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Şerrên siyasî carinan gellekî
bi kêrî muxalefetên şexsî û dij-
beriya adetî tê. Pêdiviyên şerrê
çekdarî dibin sedem ku gellek
hêzên cuda ku armanca wan
yek e û hilweşandina heman ne-
yarî ye, pişta xwe bidin hevûdû.
Çerr ku pişta dijmin bişkê jî, se-
rêşî ji wê û bi şûn ve dest pê
dikin. Û bi van sereşiyan re jî,
pirsek tê: Îcar em ê çi bikin? Di
encama tercîhên siyasî de, cu-
dabendiyên ku dibûn sedema
helwêsta muxalefeta kevn divê
ji holê rabe; lê, kes bi têgihişti-
neke weha razî nîne. Êdî de-
meke dirêj raqîbê ku kes jê hez
nake nikare vegere desthilatda-
riyê. Şerrê wî yê bi muxalefetê
re ew şêrîntir nake.Şemayeke bi
vî rengî li Îtalyaya Birêz Silvio
Berlusconi jî hatibû dîtin. Di
sala 1995’an de, Berlusconi li
hember çepgirên belawela û bê-
bername û proje têk çû, lê belê
şeş sal paşê dîsa bi ser ket û ve-
geriya ser hukim. Di van demên
dawîn de, li Fransaya Birêz Ni-
colas Sarkozy jî hevgirtinên li
gora rewşê pirr dibin, carinan
di nava partiyan de (ekolojîst,
navendî, sosyalîst), carinan jî di
nava kesayetiyan de. (Gava ku
daxuyaniyeke li dijî hikumetê
hebe, Birêz Diminique de Ville-
pin xwe dide tengala Birêz Oli-
ver Besancenot ku ev herdu kes
ji binî ve dûrî hev in (1)). Ar-
manceke hevpar. Serokkomar.
Baş e, lê bi dû re? 

Koalîsyona ku li ser lingan
ava dibe, siyaseta nezelal, hêvî-
şikestinên ku hesabê wan ji
berê de diyar e rojeva Amerîka
tîne bîra mirov. Salek berê, gava
ku komarparêzan ji adetê der-
xist û dawî li serokatiya Birêz
George W. Bush hat, hin hevgir-
tinan xwe nîşan da. Herçend be-
şekî rayedarên ku rewşa wan
baştir nebûye hê jî piştgiriyê
didin Birêz Obama, xuya dibe
ku heyecana wan kêm bûye.
Gurrbûna şerrê li Afganistanê
pasîfîstan xemgîn dike, reforma
sîstema tendurustiyê gellekî
dûrî hêviyên maqûl maye, û si-
yaseta wargehê jî herweha ye.
Fikra “ne zêde baş e, lê belê ji tu-
nebûnê çêtir e” di nava xelkê de
belav dibe û dibe sedema acizi-
yekê. Heyecana siyasî ji nû ve
berê xwe diguhere.

Rewşeke weha ku hêzan ber
bi hev ve tine, pişta lobiyan
xurttir dike, lê herweha pirsan
jî di derheqê desthilatdariya se-
rokê Amerîkayê ya rasteqîn de
dide peydakirin. Ew ne Birêz
Bush e, herkes dizane; Birêz Ro-
mano Prodi jî nebûbû Birêz
Berlusconi. Lê hê mirov baş ni-
zane bê berê Birêz Obama bi ku
ve ye û ev jî dibe sedem ku he-
yecana ji bo wî kêm bibe. Lê
belê, welat di nava pirsgirêkan
de ye: Rêjeya bêkariyê firriya ye,
li hin taxan xaniyên li pey hev
seranser ji ber deynan ketine
ber hacîzê. Serok tim behsa van
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i çend salên da-
wîn de konflîkta
Kurdistanê ya li
nav sînorên siyasî
yên Tirkiyeyê ji

gelek merheleyan borî. Di de-
mên dawîn de ev konflîkt berbi
‘pirsgirêka aştiyê’ ye ewule bû-
ye. Belê, niha di navbera tirk û

kurdan de pirsgirêka aşitiyê qe-
wimiye. Niha li navekî digerin
ku li ‘proseya aştiyê’ deynin. 

Di tecrûbeyên mînak de jî ha-
tiye dîtin ku di serpêhatiyê
konflîktên wiha de ‘pirsgirêka
aştiyê’ belkî ji ya şer girantir û
aloztir derbas bûye û ew qeder
niha di nav tirk û kurdan de jî

rûdaye. Ji nîqaş û bûyerên da-
wîn yê aliyê tirk û kurd diyar e
ku wê proseya aştiya vê konf-
lîktê jî ji şerê navbera herdû ali-
yan girantir û aloztir derbas
bibe. 

Piştî xesarên mezin ku vî şerî
daye kurd û tirkan, niha konflîkt
gihîştiye merhele ya axaftina li
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ser aştiyê! Ger dûbarekirin pê-
wîst be; ‘’axaftina li ser aştiyê!’’
Ne aşîtî û ne çareserî bi xwe!

Aşîtî di konflîktên wiha de di
navbera şer û çareseriyê de pir
a herî hassas e. Civakên ku bi
hêzên xwe yên zînde nêzîkî 30
sal in li dijî hevûdû şer dikin, wê
çawa li hevûdû aşt bibin? Li we-
latekî ku pergala desthilatiya
dewleta wê li ser têgeha ‘afiran-
dina dijmenekî û îmhakirina wî
dijmînî’ hatibe honandin aşîtî
ewçend wê hêsan be? Ji bo tev-
gerekî netewî ku xwe wek ‘’rê-
xistina şer’’ binavbike aştbûn
wê çiqas guncaw be?

Niha tirk û kurd piştî şerekî
dirêj bahsa aştiyê dikin. Lê belê
ji ber ku aştiya dixwazin, tarîf
nakin, pirsgirêka aştiyê derdi-
keve holê. Hikûmet û rewşenbîr
jî di nav de aliyê tirk heta niha
rêya aştiyeke negatîf nîşanê
kurdan dide. Ew dixwazin aliyê
kurd şîdetê rawestîne, yanê
çekên xwe berde, ji çiya dakeve,
teslîmê edaleta dewletê bibe û
li benda rehma dewletê bise-
kine. Lêbelê heta niha di der-
barê rewş û mercên ku şîdeta
kurdan afirandiye de tiştekî bi-
berçaw nîşan nedane. Ji bo hin
entelektuelên tirk, ew helwesta
hikûmetê jî gavekî êrênî ye. Ji
ber ku heta niha formulasyona
çareseriya konflîkta Kurdistanê
ya siyaseta tirk wiha bû: ‘’Heta
terorîstê dawîn jî bê kuştin!’’
Niha guheriye: ‘’Bila terorîst
çekên xwe deynin û ji çiya dak-
evin,’’ li gor wan ev argûment jî
guherîneke girîng e. Ji bo akade-
mîsyenan jî ev yek yanê tasfiye-
kirina şîdeta aliyê kurd û
xwesteka xwedîbûna monopola
şîdeta dewletê rasterast hewl-
dana ‘’aştiya negatîf e.’’ 

Di tecrûbeyên dîrokê de diyar
e, ku di pirsgirêkên civakî û et-
nîkî de aştiya pozîtîf yanê li gel
tasfiyekirina hemû cûre şîdetê,
faktorên ku şîdetê afirandine jî
ji holê nayê rakirin, pirsgirêk bi-
dawî nabe. Şîdet û klîmaya şî-
detê demekî din dîsa derdikeve
meydanê. Gelek polîtologan di
teoriyên xwe yên li ser şîdetê de
sankî strûktûra dewleta tirk
tarîf kirine ku ew pergal çawa
sê cûre şîdeta sereke bi aheng
bikartîne. Şîdeta rasterast ya
dewletê ji alî şîdeta çandî û şî-
deta pergala siyasî ve tê xwedî-
kirin. Ji ber ku dewleta tirk li ser
xesbkirina mafên netewî yên
kurdan hatiye damezirandin,
her neçar e daxwazên netewî
yên kurdan bi şîdetê înkar û
îmha bike, ji bo yekê strûktûra
xwe li ser yasayên şedîd dame-
ziraniye û ji bo parastina van
yasayan jî şîdetê bikartîne. Di

fikir, îfade û kiryaran de şîde-
teke sêkolî bikartîne. Ne wiha
be, ‘wê asasê dewletê xerabibe
û dewlet perçebibe.’ Ji bo dew-
let perçebene divê mêjî û laşê
kurdan bê perçekirin. Ev formul
li Tirkiyeyê ji sinifa yekem ya di-
bistana serete heta mirinê di
mêjiyê her hemwelatî de tê
kolan. Ji ber vê yekê tirkekî ji
rêzê her yek stranekî dizane;
‘’Elhamdulillah hepimiz Türk’üz
/ Elhamdûlîlah em hemû tirk
in!’’ 

…
Dema mirov di vê çarçovê de

li şerê navbera tirk û kurdan te-
maşe dike, dibîne ‘aştiya nega-
tîf’ ya ku wek ‘’tasfiyekirina şer’’
tê zanîn û wiha tê nîqaşkirin
esasen dibe rêyeke din ya ber-
dewamkirina pirsgirêkê. Ji ber
ku yê diqewime ne şerê nav-
bera dû dewleta ye, şerekî navx-
weyî, şerekî civakî, şerekî çandî,
şerekî netewî ye. Pisporên aş-
tiyê dema ku ji pirsgirêkên
navxweyî-civakî-netewî re li ça-
reseriyekî digerin, bahsa aştiya
pozîtîf û negatîf dikin. Ji bo ça-
reseriya pirsgirêkeke wiha jî
yek rê tenê heye: Bi hemû nave-
roka xwe aştiya pozîfîf!

Yanê ne tenê çekberdana ali-

yekî an jî bidawî anîna şîdeta
serhildêran, bidawî anîn û raki-
rina rewş û mercên ku dibe se-
demê serhildan û şîdeta serhil-
dêran gerek e. Di hemû nexşe-
reyên heman serpêhatiyan de
deriyê xezîne ya aştiyê bi van
peyvan vebûye: Wekhevî û eda-
let, ji bo herkesî!

…
Li aliyê din çavderên pirsgi-

rêkê dizanin ku êdî mesele ne di
navbera Dewleta Tirkiye û Par-
tiya Karkerên Kurdistanê de ye,
lêbelê di navbera civaka tirk û
kurd de ye jî. Leşker û gêrîlla
êdî ne tenê li ser navê xwe, li ser
navê hêrsa civaka xwe jî şer
dikin. Xeter jî ji vir destpêdike.
Li cîhekî ku kanalên axaftinê
têkdiçin, şer êdî berwarî ye,
yanê hemû civak ketiye nav av-
zêla şîdetê û her cûre têkiliya
navbera civakan ji aliyê şîdetê
ve hatiye dîlgirtin. Ji ber vê yekê
jî êdî li kolanên Tirkiyeyê lîncki-
rina kurdan an jî kuştina zaro-
kan ji alî hêzên dewletê ve, an jî
molotofkirina dikan û seyara-
yen ji alî gêncên kurdan ve dest-
pêkiriye. Şîdet ji çiya û zindanan
daketiye kolanan û ne tenê kes
û hêzên fermî, hemwelatî jî
mafê bikaranîna şîdetê ji bo

xwe rewa dibînin. Dema ku bi vî
awayî li meselê neyê temaşeki-
rin, ne axaftinên li ser çekber-
dana gerîla û daketina ji çiya ne
jî efûkirina wan an jî serbest-
berdana Birêz Öcalan meseleyê
çareser nake. 

…
Ji ber di konflîkta Kurdistanê

de strûktûra dewleta tirk fail e,
yanê sebeb û kirdarê pirsgirêkê
ye di axaftina li ser mijarê de jî
berê tîrê ber bi xwe ve dikşîne.
Gelo çima dewleta tirk di sed-
sala 21’an de di vî şerê ku hemû
nirx û serweta wê mehû dike de
bi israr e? Çima heta niha jî ‘’în-
kara kurdan’’ di yasayên vê
dewletê de bi hemû rûyên xwe
cîh digrin û artêşa tirk ji bo ‘’îm-
hakirina kurdan’’ heta niha jî ji
ya xwe nehatiye xwarê? Çima di
proseya axaftina li ser aştiyê de
cesedê gerîlayên kurd li pişt
panzeran girêdide û kaşdike û
dîmenê vê kiryara xwe li cîhanê
belavdike, çima polîsên tirk si-
yasetmedarên hilbijatî yên kurd
li pişt hevûdû rêz dike û weneyê
wan yê kelepçekirî li medyayê
belavdike? Çima partiya qanûnî
ya kurdan -ku nikare xwe wek
‘partiyeke kurd’ jî binavbike- tê
qedexekirin û aşîtîxwazekî wek
Birêz Ahmet Türk ji meydana
siyasetê tê avêtin? 

Û bi îzna we çend pirsên din;
Di meclîsa Tirkiyeyê de me-

bûsekî bi kurdî bahsa budçeya
kêm ya bajarê xwe bike an jî za-
rokekî kurd bi zimanê xwe di
dibistanê de fêrî matematîkê
bibe an jî navê ‘’Diyarbakir’ê’’
bibe ‘’Amed’’ wê çibibe? Ger po-
lîsekî tirk dema guh li straneke
kurdî bike yekcarî destê xwe
navêje demança xwe, ger leşke-
rekî tirk dema rengên keske-
sora kurdan bibîne bê hemdê
xwe ne veciniqe wê çi bibe? Wê
asîman werin xwarê? Wê tsû-
namî rabe? Wê zivistana nuk-
leer biqewime? Wê tofana Nûh
dûbare bibe?

Çima li vî welatî De Gaulle’kî
dernakeve? Çima ev pevçûnên
ku êdî bûye ‘’şerên xaçparêziyê’’
nikare bi dawî bibe? Tirk û kurd
ne layiqê aştiyê ne? Xwediyê
projeyên ‘vebûnan’ Serokwezîr
Birêz Erdoğan wê heta kengê li
dervayê mîndarê gulaşê bike?

…
Bersiva van pirsan ji bo ku

psîkolojiya aliyan dide der, gi-
ring in. Belê, dû aliyên ku 30 sal
şerê hevûdû kirin, divê berî her-
tiştî ji nefreta xwe xelas bibin.
Ne hêsan e ku du civakên salên
dirêj ji bo mehûkirina hevûdû
têkoşiyabin zû bi zû werin rûyê
hev. Hingê tecrûbe rêyekî nîşan
dide, divê aqil û ûcdan derkeve

pêş. Aqil û ûcdan jî rêya tera-
piya civakî nîşan dide! Tîpa
yekem yê alfabeya terapiyê jî, ji
holê rakirina stûktûra şedîd ya
dewletê destpêdike. Ne tênê
dewlet hêzên xwe yên ewleka-
riyê ji dewreyê derxîne, ew bin-
geha ku hêzên xwe berî sînga
kurdan dide divê ji holê rake.
Hingê axaftina li ser aştiyeke
pozîtîf mimkûn dibe. Yanê
strûktûra xwe ya ku li ser şîdetê
hatiye damezirnadin ji holê ra-
neke û bingeha edaleteke ma-
yinde ne damezrîne, wê ev
pirsgirêk hîn gelek bajo. 

Dema mirov li vî aliyê meselê
temaşe dike, tiştê ku li holê ye
ne ‘pirsgirêka kurd e’, bileqs
‘pirsgirêka tirk e.’ Ji bo ku tir-
kekî bi cîranê we yê kurd re aşt
bibe, divê terapiya aştiyê bibîne.
Di konflîktên wiha de terapî
çawa dibe, ew karê pispora ye.
Ger Kurdistan û Tirkiye wek Ce-
zayîr û Fransa wek Hollanda û
Endonezya wek Kongo û Bel-
çîka dûrî hevûdû bûya mimkûn
bû ku ew merhele ewçend dirêj
û aloz najota, ger aqil û strûk-
tûra dewleta tirk wek ya Îs-
panya an jî Brîtanya bûna belkî
ev konflîkt jî wek ya Euskadî û
İrlanda bi awayekî çareser bi-
bûya. Lê diyar e ku ne Kurdistan
û ne kurd ne ji Tirkiye û tirk ni-
karin ji nexşeyê barbikin û biçin
cîhekî din!

…
Realîte cuda ye, berî ku li ser

xaka Tirkiye û Kurdistanê şe-
rekî berbilav û germ di navbera
aliyan de biqewime divê taktî-
kên bi navê aştiyê ku rasterast
hewldanên tasfiyekirina aliyê
din e, bê terikandin. Ji tecrûbeya
‘proseya vebûnên’ Hikûmeta
AKP’ê jî ev yek têra xwe derdi-
keve holê. Hêvî û xeyalên aştiyê
ya navbera tirk û kurdan de
gelek car şikest xwariye, lê hîn
jî zindî ye. Ji bo ku kevoka aştiyê
cara dawîn û heta hetayê asîma-
nên vê xakê neterikîne, divê pî-
roziya aştiyê neyê lewitandin.
Herwiha aşîtî ewçend karekî
cidî ye ku pergala sitemkar ya
dewletê nikare ji binê vî barî
rabe û divê ûcdanê civakê vê
rolê bilîze. Ez naxwazim vê he-
vokeke wiha bidomînim: Mixa-
bin ûc-dan ku di dilê însan de ye
û dilê însan jî di laşê însan de li
aliyê çepê ye û çepê Tirkiyeyê jî
riziyaye, niha ji bilî Godot di
destê me de tiştek nîne! Ez dix-
wazim bêjim ku; divê mirov
berê xwe ji dîroka xwînî û lewitî
vegerîne û ji pêşerojê hêvîdar
be. Teyrên aştiyê li ser Tirkiye û
Kurdistanê jî digerin! 

Nifteya aştiyê! - Illustration LMD kurdî
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D
i sala 1996’an de
hevala min beş-
darê geryaneke
perwerdeyê bû û
çû Auschwitz’ê.

Dema ew vegeriyabû, bi rojan bi
ser xwe ve nehatibû. Tim û tim

bahsa kûlîlkên gulesoran ku li
seranserê kampa tûnekirinê şîn
hatibûn kir. Bahsa îşkenceya
mehekê ku di sala 1985’an de
me bi hev re dît, kir û got “me
serpêhatiyên xwe gelek girîng
didît!”

Eger ez ne şahidê serpêhati-
yên bi serê me ve hat bûma, ev

axaftina di navbêra me de der-
basbû wê ewçend min neha-
janda. Min dizanî ku qiyas bi êş
û azarên şexsî nayê kirin. Lê
belê eger jinek ku di dirêjahiya
mehekê de bi tevî mêrê xwe û
zaroka xwe re êşkence dîtiye,
law bêhiş ketiye, bi xwe giran
birîndar bûye û rakirine nex-

weşxanê, bi tevî jan û bîranînên
ku heta sax be wê were bîrê,ser-
pêhatiyên xwe li hemberî tiştên
li wir hîskiriye biçûk dibîne, wê
çaxê diviyabû ew devera ku jêre
Auschwitz tê gotin li cem min jî
wateyeke xwe hebûya.

Êdî rêwîtiya min a ku hîn jî
neqediyaye ya li demboriya Al-

manya ku bûye welatê bîrha-
tinê, dest pê kir. Min serdana
kampên tunekirinê ku hemû ve-
guhezîne xanî, qebrên mirinê û
bîrhatinan kir. Weke mînak, ez
çûm kampa komkirinê Sachsen-
hausenê ya li nêzî Berlînê ku di
Sibata 1943’an de li ser dax-
waza aliyê tirk, Gerînendeyê

“Kurda ra Azadî!”
P İ Ş T Î  A U S C H W I T Z ’ Ê  N I V Î S A N D I N A  H E L B E S T Ê :
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Asayîşê yê Stenbolê Nihat Ha-
luk Pepeye û Selahattin Korkud
gereke lêkolînê lê kiribûn (1).
Ez çûm kampa komkirinê ya
jinan Ravensbrück’ê ku di 26’ê
Cotmeha 1943’an, de di nav de
sê zarok 12 jinên Museviyên
tirk hatibûn sewkkirin (2). Ez
çûm “Bîrhatingeha Konferansa
Wannsee” ya li Postdamê. 

Bingeha pîlana Naziyan a “Ça-
reseriya Dawî”, di 20’ê Çileya
1942’an de di konferanseke de
hate danîn. Di belgeyên konfe-
ransê de ku di dîrokê de weke
“Protokola Wanssee” tê zanîn,
biryar hatibû girtin ku 11 mîl-
yon cihûyên Ewrûpayê bên îm-
hakirin. Belge ji aliyê Adolf
Eichmann ve hatibû nivîsandin
ku di sala 1962’an de li Qûdsê
hat darezandin û dardekirin.
Belge di sala 1947’an de, di nav
dokumentên Wezareta Derve
de hatin dîtin. Di rûpela şeşe-
mîn a wê belgeyê de lîsteya şê-
niya cihûyên Ewrûpayê cîh
digirt. 200 cihûyên li Arnawût-
lukê jî nehatibûn jibîrkirin. Her-
weha 55 hezar cihûyên li Tir-
kiyeyê yên li alî Ewrûpayê jî ke-
tibûn ber pîlana îmhakirinê. (3)

Her ku derbarê jenosîda cihû-
yan de agahiyên min zêde bûn,
serê min bêtir tevlî hev bû. Me-
sela cihûyên li Tirkiyeyê ku tu-
nekirina wan dihat pêşdîtin,
mesela sinetkarekî li Tekirdağ’ê
û zarokê wî yê nû-welidî yê ji
şer bê xeber, çawa dikare berje-
wendiyên Almanyayê bixe xe-
terê? Min li ser vê pirsê mejiyê
xwe pir êşand lê min bersiv
nedît! Di devê xelkê de bibû be-
nîşt ku alman milletekî rasyonel
in, lê belê rasyoneltiya tûneki-
rina cihûyên Ewrûpayê li kû-
derê bû? Berî hertiştî komeke
însan çawa fikra tûnekirina mi-
rovên li ser rûyê erdê yên wan
cûda dibînin, çêdikin? Min wê-
neyên beşdarên konferansê yek
bi yek vekola, lê ez belasebep li
bersiva pirsa xwe digeriyam.
Rûyê wan rûyê mirovên normal
bûn. Saw ket dilê min. Hîna li
pêş min rêyeke dirêj hebû. 

Piştre diviyabû min rêwîtiyên
di vagonên hewyanan de ku
Jorge Semprun di “Rêwîtiya
Mezin”(4) de bahs dikir, yên bi
şev û rojan dewam dikir, yên ji
birçîbûnê, ji bê aviyê, bê nefe-
siyê li ser pêya dimirin, li dawî
bihişta, li Chelmno yan jî li Bel-
zec’ê bi gaza   yan jî Treblinka’yê
bi karbon monoksîtê, li Majda-
nek yan jî Auschwitz’ê bi
Zyklon-B’yê re bihatama feti-

sandin û kuştin, li krematoryu-
man vegûhezyama xwelî û du-
manê. 

Piştî ku min Navenda Gesta-
poyê ya li Köln’ê dît gelekî piş-
tre, ez hîn bûm ku ermeniyeke
bi navê  Grigorie Baisonasch di
19 Kanûna 1944’an de ji aliyê
Gestapo ve hatiye kuştin. Yek ji
rawestgeha rêwîtiya min a li pa-
şerojê, yek ji kampên komkirinê
yê herî mezin a li Polonyayê li
nêzî bajarê Lublin’ê Maydanek
bû. Hey ku ez çûme heta wir, ez
çûm ziyareta Sobibor’ê jî ya li
nêzî bajarê Wlodawa ku tenê û
tenê ji bo tunekirinê hatibû ava-
kirin. Rêyeke trênê di nav daris-
tanan de li deverekê bi dawî
dibû. Nîşana tenê ku li wê derê
kamp heye ev e. Ji bo bîranîna
qurbanan abîdeyek hatiye ava-
kirin, ne ji girê bi xweliya qur-
banan hatiye avakirin be, ne
mumkîn e mirov xiyal bike ku
wê derê Sobibor’a lê 250 hezar
mirov lê hatiye kuştin. John
Demjanjuk (89) ku di van rojan
de li Almanyayê li Dadgeha Eya-
leta Munîhê dadgeha wî dewam
dike, yek ji gardiyanên bê rehm
ê kampa kuştinê bû. Di wan
salan de tişta min derheqê So-
bibor de tenê dizanî, fîlmeke
xirap a bi sernavê ‘Ji Sobibor’ê
Rev”(5) bû. 

Bi rastî jî rev û berxwedana
herî mezin a ji kampên mirinê û
komkirinê li vê derê çêbûye,
365 girtiyên ku di nav wan de
Thomas Blatt (82) jî hebû, revi-
yabûn û di dawiya şer de tenê
47 ji van sax mabûn. (6) Berx-
wedana din a çeleng Berxwe-
dana Gettoya Varschova bû ku
piştre rêya me lê ket. Rexnekarê
ji Gettoyê sax xelas bûye Marcel
Reich Ranicki ku li Almanyayê
weke ’’Papayê Wêjeyê” nav
daye, dinivîsîne ku Berxwedan-
vanên Gettoyê, Berxwerdanva-
nên ermeniyên li Çiyayê Mûsa
(7) çil rojan li ber xwe dane,
mînak girtine. (8)

Piştre piştî ku cîhan veguhezî
sedsala nû, ez çûm Auschwitz’ê.
Ez ji deriyê li ser “Arbeit macht
frei / Xebat Mirovan Azad Dike”
nivîsandî derbas bûm. Min gav
avêtibû cîhekî ku diviyabû ne
aîdî vê dinyayê be.

Dûre sal derbas bûn. Lê hîna
jî min bi hezaran çente, bi sed-
hezaran pêlav, bi mîlyonan
tayên poran ên ji qurbanan
dawî mane jibîr nekir. Min ew
agahiyên li ser gaza Zyklan-B
jibîr nekir; ji ber ku ji krîstalên
rengeşîn pêk tê, jê re her wiha

‘asîta şîn’ jî tê gotin, gava bigîje
hewayê, eger germahî 26 dere-
ceyan derbas kiribe vediguheze
gazeke jehrî û mîlîgrameke wê
dikare gelek însanan bikûje.
Gava ku min bîhîst li Ausch-
witz’ê di sala 1942an de, 7.5
ton, di sala 1943an de 12 ton
asîta şîn hatiye şandin, min
hewil dabû bihesibînim ka 12
hezar ton çend însan dike? Şer-
meke nayê efûkirin kumişî nav
dilê min. Min jibîr nekir ku min
dixwest bigrîm, lê nikarim big-
rîm, dixwest birevim, lê nikarim
birevim, dixwest bisekinim, lê
nikarim bisekinim. Ez çûm ser-
dana bloka mirinê ya numara
11’an, min jibîr nekir. Min jibîr
nekir ku di odeyên gazê de dife-
tisîm, di hûcreyên tarî de kor
dibûm, di krematoryuman de
dibûm xwelî. Min jibîr nekir
dema pêşandana poran di nava
min de rûnişt, dema min di nava
xwe de dikir miremir ku guneh
e por ji pêlavan, ji baholan, ji
berçavkan, ji diranan cûdatir
were pêşandan. Ez bê xweda
bûm, lê min jibîr nekir dema di-
fikirîm ku hedimandina poran
wê bibe xêr. Dema ku ez gîhiş-
tim Auschwitz-Birkenau’yê ya
sê kîlometre dûrî devera jê re tê
gotin“Auschwitz -I”, dema ez ji
merdîwenên biryargeha ku bû-
roya fermandar Rudolf Höß jî tê
de ye û dîlên cihû, çîngene, po-
lonî û dilên şer ên rûs bi trênan
derbas dibûn, derdiketim jor,
min biçûkbûna odeyan û bi tevî
ku dawiya wî hebû jî, ji  jibîr
nekir ku ji qata jor ve bê dawî
xûya dikir kampa mirinê. Pira-
niya holikan riziyabûn. Li da-
wiyê kulekên ji tûxlayên weke
sawêran diliviyan mabûn, min
wan jibîr nekir. Kulekên ji tûxle-
yan ber bi asoyan ve dirêj dibû,
min jibîr nekir. Ez di bin deriyê
mirinê re derbas bûm. Di noq-
teya ku rêya trênê vediqetiya û
dibû dido, li wir sekinîm, cemi-
dîm û mam. Min jibîr nekir ên ji
vê hêlê dadiketin diçûn odeyên
gazê, yên ji aliyê din dadiketin
paşê ji odeyên gazê re dihatin
şandin. Holikên roman û sinti-
yan, avahiyên ku zarokên Ru-
dolf Höß lê dijiyan, dara
spîndaran a li cem holika jinan
min jibîr nekir. Ez ber bi pey-
kerê bîrhatinê yê nikarî bahsa
tiştekî bike dimeşiyam, her ku
dimeşiyam, deriyê mirinê yê di
bin de derbasî mirinê dibû
mezin dibû, min jibîr nekir. Min
jibîr nekir ku min xwe, raboriya
xwe û ramanên xwe gelek xerîb

didît. Min jibîr nekir ku hêrs û
kîna min bê armanc bû. Min
jibîr nekir ku têgehan wateya
xwe winda dikir û têgehên Nazî,
cihû, çîngene, polonî ji nişkê ve
bahsa tiştekî nedikirin. Min jibîr
nekir ku hestên min ên kerbê û
rehmê diqediyan. Ez ne di ferqa
wê de bûm ku piyên min ji erdê
qût dibûn, gelek dûr ber bi ta-
riyê ve berba dibûm û “ez”ê li
dawiyê mabû jî vedigûhezî afe-
rîdeyeke bê hedef, neçar û be-
lengaz, li cîhê rêya trenê
diqediya geh wirde diçû geh
dihat, winda dibû, lê belê di nav
xwe de winda dibû. Min jibîr
nekir ku ji aliyekî ve dijî Xwedê
radibûm ji aliyê din ve, min xwe
diavêt Xwedê. Min jibîr nekir
wexta difikirîm Auschwitz ma-
bedên çûk û çivîkên şîn û sipî
yên serjêkirîne ye. Li cîhê rêya
trênê dibû dido, ez ji nişkê ve ji
mirovbûnê tirsiyabûm û ber bi
dûr ve berba bibûm. Ez ji
Auschwitz’ê weke mirovekî ji
nû ve trawma derbaskiriye ve-
geriyam. Min sond xwar ezê ca-
reke din lingên xwe navêjim
Auschwitz’ê. Lê dîsa jî çûm. Min
nexwest stûxwariyê ji tewanê
herî sîstematîk ê li hemberî mi-
rovahiya sedsala 20. hatiye
kirin re bikim. Vê carê ez ne
tenê bûm. Dema di sala 2006’an
de çûm, li cem min hevalên min
ên çîngene yên kal û pîrên wan
li wir jiyana wan bi dawî bûbû,
hebûn. Hevalên min ên alman
ên kalik û pîrên wan ku tevlî sûc
û tawanan bibûn hebûn. Heva-
lên min yûnan hebû yê kalikê wî
yê mezin ji Îzmîr’ê û bapîrên
wan li Auschwitz’ê can dabûn.
Hevalekî min ê ji Edenê li ser
daxwaza bavê xwe li Ausch-
witz’ê nimêj dikir, pê re heva-
leke min ê din hebû ji Îzmîr’ê bi
tevî ku bê dîn jî bû pê re nimêj
dikir. 

Ez du carî çûm serdana Îs-
raîlê ku ji aliyê kesên ji Holoca-
ust’ê sax mane ve hatiye
avakirin. Ez bi çavdêriyên erênî
û neyênî vegeriyam ji wir. Lê
belê min ferq kir ku li hemberî
gefên kesên weke Ahmedînejad
yên ji holêrakirina Îsraîlê ji nex-
şeya cîhanê, li hemberî argûma-
nên antî-semîtîzmê, li hemberî
kesên ku siyaseta ehmeqî ya Îs-
raîlê bahane nîşan didin û Îs-
raîlê nasnakin, Îsraîl jî nikare ji
wan re tahamûl bike. Bi tevî ku
mafê hebûna Komara Tirkiyeyê,
ji aliyê rêxistinên radîkal ên dix-
wazin wê têk bibibin ve nayê lê-
pirsîn, lê belê bi tirkî ‘înkar-

kirina mafê hebûna Îsraîlê’ ge-
lekî hêsan e.Weke sedem jî tê
nîşandan ku Îsraîl wek gelek
dewlet-netewan bi xwînê hatiye
damezirandin. Lê belê jibîr
dikin ku Komara Tirkiye li ser
qelandina koka Xiristiyanan, în-
karkirin û qetilkirina miletê
kurd hatiye damezirandin. Bi
tevî ku Îsraîl ji roja hatiye dame-
zirandin û vir ve di şer de ye û
hawirdora wê bi welatên ereb
ên ku Îsraîlê înkar dikin ve pê-
çaye gelek efser ji nav Îsraîlê
derdikevin ku êrîşa hedefên
sîvîl naxwazin. Lê belê mixabin
di şerê li hemberî kurdan de
heta niha efserekî tirk ê wiha
derneketiye. Her wiha ji leşke-
rên xwe yên PKK’ê teslîmî dew-
letê kirin re jî muamelaya
“xayînên welat” layiq dîtin. 

Eger kesek ji min bipirse “tu
ji Auschwitz’ê çi hîn bûyî’’, ez di-
zanim ezê çi bersivê bidim:

Auschwitz’ê fêrî min kir ku bi
jenosîda ermenî-sûryaniyan û
bi înkarkirina nasnameya kur-
dan em nikarin bigîjin ti deverê.
Auschwitz’ê fêrî min kir ku li
hember tawanên dijî mirova-
hiyê, ku ew tawan li dijî kê dibe
bila bibe, divê mirov li dij derdi-
keve. Auschwitz ji min re bû alî-
kar ku ez li hebûna kurdan -ku
li welatê ez lê ji dayik bûme, tê
înkarkirin-, di wateya rasteqîn
de baştir fahm bikim. Ez weke
tirkekî wateya dirûşma “Ji
Kurda ra Azadî” li Auschwitz’ê
hîn bûm.

Werger ji tirkî
Nurettin Akad
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Têkderê ebedî

K AT I B  YA S Î N

H
elbestvanê raste-
qîne, di nav rew-
teke pêşverû de jî
be dîsa divê dija-
tiyên xwe derpêş

bike. Heke bi têr û bêra xwe hiz-
rên xwe dernebirre, wê bixeniqe.
Wiha ye şêwaza xebitîna wî. Şo-
reşa xwe her di nava şoreşa si-
yasî de dike; di navenda têkdan
û şêwandinê de ye ew, heta he-
tayê her têkder e. Bedbextiya wî
ew e ku xizmeta têkoşîneke şo-
reşger a wisa dike ku ne dikare û
ne jî divê hevaheng be digel çerx
û bayê rojgarî. (1)”

Romannûs û şanonûs Katib
Yasîn, ku bi xêra romana xwe Nec-

ma’yê wekî danerê edebiyata mo-
dern a cezayîrî tê nasîn, berî her
tiştî helbestvanekî serhildêr bû.
Bîst sal piştî wexera xwe, li Ceza-
yîrê”wekî efsaneyekê dimîne;

mîna ku di nav hemû civakan de

diqewime, berhemên wî gelek baş

nayêne nasîn di nav cemawera ce-

zayîrî de, lê belê cihê xwe di hizr û

têgihiştin û gotara civakî de peyt

girtiye (2)”. Herwiha hêj jî yek ji
girîngtirîn û diyarkertirîn kesaye-
tên dîroka fransî-cezayîrî ye. 

Katib, ku bi erebî tê wateya ‘‘ni-
vîskar”, ji malbateke xwenda bû ji
binemala Keblout ya Nadhorê
(Rojhilatê Cezayîrê). 8 gulan
1945’an -hêj şazdeh salî jî nîne-,
beşdarî dike di serhildana cema-
werî û serxwebûnxwaz a Kons-
tantînoisê de. Di hengava zext û
êrîşên ku bûne sebebê kuştina çil
û pênc hezar kesan, li Setîfê tê gir-
tin û sê mehan di zindanê de di-
mîne. Dayika wî ya ku ji bo wî ji
hemû kesî xoşewîsttir bû –lew
dayika wî bû ku berê wî da nav
kelepûrê devkî û helbestê- li pêş
zindanîbûna wî ve dîn û har
bûbû. Wê berwara 8’ê gulanê wê
tîn û karîgeriya xwe heta hetayê li
ser hebûn, doz û nivîsa Yasîn bi-
hiştaya.    

Her meha rezbera wê salê, li
Annaba’yê, li dotmama xwe aşiq
dibe, lê eşq û evîniyeke şêtane…
Zuleyxaya dotmam herwiha dibe
best û îlhama Necma’yê (stêrk),
romana bi fransî, berhemeke ava-
kar ku nivîsevaniya mexribî di

bingehê re hejandiye. Di vê çîroka
metaforîk de çar xortên ciwan,
Raşîd, Lexdar, Murad û Mustafa li
dora Necmayê diçerixin li dû evî-
neke namumkun û li pey lihevha-
tina digel ax û pêşiyên xwe;
keçika xama, bedew û dûrîdest,
herwiha wê Cezayîrê jî dinimîne
ku ji zemanê Romanan heta Fran-
siyan bi berdewamî li hember da-
gîrkeran li ber xwe daye.
Meseleyên nasname, kesayet û
neteweyê, di navenda vê berhema
pir-rehend û pir-deng de ne.          

Necma di sertaserê serpêhatiya
nivîskariya Yasîn de wekî referan-
seke herdemî dimîne, lê bi taybetî
di Polîgona zêrîn de û herwiha di
şano (Xeleka tolhildanê) û hel-

besta wî de zaltir dibe. Bi ya Moa
Abaïdê şanogerê heyranê wî,
Katib Yasîn”derhênerekî nayab û

hevalê rastiya heyî bû û wî bi rastî

hewl dabû ji bo duristkirina kesa-

yetekê ku bêyî kamûflaj û bêyî

makyaj xîtabî gel bike. Derbirrîna

wî ya bi metafor û kînayeyan ne bi

niyeta xwevedan û strînê ye, lewre

jixwe hergav bi dengekî berz û

dilêr hizrên xwe derbirrîne, lê belê

kana wê tercîha wî kelepûrê kul-

tûrî yê ereb-musulman ye.”

Jiyana Yasîn jî her wekî berhe-
mên wî azad û azadîperwer, cesûr
û berhelistkar, sirrdar û şikûdar
çû serî. Mîlîtanê dilsoz ê serxwe-
bûnê di nav refên Partiya gelê ce-

zayîrî de, paşî di Partiya komûnîst

de, berî her tiştî dibe heval-
bendê”le’netiyên serzemînî” û bê-
sebr û tebat hewl dide da ku wan
binase û têkoşîna wan bide
zanîn:”Ji bo gihiştina bi asoya cî-

hanê, divê em behsa Felestînê

bikin, di ber Mexribê re Vîetnamê

ji bîr nekin.”

Piştî 1951’an mişextî ye û heta
dawiya şerê serxwebûnê (1954-
1962) piranî li Fransayê û di nav
şert û mercên pir hesas de dijî; bi
berdewamî li jêr azar û pêdagîri-
yên Rêveberiya zêrevaniya welatî

[saziyeke dewleta Fransayê ji bo
ewleyiyê] ye lewma gelek digere
û cih diguhure. Di bêserûberiya
mezin lê şadker a 1962’an de ve-
digere Cezayîrê lê belê gelek pê

de naçe ku hêvîşkestî dibe. Li
wir”xwe wekî Marsiyekî” dibîne û
dikeve rêya heyameke din a se-
ferê –Moskova, Hanoi, Şam, New
York, Qahire:”Ya rast, min ti caran

bawer nekiribû ku serxwebûn wê

bibe dawiya nexweşî û zehmeti-

yan, min baş dizanî ku wê pir dij-

war be.”

Gava ku 1970’an biryarê digire
ku bo demeke dirêj li Cezayîrê bi-
mîne, dest ji nivîsandina bi fransî
dikêşe û xwe dide ezmûneke şa-
noyî bi zimanê erebiya Cezayîrê
ku bi piyesa kult Mihemed, hilgire

walîza xwe destpêkeke pir baş
dike. Danerê Tevgera Çandî ya
Karkeran (TKK), piyesên xwe li
deverên herî veder û çaverênekirî
pêşkêş dike, wekî kargeh, binke-
yên leşkerî, depo, stadyûm, deve-
rên giştî…û vî karî bi derfetên pir
kêm û sade encam dide –lewma
şanoger li ser sehneyê cil û ber-
gan li xwe dikin û her yek ji wan
zêdetir ji qerekterekî berceste
dike. Stran û muzîk dibin alav ji
bo rîtm û bêhndanê.  

‘‘Gava min roman an helbest di-

nivîsîn, ez hîç qayîl nebûm ji karê

xwe ji ber ku peyama min bi tenê

digihişte qederê dazdeh hezar

fransîaxêvan, halbukî bi şanoyê di

nav pênc salan de me xwe gihande

nêzîkî milyonek temaşevanan. […]

Ez li dijî bikaranîna erebiya klasîk

im li Cezayîrê ji ber ku ev ne zi-

manê gelî ye; ez dixwazim bikarim

xîtabî tevahiya gelî bikim, yên nex-

wenda jî tê de, ez dixwazim têk-

evime nav cemawera mezin, ne

tenê nav ciwanan, bêguman di nav

wê cemawera mezin de yên nex-

wenda jî hene. Divê şoreşeke kul-

tûrî ya rasteqîne bê kirin (3).”

Meyl û layengîriya siyasî ya Ya-
sînî, bi awayekî bingehî karîger
dibe li ser  tercîhên wî yên este-
tîk: ”Şanoya me, şanoya têkoşînê

ye; di şerê çînan [tebeqeyên civakî]

de, kes nakeve dû hilbijartina çekê

xwe. Şano çekê me ye. Ev ne tenê

gotin û axaftin e, em wan gav û

serboriyan tînine ber cemawerî

yên ku bi serê wan hatine, em he-

zar ezmûnan têkel dikin û yekê bi

tenê jê dertînin, em her bi wêdetir

ve dehf didin, her ev e ya em dikin.

m a r ı n a D a s ı lva *

Mustapha Boutadjine - artsenliberte galerie - Efekt LMD kurdî
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mijaran dike û hewl dide ku
xelkê di vî warî de qane bike;
axavtinên wî kêm nabin û bi
pirranî watedar in jî. Lê, çi ji ber
dimîne? Ew li Kahîreyê koloni-
yên Îsraîlê şermezar dike; gava
ku nûçe belav dibin, ew dev ji vê
fikra xwe berdide. Ew soza re-
formeke xurt ya di sîstema ten-
durustiyê de dide; parlamenter
reforma wî nerm dikin, lê ew li
dij dernakeve.

Rojekê, ew bi ciwanên West
Point’ê dide zanîn ku ew ê hê-
zine zêdetir bişîne Afganistanê;
demek kurt bi şûn de, ew xelata
Nobelê ya aştiyê distîne. Mirov
zêde li ser bifikire, mirov dikare
bibe şîzofren. Lê, ev dijberiya
rewşên cuda dermanê xwe jî bi
awayekî eşkere peyda dike: Êdî
bêndereke peyvan diyar dibe ku
di nava hemû daxuyaniyan de
cihekî ji dijberê wê re jî dihêle.
Axir, formuleke weha derdikeve
ku êdî dibe adet: “Hevalên min
yên pêşketinxwaz doza vê dikin,
hevalên min yên komarparêz
weha dibêjin; yên yekem zêde
dixwazin, yên duyem baş qane
nabin. Yê min, ez biryara xwe li
ser rêya nava herduyan didim.”

Birêz Obama cesaret da ciwa-
nên West Point’ê ku “nîşan bidin
ku ew di warê bikaranîna hêza
çekdarî de li ber xwe didin” bang
li juriya Osloyê kir ku “ji ber ku
mirov ne bêqisûr e û nikare li
her tiştî bifikire, pêdiviya hêzê”
bihesibîne. Juriya Osloyê mec-
bûr ma ku bîne bîra xwe ku
serok Richard Nixon ji ber “zor-
destiya şoreşa kulturî” qebûl kir
ku di sala 1972’an de li Pekînê
bi Mao re bicive. Ji ber ku wî jî
weke serokê komarparêz yê
berê gellekî giringî dida mafê
mirovan, ev hevdîtin li serê wî
bûbû bela û ji ber wê bêhna xwe
bi fermana bombekirina baja-
rên Vietnamî yên mezin ve fireh
kir û bi dû re li Şîliyê jî piştgirî
dayê ku general Augusto Pinoc-
het dest deyne ser desthilatda-
riyê… Dîsa jî, Birêz Obama ji
juriya Osloyê re qet behsa van
bûyeran nake. Ji ber ku xetta
xwe li “navendê” daniye, wî him
pesnê Martin Luther King da û
him jî yê Ronald Reagan.

VEGER

Lê belê, hertiştî baş dest
pê kiribû. Meha Çiriya
Paşîn a 2008’an, her ji sê

Amerîkiyên ku karîbûn deng bi-
dana du kesan (û % 89.7’ê
dengdarên qeydkirî) biryara

hilbijartinên serokatiyê da. Wan
berendamekî weha antîpîk anî
Qesra Sipî ku karên ku wî berê
kiribûn, dibûn nîşana guherî-
nên ku wî ê pêk bianiyana: “Çî-
roka min naşibe ya yên berî min
û min kariyera xwe li korîdorên
Washingtonê derbas nekiriye.”
Ji xwe, ji ber vê sedemê ye ku
xelkê piştgiriya wî kir ku di nava
wan de ciwan, Reşik, Îspanyol û
herweha beşekî dengdarên sipî
(% 43) ku kesî hêviya wan ne-
dikir jî hebûn. Wî rajeyeke
weha bi dest xist ku ji ya dema
hilbijartina Reagan ya sala
1980’ê bilindtir bû (% 52.9 li
hember % 50.7) û hingê Birêz
Obama dikare hesabê hilbjarti-
neke duyem jî bike. Ji xwe, tu
raqîb ji wî re diyar nabin. Kes
baweriya xwe bi komarparêzan
nayne. Felsefeya wan a liberal
ku ji aliyê serokê nû ve bi awa-
yekî zelal û pedagojîk hat şîro-
vekirin – “zêdetir didin dewle-
mend û xurtan û hêvî dikin ku
rehetiya wan wê zora hertiştî
bibe” -, êdî bi temamî bêwate
ye. Û demokrat li herdu hêlên
Kongreyan jî pirrhejmar in.

Sê meh berî hilbijartina xwe,
Birêz Obama dabû zanîn: “Rîska
herî mezin ku em dikarin têk-
evinê ew e ku mirov heman me-
todên siyasî bi heman lîstik-
vanan ve bi kar bîne, lê belê
mirov encameke cudatir jê hêvî
bike. Di rewşên weha de, dîrok
nîşanî me dide ku guherîn ji
Washingtonê nayê, lê belê tê
Washingtonê, ji ber ku xelkê
amerîkî radibe ser lingan û doza
vê yekê dike.” Milîtaniya di cih de
bi vî awayî divê derfetê bide ku
zexta konservatoran ya li pay-
textê qels bibe ku ew jî wargeha
fermî ya hemû lobiyên welêt e.
Salek bi şûn de, digel ku tu nî-
şana tevgereke xelkî xuya nabe
jî, êdî kes nizane bê çend proje-
yên qanûnî hatin astengkirin,
çend ji wan hatin nermkirin,
çend hatin kêmkirin û ev hemû
jî bi rêya “heman metodên si-
yasî û heman lîstikvanan” pêk
hatiye.

Lê belê, pirsa li ser çîroka
şexsî, ya jiyana serokê niha, ne-
dişibiya jiyana yên berî wî. Se-
dema wê ji xwe li ber çavan e û
herkes pê dizane; lê, herweha
ne tiştekî adetî ye ku mirov bi-
zane ku kesê ku niha li Qesra
Sipî dimîne di xortaniya xwe de
ji dêleva ku li New Yorkê awû-
qatiyê bike û gellek pereyan qe-
zenc bike, çûye alîkariya xelkê
taxên Chicagoyê yên xizan ki-
riye. Dîsa jî, gava ku mirov bala

xwe dide tercîha Birêz Obama
ya li ser endamên kabîneya wî,
mirov nûbûneke zêde berbiçav
nabîne. Erê, Xanim Hilda Solis
wezîra karî ye ku nêzîkî sendî-
kayan e û dixwaze polîtîkaya ku
berê hatiye meşandin biguhere,
lê li wezareta karên derve
Xanim Hillay Clinton heye ku
xeta wê ya dîplomatîk ji xeta
berê ne gellekî cuda ye û her-
weha li wezareta parastinê jî
Birêz Robert Gates heye ku ras-
terast ji birêvebiriya dema Bush
hatiye. Ji bilî van, li wezareta
aboriyê Birêz Timothy Geithner
heye ku zêde girêdayî Wall
Streetê ye mirov nikare bibêje
ku dikare an jî dixwaze wê bigu-
herîne û şêwirmendê aborî jî
Lawrence Summers e ku mî-
marê siyaseta fînansî ye ku ji
sûcê guherînên wî Amerîka hin-
dik mabû ku têk biçûya. Herçî
pirrengiya ekîbê ye, ev pirrengî
jî ne di warê sosyolojîk de ye. Ji
sîh û pênc kesên ku di destpêkê
de ji aliyê Birêz Obama ve hatin
hilbijartin, bîst û du kes an xwe-
dan dîplomayên universîteyên
amerîkî yên elît bûn an jî ji ko-
lejên brîtanî yên dewlemend di-
hatin.

Ji destpêka sedsala 20’an ve
ye ku demokrat bi taybetî li
hember pisporên siyasî û şiyana
wan dixapin û didin nava prag-
matîzmê, didin pey birêvebiriya
şarezayan (“the best and the
brightest”), pê diguherin, bi şê-
wirmend û nirxandêrên weha
re dixebitin ku hewl didin ku
daxwazên xwe bi derdoreke si-
yasî ya tawanbariya demagojiya
daîmî bidin pejirandin. Ji bo fel-
sefeyeke bi vî rengî ku li gora
serboriya xwe bi awayekî nav-
kokî serokê Amerîkayê jî (gelo
bi armanca ku kes nebêje qey
ew jî milîtanekî afro-amerîkî
ye?) dide dû, divê mirov xwe ji
piştgiriya xelkê ya bi giştî û ji
“populîzmê” biparêze. Di cih de
Birêz Obama hêvî kir ku beşê
komarprêzan yê maqûl jî wê
piştgiriya wî bike û di çarese-
riya pirsgirêkên welêt de hev-
kariya wî bike. Ji ber wê, derî ji
wan re vekir. Lê belê, piştgirî
nehat. Wî vê dawiyê ev helwêst
weha nirxand: “Me di hin mija-
rên dijwar de biryarine dijwar
dan, beyî ku partiya muxalefetê
bixwaze alîkariya me bike; lê
belê vê partiya ku serokatiya si-
yaseteke weha kir ku welat ber
bi krîzê ve ajot, biryar da ku toqa
berpirsiyariyê ji stuyê xwe
derxe.” Nirxandineke ecêb e, lê
belê watedar e: Ew qet behsa

hilbijartinên serokatiyê yên
2008’an nake, lewre piştî wan
hilbijartinan, komarparêzan bi
xwe “biryar” neda ku rişma bi-
rêvebiriyê bidin hinine din; ew
ji aliyê dengdaran ve hatin qe-
wirandin. Bêhna xelkê ji wan
teng bûye. Dijberiya wan ya
tund jî ji ber vê ye. Hê ji Hezî-
rana 1951’ê ve, demokratekî bi
navê Harry Truman desthilat-
dariya Qesra Sipî bi dest xistibû.
Beyî ku zêde serê xwe pê re biê-
şandaya, dest pê kir û şerrê ko-
munîzmê û Yekîtiya Sovyetan
kir û hêz û qeweta General
Electric parast. Dîsa jî, li cem be-
şekî rayedarên komarparêz yê
giring, şik tê de nebû ku ew xa-
yinek bû. Senator Joseph
McCarthy weha digot: “Heger
mirov nebêje ku mirovine ku li
devera dewletê ya herî bilind bi
cih bûne hewl didin ku me ber bi
felaketê ve bibin, ma qey mirov
nikare tiştekî ji rewşa heyî fahm
bike? Ev têgihiştineke ewqasî
mezin û ecêb e ku hemû baweri-
yên dîrokî yên berî xwe tune dike
û diavêje. Têgihiştineke weha bê-
wate ye ku roja ku eşkere bibe,
berpirsiyarê wê heq dike ku mi-
rovên xwedan rûmet heta ku
hebe naletê li wî bibarînin.”
Bi qasî çar salan, Senator Wis-
consin wê tirsê bixe dilê kesên
ku weke piştgirê pêşketinê
dihatin naskirin, yanî huner-
mend û sendîkalîst, lê her-
weha hin berpirsên dewletê
yên bilind û yên leşkerî diketin
ber xezaba wî.

Ew rewş hê pêk nehatiye. Lê
belê, ji nû ve paranoyayeke mi-
lîtanên rastgir dest pê kiriye ku
bi talk shows’ên radyoyan, bi
“nûçe”yên Fox News’ê yên bêra-
westan, bi edîtoryalên Wall
Street Journal, bi dêrên fûnda-
mantalîst, bi nirxandinên berra-
dayî ku li ser internetê digerrin
û belav dibe. Bayekî bi vî rengî
hişê xelkê dixe bin destê xwe û
qedexe dike ku mirov li tiştekî
din bifikire. Bi vî awayî, bi mil-
yonan Amerîkî êdî bawer dikin
serokê wan li ser jiyana xwe
derew li wan kiriye û ew li der-
veyî welêt çêbûye û ji ber wê,
ew nikarîbû biketaya hilbijkar-
tinan. Ew sûnd dixwin û bawer
dikin ku serkevtina wî, digel ku
bi heyşt milyon û pêncsed hezar
ray ji raqîbê xwe zêdetir wergir-
tibûn, encama dewrew û xapan-
dinekê, encama “konspîrasyo-
neke gellekî mezin” e.

Ew bawer dikin ku serokê
wan zilamekî weha ye ku li En-
donezyayê du salan çûye dibis-

taneke musulmanan û kevne-
milîtanekî çapgir e û kozmo-
polît û rewşenbîrekî weha ye û
dîsa jî wan bi rê ve dibe. (2) Li
gora wan qet şik tê de nîne ku
reforma sîstema tendurustiyê
wê bibe destpêka “dadgehên
mirinê” û bi van dadgehan wê
nexweşên ku bikarin tedawî
bibin ji yên din cuda bikin. Ev
mijar di têkoşîna komarparêzan
de bûye kakilê helwêsta muxa-
lefetê. Di bin çengên wan de
ewqas parlamenter hene ku
Obamayê navendparêz jî ji bo
bazara siyaseta xwe ya pêşke-
tinê, refoma xwe ya tendurus-
tiyê û diyarkirina sîstema aborî
hesabê wan dikir.

Bernameya ku wan hêvî dikir
beyî ku dereng bibe hat fahmki-
rin. Hê mehek di ser hatina se-
rokê nû ya Qesra Sipî re nebi-
hurîbû, lê gava ku hat, ji sed û
heftê û heft nûnerên komarpa-
rêz yên parlamentoyê yekî jî
piştgirî neda plana wî ya zêde-
kirina mesrefên dewletê. Meha
çiriya paşîn, dora reforma sîs-
tema tendurustiyê bû: vê carê,
bi tenê nûnerekî muxalefetê
piştgiriya pirrhejmariya demo-
kratan kir. Meha çileya pêşîn jî,
qanûna bi armanca parastina
xelkê ya li hemberî tevgerên şîr-
ketên krediyan ku ji adetê der-
dixin hat û ew jî hat qebûlkirin,
lê belê tu dengên komarparê-
zan piştgirî nedayê. Hercar, pêş-
niyar dihatin qebûlkirin, lê belê
hêviya wê dihat kirin ku serok
wê bikariya pêşqanûn weke
daxwaza herdu partiyan jî bi-
daya nasandin…

Herçî rewşa aborî ye, hê kes
nizane bê îmzeya wî ya di biniya
qanûnê de bişine çi. Ji sed sena-
toran muxalefeta çil senatoran
ya ji bo dengdayinê bes e, da ku
nîqaş her û her dewam bikin û
encam jê dernekeve. Hejmara
komarparêzan jî çil e û di vê
rewşê de her yek ji wan û her
yek ji demokratan dikare dengê
xwe bi buhayekî bilind bifiroşe.
Demokratekî bi navê Joseph
Lieberman ku sala 2008’an
bang kiribû ku piştgiriya John
McCain were kirin bi vî awayî ji
bo peydakirina “formuleke fer-
mî” ya ji bo Amerîkiyên beyî sig-
ortaya tendurustiyê, bû asteng.
Şîrketên sigortayên taybetî di
navbera piştgirên Senator Lie-
berman yên aborî de hêzeke
xurt in…

Roja 28’ê Îlona 2008’an, digel
ku planeke Obamayê berendam
ya ji bo alîkariya banqeyan hebû
û vê alîkariyê wê bi awayekî acîl

Gelo Amerîka dikare biguhere?
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Katib Yasîn / Têkderê ebedî

Em berdestkên jiyanê ne. (4)” Bi ya
wî, bi tenê helbest dikare derheq
wan hemû layenan we-re lewre
ew di navenda hemû tiştekî de ye;
û ji bo wî helbest ”bi rastî binge-

hîn e ji bo derbirrîna mirovî.” Bi
hêma û sembolên xwe rê û rehen-
deke dîtir vedike.”Qesta min ne

razberkirineke [abstreksiyon] hê-

vîşkên a helbesteke bi-ser-xwe-de-

qetkirî ye, ne jî ewa ku şêwaza

derbirrîna bêçaretî û bêhêziyê hil-

girtî, belkî her bi yekcarî berevajî

wê ye […]. Bi her çi awayî dibe bila

bibe, baweriya min bi hêza wê ya

têkder heye, her bi qasî ku dilniya

me ji derfetên şanoyê yên hişya-

rane, ji zimanê wê yê çak kontrol-

kirî û çak birêkxistî (5).”

Yasîn yek ji wan ”hêzên têkder”

di Cendekê dorpêçkirî de bi kar
tîne, ku roja xwînî ya 8’ê gulana
1945’an, digel talankirina sê gun-
dên rojhilatê Cezayîrê bi navên
Guelma, Xerrata û Setîf, ji aliyê

hêzên kolonyal ve, di navenda wê
qiseta şanoyî de ye; bi wî awayî
pêwendiyekê durist dike di nav-
bera çîrokeke şexsî û cemawerî
de. 

Yasîn kolonîgerî û hewlên neo-
kolonyalî mehkûm kirin lê belê
wî herwiha dijatî li wê dîktatoriya
piştî serxwebûnê jî kir ku berde-
wam bû di şelandina gelî de. Bi
awayekî tund fanatîzma ereb-îs-
lamî şermezar dikir û li hemû eni-
yan tê dikoşiya û digot ku divê
”şoreşê li şoreşê bikin”.

Heger çi wî zimanê fransî wekî
”xenîmeta şerrî” dîtibe jî, wî hev-
kat dengê xwe li dijî siyaseta ere-
bîkirinê jî bilind dikir û doza
qebûlkirina zimanên erebiya ce-
zayîrî û amazîg (berberî) wekî zi-
manên Netewî dikir. Yasînê ku
nasnavê ”Birayên mexber” [wekî
rexneyeke xerabker li “Birayên
musulman”] li parêzkarên îslamî
dikir, doza azadbûna jinan dikir
ku ji bo wî jin kirde û barkêşên dî-

rokê bûn: “Pirsa jina cezayîrî di dî-

rokê de hergav ez heyirandime. Ji

nûciwaniya min ve wekî pirseke

serekî disekine li ber min. Kana se-

rekî ya hemû tiştên bi serê min de

hatî, hemû tiştên min heta niha

kirî hergav dayika min bûye […]. Çi

di warê zimanî de, çi di zindîkirina

hişmendiyekê de, her dayik e ku

peyvên pêşî bi zarokî dide gotin,

her ew e cîhana wî ava dike (6).” 

Ba û tundrewiya rexneya wî, bi
qasî hestên hezkirin û xoşewîs-
tiyê, yên dijminiyê jî li dora wî
kom kirin. Yasînê ku ji yên herî
baş bigire heta yên herî xerab ob-
jeya her cûre nirxandinekê ye, îro
wekî ”têkderê ebedî” disekine li
ser sehneya roşinbîrî û cemawerî
ya Cezayîrê û mîna Necmayê,
stêrka dûrîdest, bi ti awayî ji pa-
yebi- lindiya xwe danakeve.  
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700 milyar dolar bidaya banqe-
yan, parlamenterekî çepgir yê
bi navê Dennis Kucinich bala
hemtayên xwe weha kişand:
“Ma gelo em Kongreya Dewletên
Yekgirtî ne, an em konseya birê-
vebiriya Goldman Sachs’ê ne?”
Ev pirs têra xwe xurt û mafdar
bû ku serokê amerîkî biryar da
ku di cih de rewşê zelal bike:
“Min kampanyaya xwe bi ar-
manca ku alîkariya giregirên
Wall Street’ê bikim pêk neaniye.”
Lê belê, sala 2008’an, Goldman
Sachs, Citigroup, JPMorgan, UBS
û Morgan Stanley di nava bîst
mezintirîn piştgirên kampan-
yaya wî yên sereke de bûn. (3)

Hevokeke rojnameger William
Greider vê rewşê baş diyar dike;
“Demokrat hatine û li ber pir-
seke giring sekinîne: gelo ew ê
karibin xizmeta civakê bikin,
beyî ku banqeyên ku kampan-
yaya wan fînanse kiriye ji xwe
sar bikin?” (4)

Gelo Dewletên Yekgirtî dika-
rin bên guhertin? Dibêjin ku sîs-
tema wan ew e ku mirov dikare
jê re bibêje “dengeya hêzan.” Di
eslê xwe de, ev sîstem ew e ku
gellek qadên di bin desthilatda-
riya dolarî de hene. Sala
2008’an, bi milyonan ciwanan
berê xwe da têkoşîna siyasî û
bawer dikir ku bi vî serokî tu
tişt wê ne weke berê be. Lê,
vaye, ew jî weke yên din tev di-
gerre, dengên ku dikarin li serê
wî bibin bela bi pereyan dikirre
û xwe dike hevalê parlamente-
rên ku ji wan hez nake. Ma gelo

dikare wekî din tev bigerre?
Şexsiyeta zilamekî tu carî ni-
kare li hember xezeba dezge-
han gellekî xurt be. Tew gava ku
muxalefet ewqasî dijber be û
“tevgera gel” ji sendîkayên di
bin nîrê hinin din de pêk bê, û
desthilatdarî piştgiriya milîta-
nên reşik bike û herweha inter-
notên bêvilbilind bibêjin qey
milîtanî li paş klavyeyan jî bi
pêş dikeve! Lê belê, li Dewletên
Yekgirtî, rêya bipêşxistina tiştan
herweha ferz dike ku herkes bi
cihê xwe zanibe rola xwe bilîze.
Bînin bîra xwe ku ji bo kêmki-
rina baca dewlemendan, pêdi-
viya Reagan qet pê nebû ku
pirrhejmariya parlamenterên
komarparêz hebe…

Biyografiya Birêz Obama bû
sedema ku agahî çewt belav
bibin. Ji hêlekê ve, ev biyografî
bû sedem ku bala herkesî bi-
keve ser wî û hemû hêvî ji wî
bên kirin. Ji hêleke din ve jî, vî
serokê Dewletên Yekgirtî êdî
naşibe wî xortê tundrew ku ew
bi xwe di bîranînên xwe behs
dike. Wî xortê ku beşdarî konfe-
ransên sosyalîst dibû û li dijî
cûntaya antîkomunîst ya
1965’an ya Endonezyayê bû û li
Harlemê ji bo komeleyeke nê-
zîkî Birêz Ralph Nader dixebitî.
Tiştekî wî yê hevpar bi wî milî-
tanî afro-amerîkî re jî nemaye,
wî xortê ku digot: “Ji bo ku kes
nebêje xayin, [min] hevalên xwe
baş hildibijartin. Reşikên herî
çalak. Xwendekarên biyanî. Chi-
canos. Profesorên marksîst,

kesên ji tevgera femînîst û hel-
bestvanên punk rock. Me cixare
dikişand û çakêtên me yên ji çer-
man hebûn. Bi şevan, di nava li-
vînan de me behsa neo-kolon-
yalîzmê dikir, me behsa Frantz
Fanon dikir, me behsa etno-na-
vendîzma ewrûpî û desthilatda-
riya mêran dikir” (5). 

Li gora komarparêzan, ev ra-
birdû eşkere dike ku mêrik xe-
ternak e, biyaniyê çanda welêt
ya serbixwebûna şexsî ye, he-
valê “dijminên azadiyê” ye û
amade ye, ji serî ve, ku “sîstema
tendurustiya amerîkî sosyalîze
bike.’’ Ji hêla din ve, beşekî milî-
tanên demokrat hêvî dikin ku
serokê wan, yê ku niha hêviya
wan dişikîne, wê çerr ku karibe,
di warê siyaseteke pêşketinê de
bixebite û nekeve dudiliyê; û ew
bawer dikin ku daxwaza wî jî ev
e. Gava ku hêlek bitirse, hêviya
hêla din jî zêdetir dike. Dîsa jî,
weke ku rojnameger Aleksan-
der Cockburn dibêje, çepgirên
ku hewl didin ku di nava met-
nên ku tên Kongreyê de şopa
serketinan bibînin û ji ber wê
tim li bendê ne, baş dizanin ku
dema wan bi sînor e: hilbijarti-
nên giştî yên çiriya paşîn ku
hindik ji wan re maye, di nava
vê rewşa ya aborî de ku ne gel-
lekî baş e, wê hejmara demo-
kratên Kongreyê jî biguhere. 

Bi kurtî, zêde behsa Birêz
Obama tê kirin. Îmajeke weha
dan wî ku herkesî got qey ew ê
bikare hêzên civakî û dezgehan
û berjewendiyan xurt bike. Ev

taybetmendiya şexsîkirina dest-
hilatdariyê ku hê kamil nebûye
li Fransa û Îtalyayê jî heye, lê
belê ew li wira bi ser dikeve;
heger ev têk biçe, çep rizgar
dibe… Berî niha bi qasî pêncî
salan, dîroknasê Amerîkî Ric-
hard Hofstadter baweriyên si-
yasî yên bi vî rengî weke “stîla
paranoyak” bi nav dikir. Wê
demê, ew bêtir li rastgirên mak-
kartîst difikirî û behsa wan û
xelefên wan dikir, lê wî herweha
digot ku tîpa vê sîstemê ya îdeal
wê piştî tecrubeya salan ji xwe
re şikline nû jî peyda bike.

Dem êdî hat. Raperîna indivi-
dualîzmê, tiraliya çapemeniyê,
bêastbûna nîqaşan ya hîsterîk,
rola medyayan ya ku ji rêyê der-
ketiye, têkçûyina marksîzmê jî
di nav de, bûn sedem ku hin ba-
werî bêtir belav bibin, weke ku
Hofstardter sala 1963’an digot:
“Rewşa me ne ew e, lê belê dij-
min guh nade dîroka xwe, ew ne
qurbanê rabirdûya xwe û dax-
waz û sinorên xwe ye. Ew li şûna
xwe nasekine, çalak e û dikare
hertiştî bike. (…) Qeyranan dide
avakirin, banqeyan dide rûxan-
din, dibe sedema depresyonê, fe-
laketan dide peydakirin û bi dû
re jî xwe dide ser hev û ji vê sefa-
leta ku ew bi xwe bûye sedem
destkewtî dibe.” (6) Pêşkêşva-
nekî radyoyeke ultrakonserva-
tor yê bi navê Rush Limbaugh
dide zanîn ku hin ji piştgirên
Birêz Obama wî mîna Mesîh di-
bînin. Xebera wî ye. Lê, hingê
çima ew herroj  diavêje pêxem-

ber û kufur dibe?
Axir, mûcîzeya hilbijartina çi-

riya paşîna 2008’an dikare ew
be ku bîne bîra me ku mûcîze
nînin. Û qedera Dewletên Yek-
girtî jî, ne bi şexsiyeta zilamekî
ve û ne jî bi dilsoziya serokekî
ve têkildar e.

Werger ji fransî
İbrahim Seydo Aydoğan

(1) De Villepin kevneserokwezîrê
Fransayê ye û di nava partiya rastgir ya
desthilatdariyê de weke dijberê Sarkozy
tê naskirin, lewre ew ji serî ve hevalê
kevneserokkomarê fransî Jacques Chi-
rac e. Nicolas Sarkozy jî ji ber hevaltiya
wan a bi Chirac re, piştî ku serokatiya
partiya UMP’ê û herweha serokkoma-
riya Fransayê bi dest xist, alîgirên Chirac
ji binî ve ji dora xwe bi dûr xistin. Olivier
Besancenot jî pêşengê çepgirên tundrew
e û bi daxuyaniyên xwe yên gellekî tund
tê naskirin. Wî herweha Partiya Sosya-
lîst jî rexne kiribû û hevgirtina bi vê par-
tiyê re, ji ber ku li gora wî Partiya
sosyalîst ji xeta xwe ya çepgiriyê bi dûr
ketiye, red kiribû. (Têbiniya wergêr).

(2) Bixwîne: “Stratejiya rastgirên
Amerîka, civandina xelkê ya li dijî rew-
şenbîran e”, Le Monde diplomatique,
Gulan 2006.

(3) Li gora lîsteya ku Center for Res-
ponsive Politics daye. http:// www.
opensecrets.org/pres08/contrib.php?cy
cle=2008&cid=N00009638

(4) William Greider, “The Money
Man’s Best Friend’’, The Nation, New
York, 30 novembre 2009.

(5) Barack Obama, Dreams from My
Father, Three Rivers Press, New york,
2004, r. 100.

(6) Richard Hofstadter, The Paranoid
Style in American Politics, Alfred Knopf,
New York, 1966, r. 32.)
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D
ema ku Asam-
bleya Giştî ya Rê-
xistina Netewên
Yekgirtî (RNY), di
kombûna 20’ê

Mijdara 1989’an de li New
Yorkê bi yek dengî Peymana
Navnetewî ya derbarê mafên
zarokan de ku amadekariya wê
piştî deh salên danûstendinên
gelekî dijwar ajotibû, qebûl kir,
rewşa zarokan li dinyayê, ji xe-
rabbûnê bi wê de bû. Li gel pêk-
hatina pêşketineke berbiçav di
van bîst salên dawîn de – ji da-
wiya salên 1960’î heta dawiya
salên 1980 – nîşaneyên xera-
bûnê ku mirov xembar dikin jî
hene. Gerînendeyê giştî yê Fona
Netewên Yekgirtî beşa zarokan
(Unicef) Bz James Grant digot
“pêşketinê arîze dan.’’

Di bin bandora plana sere-
rastkirinê ku Fona Peran a Nav-

netewî (FPN) û Banka Cîhanê bi
mebesta “başkirina” aboriya
wan, li ser xizantirîn welatan
ferz dikin ku ji Budceya tendu-
rustî û perwerdê hejmareke
mezin bibirrin. Deynên welatên
sêyemîn bi hawê sembolîk gi-
hîştibû sê hezar milyar dolaran,
alîkariya gelêrî ji bo pêşketinê
nedigihîşt %0,35ê afirandina
brut a Netewên dewlemend, li
cihine dinê carcaran %,25 hin
salan.

Erêkirina peymanê, bêgûman
bi armanca rawestandina vê
rewşê bû. Li dinyayê çarde mil-
yon zarokên temen di bin pênc
salan re, ji ber kêmxwarin û
nexweşiyên ku îroj baş tên nas-
kirin û dikanin bi derzîkirinê
derbas bibin, dimirin. Ji bo mil-
yarê mirovên ku ji hemî derfe-
tên tendurustiyê mahrûm û ku
temenê nêviyên wan nagihîjin
ciwantiya xwe, milyonek xebat-
karên tendurustiyê divê. 

Pîrozkirina peymaneke bîst-
salî, heman demê tê wateya lê-

pirsîna sedema avakirina wê,
pêdiviya wê û analîzkirina te-
sîra wê ya li ser rastiya jiyanê.
Pêkanîna wê ya li vê derê bi ta-
yabetî dijwar e: kêm tişt jê,
heman demê kirdar, hesteyarî û
siyasî ne. Li Fransayê mirov di-
kane bi nîv-dengî qala salvegerê
bike: rêveberiyê di meha Îlonê
de bi mebesta rêzgirtina pey-
manê avakirina enstituyeka
sala 2000’î, niyeta xwe ya li ser
rakirina karê Parazvanên zaro-
kan bi lêv kir. Lidijrabûn bi ha-
wekî wisa zindî pêk hat, heger
bi şiklekî dinê be jî, mejbûr man
hêviyê ji piştgiriyê re bihêle.
Mirov ji ku ve lê binere ev şer-
mezarkirin girêdana civaka
frensewî ya ji bo vê dozê nîşan
dide.

Dawiya salên 80’yî, ji bona za-
rokan, têgeha biçûktirîn mafekî,
bi qasî serê derziyê bû. Bêgû-
man li rojava, tekstên cûrbecûr
strandina zarokan ji neheqiyên
tim li ber çav, muamela xerab,
kuştin û hwd dikir armanca

xwe. Hinek qanûnên dinê di
dema kirina sûcekî de, li gor
plana li ser pîvana perwerdeya
cezayî, dihişt ku ew li gorî me-
zinan cezayekî siviktir bigirin:
Ew, li Fransayê, felsefeya qa-
nûna 1945’an a binavûdeng bû
ku îroj ji aliyê desthilatdariyê ve
dikete meriyetê. Dawiya dawîn,
mafê malbatî hate naskirin, bi
taybetî başkirineke berbiçav, ji
bo muameleya wan a piştî hev-
berdana wê û bav, û parastina
mîrata zarokan.

Qanûna sala 1989’an, jê re di-
bêjin “a New Yorkê”, bi hawekî
pir cuda kêmasî û newekheviya
di navbera beşan de, guhert. Bi
xwespartina ser esasê hişmen-
diyê, yekser nuh, prensîbekî
bingehîn dianî ziman: hemî bir-
yarên derbarê biçûkan de, dix-
wazî yeke yeko yan kom bi kom,
û tevî ku li zerara mezinan jî, li
gel hemî tiştî diviya ku “berje-
wendiyên herî li pêş”, bihatina
hesabkirin. Bi eşkerekî ev yek ji
rêbazên ku qanûna Amerîkî di-

darizand, û ku îroj jî dadirizîne,
nayê qebûlkirin.

Li dora vê prensîba bingehîn,
sê celebên lihevrastkirinê hene
di vê tekstê de: hemî welat mej-
bûr in xizmeta ku bêyî wê zarok
nikanibin bijîn û mezin bibin (bi
taybetî tendurustî, xwarin, per-
werde); hemî rêveberî û kesên
taybet mejbûr in ku wan ji zor-
destiyê biparêzin (zordestiya
dewletê, zordestiya saziyan,
zordestiya malbatê); hemî rêve-
berî û tevdîrên dadgerî mejbûr
in ku di hemî biryarên xwe yên
derbarê wan de, rewşa zarokan
li ber çav bigirin. 

Bi vê qalkirina kurt, ev teksta
tevlihev, hêsan xuya dike. Lê
belê ferzkirinên wê bê serûber
in. Le pey hev, welatên bakur û
yên başûrê gerdûnê dest bi erê-
kirina prosesê kirine, ango erê-
kirina vê peymanê bi dengdana
li parlementoyên xwe, ku diza-
nin wan divê dawiya dawîn wê
li qanûnên xwe bînin. Roja îroj,
hema hema li tevayiya gerdûnê

Ev hemû zarok li ku ne?
C l a ı r e B r ı s s e t *

* Endamê Konseya Bilind a Gel û Malbatê,
berê parazvanê mafên zarokan (2000-
2006)

(Children’s Art Centre) - Efekt LMD kurdî
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ev peyman hatiye erêkirin. Pey-
mana mafên navnetweyî çêtir
naskirî ma. Tenê du welatan
guh nedan peymanê: Dewle-
mendtirînê dinyayê, Dewletên
Yekgirtî yên Amerîkayê (DYA)
ku rêveberiya wê, bi vê mijarê
xwe aciz kir, lê dîsa jî Kongrê
piştgiriya xwe ya ji bo peymanê
nîşan da. Û Somaliya ku ji ber
tevliheviya leşkerî-polîtîk ku
derfeta parlementoyê tune ye
rûniştineke hewce ji bo erêki-
rina peymanekê pêk bîne.

Carekê qebûlkirî, hema bêje li
tevaya cîhanê erêkirî, gelo vê
tekstê gelek guhertinên mezin
pêk anî? Pêşketinên nayê înkar-
kirin hatin qeydkirin. Diyardeya
dawîn, a derbarê rêjeya mirinê,
bi xwe dibêje: hejmara yên di
bin pênc salan re ku ji ber
kêmxwarin û nexweşiyên têge-
rîner mirî, a niha daketiye bin
10 milyonan, li gel ku sala
1989’an wek 14 milyonan hate
dîtin. Perwerde, nexasim a keçi-
kan, ew jî baş bûye bi taybetî li
Afrîqaya bin Saharayê.

Beriya her tiştî, mafên zaro-
kan bû mijareke palîtîkayê. Zor-
destiya herî mezin, li nava raya
giştî ya navnetewî, êdî nema
mîna bobelateke xwezayî pêk
bê, tê qebûlkirin. Yekser, pir-
bûna destdirêjiya biçûkan bû
mijareke hetîketinê jî. Bi dehan
welatan, du jê Fransa û Al-
manya, kanûnên li derveyî-axa
xwe ku miştiriyê biçûkên ku tol-
tiyê dikin bi cezayekî heta niha
qet hew qasî giran nebûye ceza
dikin, xistin meriyetê.

Dema qeyranê de jî mirov
nema wekî berê bi xweşbînî,
berhemên li bazarên Bakur ku
bi destên biçûkên hema bêje
kole, tên firotin, dinerin. Hin fîr-
mayên Navnetewî ew yek baş
fam kirin ku tu tiştên bi destên
van zarokan tê afirandin nefiro-
şin. Gelek sazî û dezgehên dew-
letan ku dan ser rêya peymanê,
çêbûn û bê navber gel hesteyar
dikin li ser vê mijarê. Zora teko-
şêrên vî karî ya li ser siyasetme-
daran, qeraseyekî mezin e ji bo
pêşketinê.

Bi şertê ku raya giştî bi rastî
bê agahdarkirin. Û yek ji dijwa-
riya vî karî jî ev e. Agahiyeke bê
sarsarîk li ser binpêkirina
mafên zarokan, sebreke bê-
hempa dixwaze. Nemaze, ev
binpêkirin bêserûber e. Û pirrê
wê ji biryarên siyasetmedaran
yan ji pergala Navnetewî ya da-
nûstendinê tê.

Xwarina nerast yek ji tiştên
herî berbiçav e lê belê yên din jî
hene. Li ser rûyê erdê, li dora du
sed û heftê milyon zarokên ji
hemî cûre derfetên tendurus-

tiyê bêpar hene. Derfetên mîna
dîspansêrek yan jî çavîkeke odê
ya li çolê jî. Qederê du sed mil-
yonan, li ser kar hatine belavki-
rin. Nêvî jê di bin şert û mercên
ku tendurustiya wan û jiyana
wan jî di talûkê de...

Çi dikin ev zarok li ser kar? Ji
sedî heftêyê wan li karê çandi-
niyê belav bûne. Li gel hemî hê-
viyan, yek ji yên bo wan herî bi
talûke: bêstariya wan a ji me-
kîna, bêhna jahra li dijî gîhayên
zexel, li gorî mezinan bêtir te-
sîrê li canê wan ê ku qelstir e,
dike. Û hilgirtina barên gelekî
giran ji bo hestiyên wan ên hêj
nestewiyane ûhwd. Zarok bi te-
vayî di madenên gewher de (ên
zêr, kevirên bêhempa, madenên
hesinî), di çêkirina tekstîlê de,
di hûnandina xalîçan de, di karê
elektronîkê de, yên teqemenî û
hwd de jî tên xebitandin.

Di nava van şert û mercan de,
naçin dibistanê, yan jî pir hin-
dik, tenê çend salekî. Belê, pe-
dagog dizanin ku zarokek herî
kêm çar salên dibistana seretayî
–bê navber- temam nekin, ewê

bibe ew kesê ku jê re dibêjin
”nexwendî.’’ Ev tê wê maneyê
ku çi tiştê fêr bûye ewê ji bîr
bike.

Hejmara van zarokên li kar,
tevî ya vanên ku li kolanan dijîn
e. Hemî celebê zordestiyê pêk
tê. A çeteyan yan a tilyakê û ya
hêzên polîsan jî ku carcaran li
gelek bajarên Amerîkaya Latînî
wan ji kolanên mezin “paqij
dikin.’’ Hejmara zarokên kuçan
qederê sed milyonekî ye li ser
rûyê erdê.

A dawîn, zordestiya herî
xerab ku pêk tê, carcaran ji me-
zayiyê de, a mezinana e ku li dijî
qirnê li pey xwe, dikin. Ev zor-
destî tu sînoran nas nake. Mal-
batê, çînên civakê, mîna ku
sînorê dîrokê nas nake. Wek ku
Victor Hugo di yek ji helbestên
xwe yên herî xweşik de dipirsî.
“Ev zarokên ku yek jê ken bi rû
neketiye gişk bi ku de çûn?.’’ 

Li ber çavan e, ew nakenin.
Ewên ku wê û bav lê dixin, ne-
heqiyê lê dikin, ewên ku li dest-
dirêjiyeke ku wan birîndar
dihêle, rast tên. Zordestiya tay-

bet, zordestiya dewletê jî di ser
de: dora sih dewletên li dinyayê,
hîna li zarokan cezayê kuştin û
yên mîna recm, qamçîkirin,
destjêkirin her dewam e.

Zordestiya şerên artêşan ku
zarok tê de gelekî lêxistinê dix-
win, dema ku jê birîndar yan jî
bi seqetî xelas dibin, bi mebesta
ku ji kesî re qala yên di bin bom-
ban de dimirin, nekin. Lê şer ji
kesên ku ne rasterast ji nebûna
avê, a dermanan, a bijîşk û xwa-
rinê dimirin bêtir mirovan
wenda dike. Ew, çi tiştê li ser
riya xwe di erdê radike, zarokan
ji tiştên ji bo mezinbûnê pêdivî
heye, ji dibistan, dispanseran
mahrûm dike; heger hezkiriyên
wan ên mîna dê, bav û mamos-
teyên jî tune neke.

Şer wan dike penaber jî: %
60’ê qerebalixa wan kampên
bêserûber ku ji ber kêmasiya fî-
nansî, ajansên Rêxistina Nete-
wên Yekgirtî (Komîseriya Bilind
a Penaberan, Programa Xwa-
rinê ya Cîhanî) mecbûr dimîne
ku para xwarinê ya rojane bi rê-
kûpêkî kêm bike.

A dawîn, şer zarokan dike leş-
ker dema artêşên gerîllayî û
carcaran hêzên hikûmetan
bixwe roleke çekdarî dide wan
û ji bo ku wan baş bikin kole,
zorê dide wan ku bûyerên zor-
destiyê ku nayên xewnên miro-
van bi wan dide kirin.

Piştî tabloyeke bi vî rengî,
hûnê bêjin, peymaneke navne-
tewî ya derbarê mafên zarokan
de, dikane çi bike? Pirseke li cih,
pirseke neçar e ku problema te-
sîra norman li ser rastiyê, ya te-
sîra maf li ser hêzê. Ji bo kesên
gûmanbar dinya, bi qasî ku tu
carî nebûye, bûye şanoyeke zor-
dariyê ku mafên ên herî ketî bi
hawekî bobelat bin pê dike. Ên
din, ewên ku ji bo sererastkirin
yan jî kêmkirina tesîra wêranki-
rina bi zordestiyê, heger hew
qasî hindik be jî, bawerî yekser
bi hewcedariya dezgehên dad-
werî tînin, ewê di naveroka vê
peymanê de alavên pêşketinê
yên bêqisûr bibînin.

Werger ji fransî
Cemil Denli

mirov dizane hemû gu-
hertinên fermî yên di
qada kifşkirina rola di-

bistanê de, ên li ser programan,
li ser pedagojiyê, bi her hawî,
mebesta wê, tevrakirina heye-
canê ye. em ji bîr nekin ku ser-
hildan û heyecan cêwiyên hev
in, ku heyecan demeke dirêj
tevliheviya gel li ser pê diseki-
nîne. Û ev yek ne dûrî aqil e, û
hema bêje kêfxweşî ye, ji ber ku
perwerdeya gelêrî perçeyekî bi
komarê ve girêdayî ye, timûtim,
bernameyeke fesalkirina hem-
welatiyan e. ev tê wê mane-
yê heger destpêkirina sala
2009’an, “zemîna hevbeş ya za-
nînê û ya rayedariyê” hêja ye ku
em li ser bisekinin. Bêyî ku em
hesab bikin bê “ji bo dibistana
xwe azweriya komarê” di wir de
ye, ji bo mînakdayina wezîrê
perwerdê luc Chatel bîne
ziman. ev zemîna hevbeş ji na-
verokek û ji armancekê pêk tê:
ew agahiyên ku zarok divê
dema qedandina dibistana
mejbûrî bi dest bixin, diyar
dike, û bi vî hawî hêvî dike ku
kultureke hevbeş ragihîne wan.
Wek ku bz. Chantal (xwe hinekî

tev li sûret dikir) digot, ew ze-
mîna ku tê gotin ji bo “nifte”
yeke ji bo serketinê û “rê”yek e
ji bo “projeya perwedê ya ne-
tewî di nava dilê pakta komar-
parêzan de.’’ ev yek hema bêje
wek li hevrasthatina sîdankê û
ya maseya du bask û buha ya li
lautréamontê, lê belê gelekî
dilkêş. tenê dimîne ku mirov
gelekî ji nêzîk de li niftê, li rê û li
dil binere.

nuhbûn, mirovê wêribe vê
bêje... nûjeniya rêberxistinê, ev
bêgûman qet ne wekhevkirin e,
ku pêdiviya wê bi programki-
rinê tune ye ji bo xistina meri-
yetê. terkkirina edebiyatê, bi
taybetî ya “zimanê biyanî û
zindî” ne avantajek e. Wê çaxê
tê kifşkirin ku yê di vê qadê de
girîng e, “pratîk” e, bi mebesta
gengaziya “danûstendina bi ha-
wekî hêsan lê bitesîr.’’ ev evolus-
yoneke yekcar xembar e, lê
belê xuya ye ku êdî pêk jî ha-
tiye...

na, tiştê ku mirov dibehitîne,
şolîkirina perwedeya dîrokê, û
ya erdnîgarî ye ku navê “çandi-
niya humanîst” lê kirine. ev eni-
yata li amadekirina para

“çaniniyeke ewrûpî” ye, ku wek
xuya dike, û heman demê eş-
kere jî dike. ev tiştekî ecêb e ku
yek tekst li ber çavan du caran
hatiye gotin. mizgînî (tu nivîs-
kar yan jî hunermend nebûye
xwedî şerefa ku navê wî li bin
nivîsê be, Qur`an tenê caekê
hatiye nivîsandin). ev yek hîna
bêtir diyar dike ku nêzîkbûna
“rastiya olî” divê bi “hişekî laîkî
bi rêzgirtina ûjdan û baweriyê”
pêk were. Wek ku rola perwer-
deyiyê, ji hevderxistina navbera
bawerkirin û zanebûnê tenê bi
mebesta zanînê, baş nehatibe
zelelkirin...

ya ku hêj mirov bi fikar dike,
ev e ku ev her du seksiyonên ku
“rayedariya civakî û sivîlî” dane
ser xwe û “serbixwetî û înîsiya-
tîfê” tev li hev dikin: Hewceda-
riya “pêşxistina hesteke aîdî
welatê xwe, ya yekgirtina ewrû-
payê.’’ Ê ku gavê têra xwe li ber
çav, û mejbûriyeta zanîna alîka-
riya pêşîn, ji hevderxistina oto-
nomiyê mîna otoevolusyona
ducar a zanîna avjeniyê, nîşan-
dana motîvasyonê, a daxwza
serketinê, û ya înîsiyatîfê mîna
“rabûn û rûniştina bingehîn.’’

Her tim bi dubarekirina pirsa
“entegrasyonê”, gûmanbar e ku
alîkariya sererastkirina “hem-
welatiyekî ewrûpayî” ji bo wer-
ziştê û ji bo amadekariya
bazara serbest, bike. lê belê
dilxwaz e ku “rûmetên cîhanî” û
“jihevcudabûna çandiniyan”
bide ber hev. ev “xistina liheva-
nînê” ya rêya dibistanî dişibe ku
adaptasyona dezgehekê bêtir
bilind bike ji bo nûjeniya lîbêral
ku projeyên berê yên îspatki-
rinê, demeke dirêj sazûman-
karê azweriya dibistana gelêrî
ye. li aliyê din, ev tewandina bi-
meraq ji bernameya dibistana
dayikê ku lê bê tirs tê eşkereki-
rin ku zarok divê hînî “bingeha
moral” a sivîlî bibin, balê diki-
şîne ser xwe. ango tê vê wateyê
ku “hurmeta ji şexs re û ya ji
malê kesên din re, mejbûriyeta
li gorî qaîdeyên ji aliyê mezinan
ve hatiye nivîsandin, xwe sere-
rastkirinê” ye. em çi bêjin...

werger ji fransî
cemil Denli

tiştê ku zarokên me divê zanibin
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N
icolas Sarkozy’ê
ku wê demê se-
rokê rêbaza Yekî-
tiya ji bo Tevgera
Gelî (YTG) (1) ya

di derheqê penaberiyê de bû,
9’ê Hazîrana 2005’an, xwest
peyveke nû ya polîtîk bicerri-
bîne ku serkeftineke mezin bi
dest xist: “Ez dixwazim ji pena-
beriya ku li me bûye bar derbasî
penaberiya hilbijartî bibim.” Bê
guman, penaberiya ji bo kar
berî vê axaftinê jî hebû, lê belê
bi vî awayî hate nûkirin: biryar
di destê dewletê de ye, ne di
destê penaberan de- yanî, ve-
gera ku jê re dibêjin”bi dilê
xwe” û dersînorkirina pejirandî
ya bi pereyan, wê bi dû vê re
were. Birêz Sarkozy bi dû re da-
xuyand: “Kî çi bêje jî, heqê Fran-
sayê yê bingehîn e ku biryarê
bide bê mafê kê heye ku were û
li ser axa wê bi cih bibe û bê
mafê kê tuneye.” Alternatîfa wê
bi vî awayî hate pêşniyarkirin,
weke bersiveke maqûl ya li ser
pirsgirêkeke weha ku him aborî
ye û him jî siyasî ye.

Ji hêlekê ve, ev têgihiştin nayê
wateya ku penaberî ji binî ve tê
redkirin (dijberê wê, bi dengekî
bilind tê gotin ku Fransa divê
tim weke axa meleziyê bimîne).
Ev têgihiştin, beyî heyecana ku
jê difûre, awayekî têkelkirina
bêgaviyên pragmatîzma aborî û
israra xeta polîtîk e. Bi awayekî
din jî, ew wê derfetê dide ku
xwe bi temamî ji piştgirên veki-
rina sînoran û herweha ji piştgi-
rên sifir-penaberiyê safî bikin,
yanî çepên çep û rastên rast.
Derfeta din jî ew e ku, çepên so-
syalîst bi vî awayî ji warê xwe yê
polîtîk bêpar têne hiştin, yanî
xwe li nava herdu hêlên tûn-
drew dide bicihkirin.

Dîsa jî, dabeşkirina di nav-
bera penaberiya ”bar” û ya ”hil-
bijartî” de bi nakokiyeke binge-
hîn ve dikeve nava xetereyekê:
Ev sazkirina polîtîk hevdu na-
gire û li ser bingehê zanînekê jî
nehatiye sazkirin (2). Ya rastîn,
penaberiya”hilbijartî” penabe-
riye-ke weha ye ku bi kar ve tê-
kildar e; ya”bar” jî bi taybetî
behsa penaberiya malbatî dike.
Lê belê, gava ku mirov li rastiya
pirsê binere, herdu penaberî ne
dijberên hev in. Ji hêlekê ve kar-
ker wê bê guman bibin xwedî
malbat: ew bi tenê ji bo pereyan
nayên. Ji hêla din ve, malbat bi
pirranî li kar jî digerrin: pey-
wendiyên mirovan ne li dijî
hişmendiya aborî ne. Yanî, ev
mijar him mijara mirovahiyê û
him jî mijara hişmendiya rastîn
e: Fikra ku dibêje ‘qey malbat û
kar di nava du cîhanên paralel
de dijîn û tu peywendiya wan
tuneye’, fikreke bêserûber e. Bi
kirtî, yanî çareseriya ku Birêz
Sarkozy pêşniyar kiriye, ne ça-
reya vê pirsê ye: mirov nikare
him rêyê li ber penaberiya”hil-
bijartî” veke û him jî rêyê li ber
penaberiya”bar” bigire. 

Bê guman, hikumeta fransî
hewl dide ku di nava herduyan
de dengeyekê çêbike: ma pena-
beriya malbatî (hema hema)
neh qatan ji penaberiya karî ne
zêdetir e? (3) Nameya kar ya ku
roja 9’ê Tîrmeha 2007’an ji
Brice Hertefeux’ê wezîrê pena-
beran re hatibû şandin eşkere
dibêje: ”Armanca te ew e ku
penaberiya aborî bibe % 50’ê
hejmara hemû penaberên ku
hatine.” Yanî, bi kêmkirina pe-
naberiya malbatî û bi zêdeki-
rina penaberiya karî, weke ku ji
rapora salane ya Komîteya Nav-
wezîrî ya Kontrola Penaberiyê jî
diyar dibe (4). Herçend di sala
2007’an de, rajeya beşê penabe-
riyê ya ku bi karî ve têkildar e li

gora sala 2006’an zêde bûye jî
(ji % 11.3 bûye % 14.1), ev yek
bi “xêra” kêmkirina destûra
mayi-nê ya ji ber sedemên mal-
batî ve hatiye bidestxistin. Digel
diyarkirina sed û heyştê karên
ku ”ji ber nebûna daxwaza van
karan” ji penaberan re hatine
vekirin, rastiya hejmaran gel-
lekî dûrî daxuyaniyên fermî ye:
Heta dawiya 2008’an jî bi tenê
160 kesan destûra mayinê ya bi
sedema ”zanîn û zîrekî” wergir-
tiye! 

Devjêberdana penaberiya
“hilbijartî” ne ji ber bandora
qeyranê ye. Rewşa nuha bi tenê
derfetê dide ku encama ku ji
hejmaran derdiket bihataya
piştrastkirin. Gava ku mirov na-
meya ku 31’ê Adara 2009’an ji
Eric Besson’ê wezîrê penabe-
riyê re hatiye şandin dixwîne,
divê ev agahî jî di bîra mirov de
be. Êdî ”karê bingehîn ew e ku
kesên ku li Fransayê bêkar in bi-
karin kar bi dest bixin.” Gellekî
balkêş e ku piştî ku ev name di
çapemeniyê de belav bû, de-
wama vê hevokê ku digot ”yanî,
ji ber ku warê desthilatdariya te
ye, divê tu berê xwe bidî karên ku
biyanî bi qaçaxî tê de dixebitin”
kes nizane çawa, lê ji belgeya
fermî hat derxistin (5). Gelo êdî
ev têgihiştin nabe biryara ”ter-
cîha Netewî”?

Hilbijartî be jî, ne hilbijartî be
jî, penaberî tim û daîm weke
pirsgirêkekê tê şirovekirin. He-
ger ne weha be, çima mirov carê
qanûnên tûndtir li pey hev
derxe? Piştî qanûnên Sarkozy
yên 2003 û 2006’an, û qanûna
Hortefeux ya 2007’an, nuha jî
bê şik wê qanûna Besson jî der-
keve. Bi awayekî eşkere xuya
dibe ku têgihiştina Birêz Sar-
kozy ne li ser çareserkirina
pirsgirêkê ye, bi tenê birêvebi-
rina wê ye.

Danberheva daxuyaniyên wî

yên 9’ê Hezîrana 2005’an û
axaftina li ser siyaseta giştî ku
Dominique de Villepin’ê serok-
wezîrê nû û raqîbê wî yê sereke
roja berî wê li parlamentoyê ki-
ribû, wê rewşê zelaltir bike.
Herçend Birêz de Villepin behsa
penaberiya ”hilbijartî” (lê, ne ya
“bar”) dikir jî, wî bi dijberiya pe-
naberiya îllegal û qaçax behsa
wê dikir; wî li gora raqîbê xwe
peyveke nû ava nedikir (an jî bê
kompleks bû), wî êrîşî penabe-
riya ji ber sedemên malbatî ne-
dikir. Lê belê, Birêz Sarkozy bi
xêra hilbijartina xwe ya peyvan
du kar bi hev re dikirin. Heta wê
çaxê, gava ku behsa penaberiya
”bar” dihat kirin, behsa penabe-
riya qanûnî û heqî dibû. Êdî ya
ku diviya siyasetê rê li ber bigir-
taya ew bû; yanî, şerrê li dijî pe-
naberiya bi qaçaxî têrê nedikir.

Bi vî awayî, dersînorkirina
penaberên ku bi qaçaxî li wira
ne, di nava daxuyaniyên hiku-
metî de cihekî keyfî digirin. Xem
nake: Hejmara kesên bêkaxez li
Fransayê ne ewqasî zêde ye ku
mirov rewşa wan bike pirsgirê-
keke sereke. Li gora Dewletên
Yekbûyî yên Amerîkayê ku du-
wazde milyon penaberên qaçax
nikarîbûn tev li hilbijartinên se-
rokkomariyê bibûna, li Fran-
sayê, ji bo amadekirina nîqaşên
civakî yên li ser çend sed hezar
penaberên qaçax û di nava xel-
kekî de ku nifûsa wî ji şêst mi-
lyonî zêdetir e, lazim e ku
xebateke polîtîk ya mezin bê
kirin. Pirsgirêka penaberiyê bi
tena serê xwe nayê kirin; mirov
çiqas behs bike, ev pirs ewqasî
heye, û ji ber ku tim xwe nû dike
jî ev pirs her dewam dike.

Birêz Sarkozy sala 2005’an
weha behsa pirsê dikir: ”Ji hê-
lekê rêzgirtina li jiyana malbatî
yek ji nirxên me yên bingehîn e û
merceke tevlêbûyina civakî ye. Ji
hêla din ve jî, anîna xelkê ya ji

ber sedem û peywendiyên mal-
batî di nava penaberiyê de cihekî
gellekî giring digire û dibe se-
dema gellek zexeliyan (zewaca
sexte an jî ya bi zorê, zexeliyên li
ser nifûsê…).” Gelo hebûna zexe-
liyan dibe sedema ku hikumet
bixwaze dengeyekê di nava wan
de çêbike? Piştî wê jî encamên
wê hene: ”Divê mirov biwêre û
nîqaşê bi awayekî din bike. Ha-
tina bi peywendiyên malbatî, bê
guman mafek e, lê belê ne mafekî
weha ye ku mirov bikare zago-
nan li gora xwe bi kar bîne.”
Yanî, ez jî dizanim, lê dîsa jî…

Ji têkoşîna li dijî zexeliyan, em
di cih de derbasî şiroveyeke nû
ya hiqûqê bûn: ”Divê berî anîna
wan bi awayekî ciddîtir li ser
nirxandina rewşa kesên ku dize-
wicin ya aborî û cihê wan yê
mayinê û tevlêbûyina civakî
were rawestîn.” Jiyana malbatî
êdî ne bes e ji bo tevlêbûyina ci-
vakî; jê bêtir, tevlêbûyina civakî
êdî dibe şertên berî hatinê.

Gelo bi vî awayî behs dibe ku
mafê jiyana malbatî li Fransayê
xwedî nirxeke destûrî ye û Rê-
baza Ewrûpî ya mafên mirovan
jî, di xala 8’an de, diyar dike ku
mafê her kesî ye ku”rêz li jiyana
wî ya taybetî û ya malbatî were
girtin? ” Rapora komîsyona Ma-
zeaud ya li ser çarçoweya des-
tûrî ya vê polîkaya penaberiya
ya nû di tîrmeha 2008’an de
weha diyar kir: ”Herçend rêzgir-
tina li jiyana taybetî û malbatî
mafek be jî, kontroleke xurttir di-
kare li ser bicîhanîna şert û mer-
cên pêkanîna vî mafî were kirin”
û awayê vê kontrolê jî ”ji aliyê
Komîsyona Destûrê an jî Dad-
geha Yekîtiya Ewrûpa ve hatiye
erêkirin.”

Li ser temamê bernameya
têkoşîna li dijî penaberiya ”bar”
jî: ”Ji bo anîna kesên zewicî, divê
rastiya zewacê û berdewamiya
jiyana wan ya bi hev re bi

Hunerê birêvebirina “pirsgirêka
penaberiyê”

e r ı C Fa s s ı n *

F R A N S A

* Sosyolog li Ecole normale supérieure,
endamê Komeleya Cette France-là
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awayekî ciddîtir were kontrolki-
rin; divê mercên wan yên aborî û
cihê mayina zarokan were saxki-
rin; berî mafê mayinê ya li gora
zarokên wan yên ku li Fransayê
ne, an jî hemwelatiya wan a
fransî hebe, divê li ser peywen-
diya wê û bavan û peywendiya
wan ya bi perwerdehiya zarokan
re bi awayekî pirhêl lêkolîn were
kirin; divê belgeyên wan yên ni-
fûsê baş werin saxkirin û li wan
were pirsîn; divê beyî îstîsna ze-
wacên pirjinî werin redkirin;
”Ceseda” [Kanûna hatin û mayi-
na biyaniyan û penaberên polî-
tîk] civandina malbatî ya li we-
latê nû bi mafê rêzgirtina li ji-
yana taybetî û malbatî ve girê-
dide, divê binpêkirina vî mafî ku

ji adetê zêdetir bilind bûye tim
were kontrolkirin.” Komîsyo-
nekê jî, digel ku li dijî zextên se-
rokkomariyê yên li ser kotayê li
ber xwe daye û ji ber wê navdar
bûye, herweha ev siyaseta nû
pejirand û penaberiya malbatî
weke pirsgirêkeke ku divê kêm
bibe nirxand.

Qanûnên 2006 û 2007’an yên
li ser penaberiyê û qanûna
2006’an ya li ser kontrolkirina
zewacan, pişta herdu sedemên
ku bi kêmanî ji sala 2003’an ve
mafê jiyana malbatî kêm dikir
xurttir kir: gumana li ser zexe-
liyên qanûnî û şert û mercên
dijwartir ku berî civandinê divê
bên pêkanîn. Di encama wê de,
hejmarên li ser civandina mal-

batên ji zewaca duNetewî bi
awayekî xurt kêm bûne: di nav-
bera 2006 û 2007’an de, hej-
mara destûrên mayinê yên ji bo
civandina malbatî hatine dayin
% 10.6 kêm bûne. Rapora nav-
wezîrî ku li jorê behsa wê hate
kirin ji vê ketina hejmaran
dilxweş e û dibêje ku ev kêm-
bûyin”bi awayekî weha ye ku
mirov dikare wê weke destpêka
demeke nû jî binirxîne.”

Gelo çima ”pirsgirêka pena-
beriyê” bi xêra îcadkirina ”pe-
naberiya bar” ji nû ve kete ro-
jevê û çima di hezîrana 2005’an
de? Hikumeta nû roja piştî red-
kirina bi referandûmê ya Pey-
mana destûrî ya Ewrûpî dest bi
karê xwe kir. Bi xema lêbixwe-

dîderketina ”wateya raya ku
Fransiyan di 29’ê gulanê de
eşkere kir”, serokê YTG’ê di wê
baweriyê de bû ku bersiveke
duhêl dida”naparêzan.” Nîşan
dida ku yê din ku li wan bûye
bar, bi awayekî kulturî û aborî,
ji rewşa “tamîrvanê polonî” bê-
tir, di rewşa penaberê ku ne-
maze ji Afrîkayê tê de xuya dibe;
ji hêla din ve jî, di demeke weha
de ku gellek rayedaran red dikir
ku derfetên wan ji destê wan
bên girtin, hikumetê polîtî-
kayeke ji dil nîşan dida û cuda-
bendiya di navbera penaberiya
”hilbijartî” û ya”bar” jî ji vira
dihat. 

Hingê, li hember ”desthilat-
dariya antî-Ewrûpî”, Birêz Sar-

kozy ”desthilatdariya Ewrûpî”
diyar dikir. Ji dêleva siyaseteke
penaberiyê ku wê Parîs ji Ewrû-
payê bi dûr bixistaya, ev siya-
seta nû wê bikiraya ku Paris
bibe xwedî roleke bingehîn: ”Ez
dixwazim ku Fransa êdî li Ewrû-
payê bi awayekî sîstematîk bibe
yekem welatê ku stratejiyeke pe-
naberiyê ya li gora rewşa cîhana
hemdem pêşniyar dike û ava
dike.” Hevpeymana Ewrûpî ya li
ser penaberan ku di dema sero-
katiya fransî de, 16’ê çiriya
pêşîna 2008’an, ji aliyê Konseya
Ewrûpî ve hate pejirandin, bû
xala dawîn ya nîqaşên ku ji zû
ve dest pê kiribû: ne bi tenê
”pirsgirêka penaberiyê” di çar-
çowa Yekîtiya Ewrûpayê de tê
nirxandin, lê herweha ev pirsgi-
rêk êdî dibe navenda nasna-
meya Ewrûpî jî.

Ev serkevtina dîplomatîk bê-
guman ji xurtiya hilbijartînî ya
stratejiyeke weha tê ku penabe-
riyê weke pirsgirêk bi nav dike,
da ku pirsgirêkên din baştir di
ser guhê xwe re biavêje, an jî, bi
awayekî zelaltir, da ku awayên
din yê nirxandina nerazîbûna
ku di dema referandûmê re der-
ket di ser guhê xwe re biavêje û
bi vî awayî ji bersiva wan bi-
reve.

Werger ji fransî
İbrahim Seydo Aydoğan

(1) Navê vê partiya polîtîk ya fransî
Union pour un mouvement populaire
(UMP) e. Di sala 2002’an de ji aliyê Jac-
ques Chirac ve hate damezirandin. Ev
partî, niha li Fransayê desthilatdar e û
weke partiyeke rastgir û muxafazakar tê
naskirin.

(2) Binerin: Cette France-là, 06.05.
2007 / 30.06.2008, weşanên La Décou-
verte, Paris, 2009, bi taybetî r. 389-394.

(3) Di sala 2006’an de, di nava
183 hezar û 200 kesên ku ji bo demeke
dirêj hatine Fransayê de, bi tenê
10 hezar û 700 kes ji bo kar hatine. Yanî
hema hema bi qasî penaberên polîtîk ku
hejmara wan 10 hezar û 200 e. Lê belê,
kesên ku dikevin nava penaberiya mal-
batî 98 000 kes in.

(4) Secrétariat général du comité in-
terministériel de contrôle de l’immigra-
tion, Les orientations de la politique de
l’immigration. Cinquième rapport – dé-
cembre 2008, La Documentation fran-
çaise, Paris, 2009.

(5) Mirov dikare vê agahiyê li ser mal-
pera Office français de l’immigration et
de l’intégration piştrast bike. Lewre, vê
malperê ji bo wersiyona ku mirov dikare
daxe ser komputera xwe dawiya hevokê
jê avêtiye, lê belê di wersiyona orjînal ya
kopyaya wê nameyê de ew hevok weke
eslê xwe hatiye jibîrkirin.

Bahram Hajou, (Two maids) - Efekt LMD kurdî
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D
ema lêkolîner
Eric Drexler tê-
gîna “nanotekno-
lojiyê” danasîn wî
ew weha terîf

dikir: koma teknîka ku destûra
çêkirin û guhertina objeyên
maddî ku mezinayiya wan di
navbera 1 û 100 nanometreyî
de ye (1). Di rastiyê de ev deriyê
vê pênasê gelekî fereh bû, lewra
hema bêje tevahiya objeyên li
dinyayê heyî li gorî vê pîvanê
saz û avabûbûn. Riyên zanistî
yên gelekî cihê mîna kîmya, za-
nista li ser maddeyan, fizîka
rewşa maddeyê ya hişk, der-
mançêkerî, biyolojiya kîmyewî
û molekuler, muhendisiya elek-
tronîk bi vî awayî dibin yek,
hem di warê têgînê de û hem jî
di warê operasyonel de. 

Nêzî çariyek sedsalê paşê li
gora pîvana atomî guherîna
cîsm destûrê dide têgîna nanos-
trûktûrên ku xwediyê xisletên
gelekî zêde nû ne. Komeke fereh
a zanist û tetbîqan –teknoloji-
yên biyo, teknolojiya ragihan-
dinê, zanistên kognîtîf (têkildarî
naskirin û zanînê) – bi hev re
ketin nava danûstendinê. “Nêzî-
hevbûneke” neasayî ya beşên
zanistî yên ku heta hingî nisbî
têra xwe hev dû li derveyî hev

digirtin, peyde bû; bi tevlîhevki-
rina bit, atom, noyron û genan
di bin kurtenavê BANG de big
bangê bi bîra mirov dixe (nota
wergêr)!

Di bernameyê de ev hene: pa-
qijkirina erdê û avên di bin erdê
de, çêkirina ekranên pan li ser
hîmê tûpên nano yên karbonê,
pîlên sivik û enerjiya wan zêde,
teknolojiya biyonano (şopan-
dina tevgera molekulên bi serê
xwe di nava sîstemeke biyolojîk
de), labaratuwarên tibî yên mi-
niyatûr di çîpekê de. Ji niha ve
kompûterên tên hilgirtin yên ku
dikarin di nava saniyeyekê de bi
milyaran kirariyan bikin hatin
eşkerekirin (2), boyaxa fotoelek-
trîkî a çend santîmetroyan, met-
ro kareya wê dikare di avahiyan
û li ser riyan were bikaranîn, je-
neratorên rojê ku hêza wan te-
rawattek (ango 1000 gigawatt)
e û hilberîna lezgîn a her cure
berhemê nanoteknolojîk a ku
kîlogramake wê bi dolarekê. 

Artêş didin pêşiya pîşesaziyê,
xwe dixin nava vê pêşbaziya “cî-
hana li jêr” ya ku weke ku fizîk-
zan Richard Feynman pêşî gotî
“gelek cih lê hene.” Li Dewletên
Yekgirtî ji gelek salan û vir ve ye
ku tetbîqên eskerî beşa herî
mezin ji budceya National Na-
notechnologie Initiative distî-
nin. Wezareta parastinê ya
Amerîkî destekê dide lêkolînên
di sînorên pîvana nanoyê de
yên kîmya, biyolojî, elektronîk û
beşa enerjiyê. Ajansa eskerî ya

lêkolînên pêşketî ya Dewletên
Yekgirtî (Defence Advanced Re-
search Projects Agency, Darpa)
ya ku di destpêkê de Internet
çêkir, ji aliyê xwe ve destek da
bernameyên ku ji bo modelçê-
kirina matematîkî ya qanûnên
biyolojîk gelekî girîng in, pêşxis-
tina protezên ku ji aliyê mêjî ve
tên kontrolkirin yan jî çêkirina
girêdana di navbera kêzîk û me-
kîneyan de ku dihêle mirov tex-
mîn bike pirpirînkeke şevê
vediguhere balefireke sîxuriyê
ya dijî ku dikare ji dûrve were
kontrolkirin û ajotin (3).

Di nava van projeyan de çêki-
rina saeteke atomîk li ser çîpeke
elektronîk, hilberîna proteînên
nû yên dermanker (antîkor, ta-
mandina virûsên mirî) yên ku
bi tenê bîstûçar saetan piştî dî-
tina virûsên şewbê yên nû
werin çêkirin, her wiha hilbe-
rîna rêzek madde û cîsmên nû:
kompûterên kuantîk (mêjiyên
hesêb ên ku prensîba karê wan
xwe disipêre xisletên kuantîk
ên cîsm) (4), zanista şîfrekirinê
(krîptografî) ya kuantîk, sîste-
mên veguhezandin û ragihan-
dina optîk a bi kapasiteyeke
gelekî mezin a daneyan. 

Eger pêk werin, ev tetbîq wê
ji bo bikaranîna sivîl jî bikêr
bên. Belê sîlehên nano ku lêko-
lîn û hilberîna wan li Hindistan
û Rûsyayê di 2004 û 2007’an de
bi awayekî fermî weke karê pêş-
detir hat dîtin, wê bi kêrî bika-
ranîna sîvîl neyên. Li sîlehên

weke mîkrofuze, mîkrosatelît,
nanocîsmên bi jehr yan jî nex-
weşker yên ku dikin mekanîz-
mayên heyî werin minyaturî-
zekirin, sîlehên bi tevahî nû
zêde dibin. Mirov her wiha
rasta mayinên dij-materyel ên
gelekî piçûk (hêza mîkrogra-
mekê bi qasî ya 44 kîlogram
TNTyê ye) jî tê û ev ê destûrê
bidin ku bombeyên termonuk-
leer werin minyaturkirin (5). Li
gorî nêrîna pisporan ev sîlehên
gelekî zêde rûxîner wê her diçe
gelekî hêsantir werin hilberîn û
hilgirtin lê gelekî zehmet werin
dîtin û bêtesîrkirin.

Informatisyenê vîzyoner Ray-
mond Kurzweil, endamê Army
Science Advisory Board – Komî-
teyeke ku erka wê di mijarên
zanistî û teknolojîk de şêwir-
mendiya artêşa Dewletên Yek-
girtî ye – liserhevkirina nano-
teknolojiyên genetîk û robotîk ji
bo mirovatiyê weke xetereke
mezin dibîne. Li gora wî, êrî-
şeke terorîst yan jî eskerî ya na-
norobotan yan jî cîsmên
molekuler ên nexweşker ku ji
wan re “cismê zelqokî yê cûn (fr.
gelée grise; en. grey goo)” tê
gotin, dikare “şaristaniyê” di
nava çend rojan de tine bike.
Kurzweil pêşniyar dike sîste-
meke nanoteknolojîk ya xwepa-
rastina bedena mirov were
avakirin. Lê belê ew di heman
demê de gelekî bi kelecan û coş
e der barê fikra ku ev teknîk wê
karibin “pirsgirêkên gelekî

kevin weke yên pêwendî kal û
pîrbûnê yan jî nexweşiyê” çare-
ser bike (6).

Ber bi homo sapiens
2.0 ve

Ji niha ve tiba nano alîkariya
başkirina teknîkên teşxîsa

nexweşiyan dike, bi taybetî jî ji
bo dîtina bi dîmen û wêne.
Weke mînak, canik Naomi Halas
û Jennifer West ji Rice Univer-
sity (Texas) nanokapsûlên ji
zêrê kolloîdal çêkirin. Ev kapsûl
parçeyên ku ji çend milyon ato-
mên zêr pêk tên in û stûriya
wan di navbera çendek deh
heta bi çendek sed nanometro-
yan diguhere. Xisleta wan a xu-
yakirinê (optîk) jî li gorî stûriya
wan diguhere. Ev kapsûl girê-
dayî laskên asîda dezoksîrîbo-
nukleîk (DNA) e ku xwe
bêguman li ser deverên gilmi-
kên kansêrî (bi nexweşiya pen-
çeşêrê ketî) datînin. Ango ew du
funksiyonan bi hev re bi cih
tînin, yek jê teşxîs e û ya din jî
dermankirin e. Weke rojikan
(camên ku cîsman mezin didin
xuyakirin) ew pêlên nêzî ‘ji sorê
û wêde’ (înfrarûj) dimijin, wan
dikişînin bin çêrmê mirov û wê-
neyekî gelekî baş ê gilmikê der-
dixin holê. Dema doza pêlên
roniya ‘ji sorê û wêde’ were zê-

Dema pirîst, atom û gen 
dikin BANG**!

m at e o C U e va *

N Ê Z Î H E V B Û N A  N E D I H AT  PAY Î N  A  T E K N O L O J I Y Ê N  N Û

** Ji dengê ‘bang’ ê (îngîlîzî) tê ku bi bika-
ranîna di teoriya afirandina gerdûnê Big
Bang (teqîna mezin) de navdeng e (nota
wergêr e)
* Remza karmendekî payebilind ê navne-
tewî

kîmya, biyolojî, fizîk, înformatîk û zanista robotan û hwd. nanoteknolojiyê ew anîn cem hev. 
Dikevin nav hev da ku perspektîvên nûbûnên serî li mirovan gêj bikin peyde bikin. 

Hin jê dikin ku hêviyên dermankirineke mûcîzewî ya nexweşiya pençeşêrê biçirûsin, di heman 
demê de yên din mirovan dibizdînin: bombeyên mînyatur, pirpirînk vediguherin balefirên 

keşfê yên zindî... Hin ên din jî xeyalên megalomanyak yên mîna şerê li dijî germbûna 
bahewayê bi belavkirina atmosferê, xwedî dikin.
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dekirin, ev yek têrê dike ku gil-
mika kansêrî were “pijandin”
yan jî xirakirin.

Xisletên dij-mîkroban ên zîv ji
hezarsalan ve tên zanîn: ato-
mên wê vîrûs û bakteriyan di-
kujin. Dema derbasî pîvanên
nanometrîk bibin, bandora piçi-
kên wê pirrqat dibe. Destmalên
birînan yên ku piçikên nano yên
zîv li ser wan ji niha ve weke
metayê ketin bazarê û kapasî-
teya wan heye ku di nav de bak-
teriyên xwe li ber antîbiyotîkan
digirin jî bêhtirî sed û pêncî fak-
torên nexweşker tine bikin. Ji
bo şerê înfeksiyonên nosokomi-
yal (nexweşiyên li nexweşxane-
yan belav dibin, li Dewletên
Yekgirtî yên Amerîkayê pênce-
mîn sedema herî zêde mirov ji
ber dimirin ev e), niha tê fikirîn
ku cîsmên nano yên zîvî li ala-
vên cerrahî bikin; her wiha di
nava rûyên nivînan û perdeyan
de jî wê werin bikaranîn. Ji
2006’an û vir ve şîrketa koreyî
Samsung mekîneyeke şûştina
cil û bergan xistiye bazarê ku bi
ava sar bi bikaranînan iyonên
zîv (ji nû ve dikarin werin bika-
ranîn) mîkroban tine dike.

Perspektîvên tiba nano dikin
ku mirov xewnên xweş bikin;
belê tehlûke heye ku ev xewn
veguhere xewnereşkê. Rapo-
reke rêxistina Netewên Yekgirtî
ya ji bo perwerde, zanist û
çandê (Unesco) li alarmê dixe:
“Di dema dirêj de tiba nano di-
kare bibe sedema guherîneke ra-
dikal a nifşê mirovî.Hewladanên
mirovatiyê yên ji bo guherîna
xwe li gorî dilê xwe weke dix-
waze û dema dixwaze, dikare
bibe sedem ku mirov êdî hew ka-
ribe behsa nifşê “mirov” bike (7).”
Transhumanîteyeke (ya ku ji sî-
nordariya mirov bihûrî) bi
homo sapiens 2.0 şên wê serde-
meke nû bide destpêkirin, ku
têde wê piştî-mirovên (fr. Post-
humain) xwediyê hêz û kapasî-
teya fizîkî û mêjî ya “zêdetir”
hebin û ev piştî-mirov wê miro-
vên herêmên duyemîn ên ku di
mirovatiya xwe de marjînal-
bûyî, bajon keviyan (8).

Ji niha ve em dikarin bitirsin
ku tibeke nano ya ji bo dewle-
mendan fînansimana geleme-
periyê û hewldanên lêkolînê
dixe nava tevgerê, tevî ku li se-
ranserê dinyayê zêdebûna pirs-
girêkên tenduristiyê girêdayî
xizanî û newekheviya civakî ye.
Ji piçikên nano yên zêrî bêhtir,
pêdiviya welatên bi pêş dikevin
bi siyasetên tenduristiyê yên
pêşîgirtinê ku xwe disipêrin baş
xwe xwedîkirin û banînê heye,
bi gihîştineke giştî ya ava vex-

warinê û perwerdeyê û her
wiha bi “dermanên pêwîst (9)”
heye.

Hingî naxwe, hêza şoreşge-
rane ya zanistên nano, di nêzî-
hevbûna teknolojiyên gelekî ji
hev cihê (biyolojî, înformatîk,
zanistên naskirin û zanînê, ro-
botîk) de ye ku bi gotineke di
cih de nanoteknolojiya întegras-
yona wan misoger dike, ew
anîne cem hev. Biyolojiya nano
dihêle ku mirov xwe bi xwe ko-
pîkirina sîstemên zindî kontrol
bike da ku erkên gelekî nazik
yên ji bo pîşesaziyê di çarçoveya
pîvanên nanometrîk de werin
pêkanîn. Weke mînak ji bo ku
gerên elektrîkê û pîlên rojê yên
fotosentetîk yên ji serî heta binî
transîstor pêvekirî çêbikin, lê-
kolîner proteînên geyayê silkan
yên ketine fotosentezê bi kartî-
nin (10). Muhendis Carlo Monte-
magno şaneyên dilê cird bi
sîlîsyûme re anî cem hev û bi vî
awayî alaveke ku bi xwe kom
dike û ji ber xwe dikare tevbi-
gere çêkir (11). Bi fonên weza-
reta enerjiyê ya Dewletên
Yekbûyî, genetîsyen û karsaz
John Craig Venter li înstîtûya
navê wî lê, vîruseke çêkirî ya
piçûk hilberî. Bi van vîrusan
mumkin e bakteriyên bi kêrî
hilberîna hîdrojenê yan jî mole-
kulên ‘CO2’ qeyddikin tên werin
çêkirin. Şîrket niha bi jihevder-
xistina pêkhatina vîrûsa
H1N1’ê ango vîrûsa şewba
berêz dilebike û her wiha ji bo
anînacemhev a beşên zanistê
biyolojî, genetîk, biyo-înforma-
tîkê pisporiyekê çêdike ku wê bi
kêrî zûtir ji hev derxistina pêk-
hatina rêza DNA’yê, genomîk û
lêkolînên li ser siyaseta hawîr-
dorê were. 

Nêzîhevbûna BANG’ê destê
xwe dirêjî xweza û hawîrdorê jî.
Şêwirmendê zanistî yê sereke
yê hikûmeta Amerîkî rêzdar
John Holdren ji bo şerê li dijî
germbûna dinyayê lêkolîna mu-
hendisiya jeo - projeyên radîkal
ên mîna bi piçikên nano yên
sulfatê belavkirina atmosferê
da ku perde li pêşiya rojê were
kişandin- erê dike. Berevajî vê,
koma pisporan a navdewletî a
der barê veguherîna bahewayê
de (GIEC) ya Netewên Yekbûyî,
ya ku ji bo muhendisiya jeo di-
fikire ku “gelekî spekulatîf e û
nehatiye piştrastkirin, ku gelek
rîsk û tehlûkeyên di ber re û pêre
jî hene (12)” bi dîqqet nêzîk dibe.

Ev dîqqet û dûrsekinîn eşq û
kelecana mehendisên jeo naşi-
kîne, yên ku dixwazin sîstema
ekolojîk manîpule bikin û bi vê
bahewayê biguherin. Rêbaza
wan jî ew e ku darên genetîka

wan hatî guhertin belav bikin
yan jî cotgehên fîtoplanktonan
ava bikin ji bo ku gazên karbo-
nîk bigirin. Li gorî Vîktor Sme-
tacek ê ji Înstîtûya Alfred
Wegener a ji bo Lêkolîna Cem-
ser û Deryayan (li Almanyayê) û
Wajih Naqvi yê ji Înstîtûya Za-
nista Deryayan a Hindistanê, di-
yatomên (kevzêyê deryayê yên
yek şaneyî) ku li ser rûyê derya-
yan serav in, dikarin gazên kar-
bonîk bi pîvanên gelekî mezin
bimijin û piştî mirina xwe “bi
sedsalan” wan li binê okyanû-
san stok bikin.

Wan projeya Hindû-Alman
Lohafex da destpêkirin. Ev
proje “berdarkirina” herêmeke
gelekî fereh a Okyanûsa Antar-
tîk e, ku di navbera Çile û Adara
2009’an de pêk hat. Bi tonan
sulfata hesin berdan okyanûsê
da ku zêdebûna kevzê bidin
destpêkirin û bilezkirin. Ev
proje bi awayekî gelekî hişk bi
biryara Konferansa Rêxistina
Netewên Yekgirtî ya derbarê
pirrrengiya biyo re nakok bû. Ev
biryar di Gulana 2008’an de li
Bonnê hatibû dayîn ji bo ber-
darkirina çêkirî ya okyanûsan jî
mohlet dida. Ev ezmûn niha
xuya ye bi bin ket, lewra eger
kevzê gelekî zêde bibin, kêzikên
deryayê yên piçûk û biqaqil (zo-
oplankton) wan dixwin. Di vê
navberê de şîrketên taybet ên
mîna ‘Climos Inc.’ yan jî ‘Plank-

tos Science’ê wan jî xwe avêtiye
ser vê mijarê û projeyên ji wan
re tê gotin “ekorestorasyon” pêş
dixin. Hêvî dikin ku ji van proje-
yan gelek kar bikin (nivîsa di
nava çarçoveyê de bixwîne).

Muhendisên jeo her wiha di-
fikirin ku ew dikarin pirsgirê-
kên gerdûnî yên xwarinê
çareser bikin. Ji niha heta
2017’an birçîbûn wê bandora
xwe li milyarek û dused milyon
mirovên heftê Netewên xizan
bike (13). Welatên hînê pêşesa-
ziya xwe dewam dikin di dest-
pêka salên 1960’î de berhemên
çandiniyê beşeke girîng a bazir-
ganiyê bûn di aboriya wan de;
ew îro ji wan welatan in ku ji ya
difiroşin bêhtir berhemên xwa-
rinê dikirin. Li tevahiya cîhanê
deh hilberîner ji sedî 90’ê ber-
hemên agro-kîmyewî (berhe-
mên çandiniyê yên kîmyewî) û
ji sê paran diduyên tuxm û
tovên îmtiyazdar hildiberînîn.
Hêza wan ji hostatiyeke kamil a
der barê hîmê zincîra hilberîna
berhemên xwarinê bi xwe tê, ya
ku tuxm, tov û genên wan jî di-
gire nav xwe. Ji ber vê yekê eger
reformeke ji dil û kûr ya rejîma
patentan û mafê navnetewî ya
xwedîtiya întellektuel neyê
kirin, bi patentkirina manîpu-
lasyona wê di çarçoveya pîva-
nên molekuler û nanometrîk
de, pênc, şeş şîrketên pirrne-
tewî dikarin dest deynin ser mî-

rateya nebatî ya dinyayê he-
mûyî (14).

Di vê navberê de, taybetîki-
rina daneyên genomîk û xurtki-
rina patentên li ser teknolojiyên
biyo yên nano misoger dike ku
ev şîrket manîpulasyona nano
kontrol bikin. Di 2007’an de
tuxm û tovên îmtiyazdar (yên di
yekdestiya huqûqa mafê xwedî-
tiya întellektule de ne) ji sedî
82’ê bazara tuxm û tovê bazir-
ganiya wê tê kirin pêk dianîn.
Dêwên agrokîmyayê (çandiniya
kîmyewî) hevgirtinên tevahiya
qanûn û rêzikên li dijî yekdes-
tiyê binpêdikin, amade dikin. Bi
yekkirina hewldanên lêkolînê û
pêşxistinê, ji bo ku dawiyê li bu-
hayê zêde yê ji ber parastina
mafê xwedîtiya întellektuel der-
dikeve holê bîne, peymanan di
navbera hev de mohr dikin.

Bi vî awayî ji bo ku ji 2010’an
û şûn ve tovê garisê heşt guhe-
rînên genetîk têde hene (didu jê
li dijî giyakujan, şeş jê jî li dijî
kezikan in) hilberînin, Mon-
santo û Dow Agrosciences bûn
yek. Mohra Monsanto li ser ji
sedî 87ê erda çandiniya berhe-
mên genetîka wan hatiye gu-
hertin a dinyayê heye (15). Di
rewşa krîzeke ji ber kêmbûna
xwarinê ya dinyayê de, ji bo gi-
rankirina buhayan tevahiya kar-
tên lîstikê di destê vê îndustriyê
de ne; bi ser de jî ev îndustrî bi
xwe wê bi veqetîna beşek ji
erdên çandiniyê ji bo hilberîna
sotemeniya ji berhemên çandi-
niyê bibe sedema vê krîzê. Di
Tîrmeha 2008’an de Monsan-
toyê buhayê hin tovên garisê ge-
netîka wan guherandî ji sedî 35
zêde kir.

Aboriya biyo (biyoekonomî)
ku xwe dide der wê êdî nêzîhev-
bûneke teknolojiyên biyo, nano
û agahdariyê derbixe pêş, ku di
heman demê de wê kombûna
sermayeyê li derdora çend şîr-
ketên ku xwediyê zanîna kirinê
û xwedîtiya întellektuel, bi lez
bike. Dêwên enerjî, kîmya û
berhemên xwarinê yên çandi-
niyê yên mîna DuPont, BP, Shell,
Chevron ou Cargill jî wê parçe-
yek ji vê sermayeyê bin. Ya ku
jêre “aboriya şêkir” tê gotin wê
di serdema piştî petrolê de ser-
dest be (16). Hilberîna îndustri-
yel wê xwe bisipêre “şekir” ku
cewherê cîsmên di serî de biyo-
lojîk (berhemên çandiniyê, da-
ristan, kevzê û hwd.) e û xwe
her wiha bisipêre veguhertina
wan berhemên kîmyewî û nano
yên buhayên wan zêdekirî.
Ango tevahiya kîmyaya girêdayî
petrolê wê karibe xwe adatp-
teyî karbona nebatî bike (17).

Kirîna zêdebûyî, taybetîkirin

Nanoteknolojî
Di 2007’an de mezinahiya tevahiya bazara nanoteknolojiyan

buhayê wê 135 milyar dolar bûn. gelek bikaranîn û tetbîqên ku
hêviyê didin hînê di qonaxa lêkolînên labaratuwarê de ne û
hewldanên lêkolîn û pêşxistinê her diçe xwe zêde dikin. li Dew-
letên yekgirtî yên amerîkayê budceya ku ji national nanotech-
nology ınitiative ya ku 2001’ê ji aliyê rêveberiya rêzdar William
Clinton ve hat damezrandin, di 2009’an de gihişte 1,5 milyar
dolaran; lêkolîn li ser parastinê, zanistên bingehîn, enerjî û ten-
duristiyê ne.

li ewrûpayê şeşemîn çarçove-bernameya lêkolînan a komîs-
yona ewrûpayê (2002 – 2006) budceyeke 1.3 milyar euroyan ji
lêkolînên qada nanoteknolojiyê re veqetand. ev budce ji bo
dema di navbera 2007 û 2013’an (heftemîn çarçove-bername)
de gihişte 3,5 milyar euroyan; divê de yên pêşdetir jî zanistên
nano, cîsmên nano, tiba nano, zanista pîvanên nano, lêkolîna
bandorên civakî ne.

national science Foundation (li Dewletên yekbûyî) di sala
2000’î de texmîn kir ku bazara gerdûnî ya berhemên nanotek-
nolojiyê wê di 2015’an de bigihêje hezar milyar dolarî û bi vî
awayî li seranserê dinyayê kar bide dused milyon mirovî. Belê
di 2007’an de lêkolîneke serbixwe (1) texmîna bazareke hezar û
pêncsed milyar dolaran kir, ango bi qasî bazara elektronîkê
mezin.

m.C.

(1) “Halfway to the trillion dollar market? a critical review of the diffusion of
nanotechnologies (Ber bi bazara trîlyon dolarî ve di nîvê rê de? nivîseke rexnegir
li ser belavbûna nanoteknolojiyan)”, nîsana 2007’an www.cientifica. eu  
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û xistina bazarê ya çavkaniyên
biyolojîk û tevahiya mîrateya
nebatî ya seranserê cîhanê,
krîza petrolê jî wê alîkar be, tevî
daxwazeke mezin a kirîna cîs-
mên pêşî berhemên çandiniyê
bûn, divê bibin sedema fikaran
– ev hemû jî wê li pêşdebûna
berhemên xwarinê yên welatên
bi pêş dikevin bibin bar, lewra
em pê dizanin ku hinekan ji van
welatan yên mîna Madagaskar
û Angolayê ji niha ve erdên xwe
yên çandiniyê bi kirê dane şîr-
ketên biyanî.

Dêwên îndustriya genetîk
wisa didin xuyakirin ku çandi-
niya organîzmayên genetîka
wan hatî guhertin dikarin ji gu-
herîna bahewayê re bibin çare-
serî. ‘Monsanto’, ‘BASF’,
‘DuPont’, ‘Syngenta’, ‘Bayer’ û
‘Dow’ê pêncsed patentên li ser
genên “adaptasyona bahewayê”
qeyd kirin (18). Naxwe çawa wê
karibin ji giranbûna pirsgirêkên
bahewayê kar bikin...

Werger ji almanî
Lokman Turgut
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(3) “There’s plenty of room at the
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magnetîk de bi bin ket (binêre li
www.techno-science.net).

(5) Jürgen Altmann, Military Nano-
technology.Potential Applications and
Preventive Arms Control (Nanoteknolo-
jiya Eskerî. Bikaranîna Potensiyal û Ji bo
Pêşîgirtinê Kontrola Sîlehan), Routledge,
Londres, 2006.
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vê berhemê de jê hatiye girtin: “Un infi-
niment petit guide d’introduction aux
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piçûk a nekamil li ser teknolojiyên di
çarçoveya pîvanên nanometrîk de û teo-
riya BANG’a piçûk)”, ETC Group, Hezî-
rana 2005’an.

(11) Roland Pease, “‘Living’ robots
powered by muscle (Robotên zindî yên
ku enerjiya wan ji goşt tê)”, BBC news,
17’ê Çileyê 2005’an, www.news.bbc.
co.uk

(12) Binêre li rapora 4’emîn a nirxan-
dina GIEC, “Climate change 2007”, Mij-
dara 2007’an.

(13) Stacey Rosen (di rêveberiya wê
de), “Food security assessment 2007

(Nirxandina ewlehiya xwarinê 2007)”,
United States Department of Agricul-
ture, Tîrmeha 2008’an.

(14) “Patenting the ‘climate genes’…
and capturing the climate agenda (Pa-
tentkirina ‘genên bahewayê’ … û dîlgir-
tina ajandaya bahewayê), ETC Group,
Hezîrana 2008’an.

(15) “A qui appartient la nature? Pou-
voir des grandes sociétés et ultime fron-
tière de la marchandisation du vivant
(Kî xwediyê xwezayê ye? Hêza şîrketên
mezin û sînorê dawî yê metakirina zin-
diyan)”, ETC Group, Mijdara 2008’an.

(16) Li çavkaniya beriya vê binêre.
(17) ‘DuPont’ê ji niha ve cîsmekî biyo

ji mîkrobên çêkirî û şekir hildiberîne, ji
bo ku parçeyê pêkhatina sereke a tayê
‘Sorona’yê çêbike; ev ta jî wê bi kêrî hil-
berîna her şêwaz cawî were ji cawên
tenik heta bi xaliyan. Binêre li Bio-era,
“Genome synthesis and design futures:
Implications for the US economy (Sen-
teza genan û şikildana paşerojê: Bando-
rên muhtemel li ser aboriya DYA’yê)”,
2007, www.bio-era.net

(18) “Patenting the ‘climate genes’…
and capturing the climate agenda (Pa-
tentkirina ‘genên bahewayê’ … û dîlgir-
tina ajandaya bahewayê), li jor li jêre
nota 14’an binêre.

bîberonên 
kîmyewî

Dîroka bîsfênol a’yê (BPa) di
salên 1930’î de dest pê dike,
ango dema hat vedîtin ku ev
pêkhatina organîk a ji aliyê kîm-
yagerê rûs alexander Dianîn ve
dawiya sedsala XıX. bi awayekî
sentetîk hatî çêkirin, xwediyê
xisletên ostrojenîk (pêwendî
hormonên cinsiyetê yên jinan)
e. lê belê di bikaranînên tibî de
bi lez pêkhatineke din dietuls-
tilbestrolê (Des) cihê wê girt.
eva dawiyê ji xwe û me re weke
derman dan jinên ku zarok ji
ber wan çûn û di salên 1970’î
de bû sedema karesateke tibî,
gelek keçik bi qisûr û kêmenda-

miyan ji dayik bûn. Belê ti tişt
winda nabe. Di nava tibê de
BPa di çêkirina polîkarbonatan
bû xwediyê “kariyerekî muhen-
disî.” Xwediyê nirxên mezin e:
ew dihêle plastîk werin nermki-
rin ku ji bo nepoxan, ordekên
serşokê yên plastîk û lîstokên
din ên zarokan namzetekî baş
e. mirov dikare ne kêmî sê mil-
yon tonan di salê de hilberîne.
mêyileke xwezayî ya BPa’yê
heye: “cihê xwe diguhere, diçe
û tê”, dema tê germkirin vê
yekê bêhtir dike. Ji ber vê yekê
em di organîzmayên ji sedî
94’ên amerîkiyan de rasta wê
tên. Bi çi awayî û kîjan riyê ev
dermanê binketî û kêrnehatî yê
ku sîstema avzêkirinê ya be-
dena mirov ji xwe re dike ar-

manca êrîşên xwe, karîbû bi-
keve nava plastîka bîberonan?

Di cîsmên kîmyayê de gelekî
tevlîhev û zehmet e delîl werin
peydekirin û kanser jî gelek
caran sedemên wan pirralî ne.
Der barê mijara BPa’yê de tevî
benda asayî ya rapora “pispo-
ran” yên ku ji aliyê îndustriyê ve
tên fînansekirin, kanadayê dîsa
jî dawiya 2008’an biryar da ku
nîşane têrê dikin mirov firotina
bîberonên behsa me li ser, qe-
dexe bike. li Franseyê hin der-
gûşxaneyan (kreş) biryar da ku
van bîberonan tine bikin. Piştî
ku du salan veşart, şîrketa swîsrî
sıgg neçar ma qebûl bike ku di
kotiyên wê yên bafûnî de “şûna”
BPa’yê heye. li kalîforniyayê
meclîsa eyaletê dîsa jî 11’ê Îlonê

pêşnûmeya qanûnê sB 797 red
kir. vê pêşnûme-qanûnê dix-
west BPa’yê di bîberon û tasi-
kên piteyan de qedexe bike.
li koreyê, şîrkete xwarin û
çandiniyê samyangê hê nû
hevpariyek bi şîrketa kîmya-
yê mit- sibushi re da zanîn. li
gorî vê hevpariyê fabrîkeyeke
ku wê karibe salê panzdeh
hezar ton bîsfenol a’yê (BPa)
hilberînê wê were avakirin. BPa
di nav gelek berhemên kîm-
yewî yeke bi tenê ye. Piştî sed-
salekê pêşketina bêkontrol a
kîmyaya îndustriyel, êdî her roj
derdikeve holê ku yek ji van
pêncîhezar berhemên niha tên
bikaranîn jehrî ye..

Science As Art  (mrs.org) - Efekt LMD kurdî
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T
ebaxa borî rojeva
Tirkiyeyê bi gotina
“pêşîvekirinê” kira-
sekî bi rengekî nû li
xwe kir. Vê “pêşîve-

kirinê” bahsa hewldanên hikû-
meta AKP’ê yên çareseriya dikir.
Tevî ku bi nave “pêşîvekirina”
kurd destpê kir, bi nave “pêşîve-
kirina demoktratîk” nav guherî
û herî dawî kirasê “Projeya Ye-
kîtiya Netewî” –hemin a tirk- li
xwe kir jî, destpêka wê hêvî
dida mirovan. Di nava siyaseta
kurdan de bêyî ku zanibe ka
gavên hikûmetê ji bo pêşîveki-
rinê çi ne, hema hema her aliyî
destek dayê. Zêde dem nekete
navberê û pêşî li vê “pêşîveki-
rinê” hat girtin. Ya rast ev proje
di cihê xwe de bist bû û xitimî.
Serokê PKK’ê Birêz Abdullah
Öcalan, yê li Îmraliyê girtî, ji bo
ku pêşiya vê pêvajoyê veke bang
li PKK’ê kir ku hin koman ji
Qendîlê û Ewrûpayê bişîne û
xwest komek jî ji wargeha pe-
naberan Mexmûrê biçe Tirki-
yeyê. Li ser banga Öcalan,
komên navê ‘Aşîtî û Çareseriya
Demokratîk’ li xwe kirî ji Qen-
dîlê (8 kes) û ji wargeha pena-
beran a Mexmûrê (26 kes) çûn
Tirkiyeyê.

Ya rastî di destpêkê de çi ça-
peneniya Tirkiyeyê, çi siyaset-
van û çi jî aliyê kurd, herkesî bi
çavekî erênî li meselê nêrî. Ji bilî
helwesta MHP û CHP’ê yên ku ji
binî ve li dijî her gava ji bo çare-
seriya pirsgirêka kurd in, her-
kesê din xweşbîn bû. 18’ê
Cotmehê ango rojekê beriya ku
komên li jor bahsa wan hatî
kirin biçin Tirkiyeyê, Serokko-
marê Tirkiyeyê Birêz Abdullah
Gül anî ziman ku ew ji pêvajoyê
bi hêvî ye. 20’ê Cotmehê rojeva
tevahiya çapemeniya Tirkiyeyê
ev “Komên Aştiyê” bûn. Pêşwa-
zîkirina wan jî mijara herî zêde
derdikete pêş bû. Bi sedhezaran

kesî kom li Silopiyê li deriyê
Sînor ê Xabûrê pêşwazîkirin û li
ser riya xwe ya ber bi Amedê ve
ev hejmar bi giştî êdî gihişte
milyonan. Bi vê yekê jî, bi yek
carê hem nêrîna li meselê ya
aliyê tirk guherî û hem jî atmos-
fer. Rojnameya Milliyetê 21’ê
Cotmehê ji bo pêşwazîkirinê
sernavê “Ji Xabûrê ber bi Ame-
dê ve hêza xwe nîşan dan (1)” bi
kar anî. Siyaseta heta hingî li ser
teslîmbûna “34 PKK’yiyan” di-
hat meşandin, kiras guhertibû û
bûbû “Poşman nebûn lê serbest
in (2).” Li ser van bûyerên li ser
hev hikûmet bizdiya, Serokwe-
zîrê Tirkiyeyê Birêz R. Tayyip
Erdoğan jî 24’ê Cotmehê daxu-
yaniyek da û got, êdî ew naxwa-
zin koma ji Ewrûpayê, biçe Tir-
kiyeyê (25.10.2009 Milliyet).
Nêzî mehekê paşê jî Wezîrê
Karê Navxweyî Beşir Atalay li
Moskovê daxuyaniyek da û got,
‘ew li bendê ye ku beriya serê
salê, nîvê penaberên li wargeha
Mexmûrê vegerin Tirkiyeyê.’
(21.11.2009, Zaman)

Awirên hikûmetê zîvirîbûn
ser Mexmûrê. Di meha Gulanê
de nivîskarê rojnama Milliyet’ê
Derya Sazak di nivîsa xwe ya li
ser çareseriya pirsgirêka kurd
de bahsa vê mijarê dikir. Sazak
digot, beriya ku gerîlayên PKK’ê
ji çiyê dakevin, divê wargeha
penaberan a Mexmûrê were va-
lakirin (3). Jixwe koordînasyona
sêqolî ya ku ji nûnerên Tirkiye,
İraq û DYE’yê pêk tê jî herî zêde
li ser vê mijarê serê xwe diêşîne
–di nava meha kanûna borî de jî
li ser mijarê civiya. Dema mirov
ji aliyê penaberan ve li mijarê
binêre, ya heta îro qewimî,
mirov dikare bi gotina pêşiyan
“ez dibêjim nêr e, ew dibêje bi-
doşe” rave bike. Lewra her carê
penaber dibêjin, “eger şert û
mercên vegera me li Tirkiyeyê
werin afirandin, em amade ne
vegerin.” Lê Tirkiye dixwaze
bêyî ku gavên siyasî biavêje û

ewlekariya penaberan a aborî,
civakî û siyasî misoger bike, ew
vegerin. Beriya Cejna Qurbanê
jî êdî aliyê tirk jî qebûl kir, ji
Mexmûrê wê ti komên mezin
venegerin Tirkiyeyê, lewra divê
pêşî gavên siyasî werin avêtin.

Baş e çi qewimî, çi hat serê
van penaberan ku êdî ew birya-
rên xwe bi gavên siyasî ve girê
didin? Yan jî gelo bi rastî ew ev-
qasî siyasî bûne, yan ji ber traw-
maya, şer li wan kirî, ew neçar
kirine bi vî awayî tevbigerin. Ez
ê hewl bidim bersivê bidim vê
pirsê, lê ne bi argumanên siyasî,
belê bi argumanên ku encamên
xebateke di nav penaberan de
derxistî holê. Ev xebat li ser wê-
jeya devkî û dîroka devkî bû,
lewra jî dibe ku di warê zanista
siyasetê de bersiva her pirsê
nede û di hin waran de jî qels
be. Dîsa jî ew di warê civaknasî
û etnolojiyê de xebateke serketî
û baş e.

Mexmûr çi ye?

Bêyî ku mirov dûvdirêj
bike, Mexmûr qonaxa

dawî ya serhatiya bêhtirî deh
hezar mirovan a dawiyê ye. Di
destpêka salên 90’î yên sedsala
borî de şerê di navbera hêzên
dewleta tirk û gerîlayên PKK’ê
de li herêma Hekarî û Botanê
gelekî dijwar bû. Dewleta tirk
biryar dabû ji bo ku “qira masi-
yan bîne, deryayê zuwa bike”!(4)

Herêmên pêşî bûn mexdûrê vê
siyasetê Botan û Hekarî bûn û li
van herêman dewletê dest bi
valakirina gundan kir. Weke
encam gelek mirovan berê xwe
da Başûrê Kurdistanê. Di nav-
bera 1992 û 1993’an de gelek
malbat û kes li gundên li der-
dora Zaxo yên weke Derkar û
Hîzavayê û li cem xizmên xwe

yên li Zaxo bi cih bûn. Pirraniya
penaberan di bihara 1994’an de
neçar man gund û warên xwe bi
cih bihêlin (5). Efseran, gundi-
yan kom kirin û du rê danîn ber
wan: Yan wê bibin cerdevan, yan
jî gundên xwe biterikînin; ji bo
biryardanê jî demekî kin dabûn
gundiyan (6). Piştî qonaxên mîna
Etrûş û Nehdarê, Gulana
1998’an bêhtirî 10 hezar pena-
ber piştî rêwîtiyeke dijwar a 6
salan li Mexmûrê bi cih bûn. Belê
hem li ser serboriyên xwe, hem
jî li ser serhatiyên xwe nihuran-
din û para bêtir jî lorandin.

Dema etno-muzîkologê yû-
nanî Yiannis Kanakis, li Bakurê
Kurdistanê li nav kurdên ji cih û
warê xwe kirî, rasta stranên si-
yasî û bi naverokên modern hat,
fikirî ku ya li ser tê nihurandin
netew e û gotinên stranan jî be-
sîtkirî weke “gotinên stranî di
netewparêziya (7) kurd de” bi
navkirin (8). Ya rastî ji bo ku
mirov di çarçova nationalism
discurs a kurdan de bersivê bide
pirsa ‘gelo bi rastî ya li ser tê ni-
hurandin netew e?’ Mexmûr
baştirîn labaratûwar e. Bersiva
vê pirsê weke ku Kanakis dayî
hêsan nîne, lewma bi serê xwe
berferehiya mijarên stran û ser-
hatî li ser wan tên gotin, cûrbe-
cûriya serboriyan û pirrengiya
hestan nîşan e ne ku bi me didin
gotin, ev pirs wê bi gotinek û du
gotinan bersiva xwe nebîne.
Hemin, teza der barê ethnisch-
kulturelle Selbstbehauptung an-
go ‘xwe îfadekirina etnîk-çandî’
de jî dikare bibe beşek ji ber-
sivê, lê ji ber bandorên pirralî
yên bûyerên trawmatîk ên bi
salan ajotî û rola van bûyer û bi
serê xwe trawmayê di pêkha-
tina stran û berhemên din ên
wêjeya devkî de bi vê yekê têra
xwe nayên ravekirin.

Bi salan bûyerên trawmatîk û
trajîk di ser penaberên wargeha
Mexmûrê re bihurîn (Ji bo aga-
hiyan binêre li quncika dîrok-

çeya wargeha penaberan Mex-
mûrê). Ev bûyer, êş, azar, hêvî,
siyaset û îdeolojiya van salan ji
xwe re di berhemên wêjeya
devkî ya penaberan de cih girt,
lê ne bi rengekî safî û parzûn-
kirî. Ya hatibû serê penaberan
kirasê xwe li berhemên wan jî
kiribû. Heta bi bîranînên jiyana
xweş a berê jî bi rengekî tên
gotin ku êdî vegera wan nebe.
Weke bi hatina payîzî re bîra-
nîna bihara borî bi êş û elem, ev
bîranînên demên borî yên bi-
huştî jî bi êş û elem in, lewra
gundên berê şên êdî bûne hê-
lîna kund û pepûkan. Bûyera
pêşî ku mirov dikare di çarçova
zincîra bûyerên trawmatîk ên
hatî serê penaberên li Mexmûrê
binirxîne, şerê qirêj (9) e, ango bi
darê zorê valakirina gundên
wan û koçberbûna wan û xerî-
biya li welatê xwe bi xwe.

Birêz Salih Xalidê Hîlalî yek ji
wan dengbêjan e ku li gorî rêû-
resma şairên herêma Botan ser-
boriya xwe ya trajîk bi stranî
dibêje. Sala 1994’an li ser sînor
eskerên tirk, Salih û sê kesên
pêre digirin. Gefên kuştinê lê
tên xwarin û bi riya bêtêlê des-
tûra kuştina wî û hevalên wî tê
xwestin. Ev destûr nayê dayîn,
lê wî û hevalên wî dibin Tugaya
Bağlıcayê cihê ku 45 rojan êş-
kence li wan tê kirin. Li wî cihê
ku ew weke zindan bi nav dike,
stranekê dinihurîne û bi xêra vê
stranê jî tê berdan, lewra dilê
subayekî bi wî dişewite. Ev
strana bahsa me li ser, ne stra-
nek e ku mirov weke anonîm bi
nav bike. Heta mirov dikare
bêje, bes şexsî ye. Lewra navê
zarokên Salih û hevjîna wî jî di
stranê de tên hildan û bi kite kit
bahsa vê bûyere li jor, tê kirin.
24’ê Nîsana 1994’an jî ew dem
e ku reng dide tevahiya serha-
tiyê û herî zêde tesîrê dike,
lewma wê rojê nîşevê Salih tê
girtin û hem êşkence û hem jî ji-
yana penaberiyê ya paşê wê

Gelo ya li ser tê nihurandin netew e?

lo k m a n t U r g U t *

M E X M Û R

* Lêkolîner, wergerê LMD kurdî
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destpê bike misoger dibin:
Were wey dinyayê, wey din-

yayê, wey dinyayê, ez ê çi bikim
feleka bavê Şiyar û Dîno çep lê-
dayê, rast lênayê

...
Wele xanimê sê neqla gazî

dikê way xuha min Şemsiyê
Hey la mala te şewitiyê, qey ti

nizanî îro serê sê roj û sê şevî
temam e destê bavê Şiyar û Dîno
êxistine bê xwediyê kelemça,
berê wî dane tuxaya vê Şirnexê,
wey la xuşkê em bê hîviyê…

Ev rêzên jor têra xwe zelal in
ji bo ku piştrast bikin ku ev
stran dikare weke strana gelêrî
were bi navkirin, lê dîsa jî şexsî
ye û li ser serhatiya bavê Şiyar û
Dîno ango li ser serhatiya Salih
Xalidê Hîlalî ye. Ez ê paşê zelal-
tir bikim, çima ez vê xalê derdi-
xim pêş. Di tevahiya gotina vê
stranê û çarçova gotina wê de
netewya kurd bi awayekî tay-
betî dernakeve pêş. Ya der di-
keve pêş peyva dijmin û nifirên
li dijmin û neyaran (Wele kulê tu
bikevî mala dijmina, dîsanê van
neyaran) tên kirin e. Bi ser de jî
ev dijmin û neyar nayên bi nav
kirin; dîsa jî hem penaber û
hem Salih bi xwe dizanin ku bi
van gotinan bahsa Artêşa Tirk û
eskerên wê dike. Ango ya li vir
em dikarin niha bibêjin ew e ku
komeke ku xwe weke em di-
bîne, di navbera xwe û yên ku
weke dijmin dibîne xeteke stûr
kişandiye. Ev koma em xwe ji
komên din ên mirovan û civa-
kan bi zor û zexta lê hatîkirin û
rewşa xwe ya taybet cihê dike.
Hemin, ev mirov hemû kurd in
û sedema zordestiya li wan hatî
kiri û tê kirin jî kurdbûna wan e.

Hayîneke ku Dayka Helîm
gotî, pêvajoya penaberiyê û bû-
yerên trawmatîk ên girîng he-
mûyan kurt û Kurmancî tîne
ziman. Dayka Helîm bi xwe da-
yika gerîlayên PKK’ê ye û zaro-
kên wê jiyana xwe ji dest dane.
Dayka Helîm dibêje, berê wê
gelek stran digotin, lê îro para
bêtir şînî û hayînan (lorîkên ji
bo bi xew ve birina pitikan) di-
bêje. Dibe ku ecêb xuya bike, ji
bo çi di hayînekê de mirov
bahsa dîroka penaberiya xwe û
êş û azarên xwe bike, lê di ras-
tiyê de ji bo dayikeke kurd ku bi
rêûresma gundewarî mezin-
bûye, ji hayînan baştir navgîna
îfadekirina hestan nîne; ji bo vê
jî divê bahsa bûyeran jî were
kirin. Çawa berê dayikan ji za-
rokên xwe re dinuhurand û
bahsa rojên xweş ên berê li
mala dê û bavê xwe, xerîbiya
paşê hatî û mirina bav, dê yan jî
xwîşk û birayên xwe dikirin,
Dayka Helîm jî bahsa serhatiya

xwe dike. Dîsa ya di cih de balê
dikşîne ser xwe bihara sala
1994’an e ango destpêka pe-
nanberiya dûvdirêj a ku hê dawî
lê nehatiye: “De bila bihara no-
tûçara li min nehata; De bila bi-
hara notûçara, jarê, li min
nehata; Pete vî dijminî mala me
wê xirabkirî; Bi topan û tangan
û teyaran; Pe, berê erz û eyalên
me dayî va sînora…

Di vê hayînê de koma em û
dijmin têra xwe zelal ji hev ha-
tine cihêkirin û li dijî hev hatine
danîn. Lewra berpirsiyarê bo-
belata hatî serê penaberan dij-
mineke ku xwedî tank, top û
balefirên şer e. Ti şik û guman
têde nîne ku ev dijmin dewleta
tirk e û nifirên li vî dijminî tên
kirin jî eşkere hestên koma em
li hemberî dijmin didin nîşa: “De
kula Xwedê, şîna Helebê bikevê
mala neyaran û dijminane…”

Lewra vî dijminî bihara
1994’an gundê Dayka Helîm,
Mijîn ê ser bi Qilabanê, wêran
kiribû û kiribû ku Mijîn bibe hê-
lîna pepûka û kundan. Êdî Mex-
mûr jî amade ye bi gotinên
payîzokan bibe navê bextreşi-
yeke êşgiran: “Pe qulingo hayê
hayê tu xelet î; Lo qulingo tu
xelet î; Tu pişta xwe didê zozana,
berê xwe didê deştika vê Mex-
murê lo ber wî şetî…

Çi bi zanîn, çi jî li hev hatî,
Dayka Helîm bi dorê bahsa her
gav û qonaxa penaberiya xwe
dike, ji Etrûşê heta ber bi sînorê
Saddam ve, ji wir jî ber bi Mex-
mûrê ve. Ji bilî van bûyerên bi
rawestan û westan ê mihaciriyê,
bûyereke din cihê xwe digire ku
ne bi tenê Dayka Helîm lê her
wiha Birêz Xatûna Kalikî û Ev-
doyê Goyî jî li ser dinihurînin.
Ew jî bi awayekî dij-huqûqî gir-
tina Öcalan û radestkirina wî ya
Tirkiyeyê ye. Jixwe gelek stran-
bêj, şair û dengbêjên din jî dax-
waza azadbûna Öcalan tînin
ziman. Li Bakurê Kurdistanê jî
Kanakis gelek mînakên van
stranan kom kirine. Nuqteyeke
din a li vir balkêş ji bo berhe-
mên li Mexmûrê hatî tomarki-
rin ew e ku ev mijarên weha
‘modern’ di qalibê berhemên
gelêrî yên weke stran, hayîn, pa-
yîzok û biharokan te hatine
gotin. Ev jî nîşan dide ku çar-
çova hestan û nêrîna li mijar,
bûyer û qewmînan jî ji vê çar-
çova gelêrî ser bixwe nîne û
bandora wê nabe tine were he-
sibandin. 

Ji vir û şûn ve argumanên pal-
piştiya îdîaya Kanakis bikin der-
dikevin pêşberî me; bi karanîna
peyvên şehîd û serokatî. Lê ev jî
bi tenê dema mirov wan bi serê
xwe û îzolekirî bigre dest û bi-

nirxîne. Ez ê wisa nekim, lewra
ji bo Dayka Helîm ku weke
‘’Dayka Şehîdan’’ nav li xwe dike
û li wargehê jî weha tê qebûlki-
rin, riyeke gelekî xwezayî ye,
dema bahsa êş û azarên xwe
dike bahsa “şehîdên xwe” bike.
Li aliyê din peyva serokatî ku di
salên dûvdirêj ên penaberiyê de
îfadeya yekane hêviya vegera
warê xwe ye jî nabe mirov bi
tenê bi ambîsyonên siyasî şî-
rove bike. Di rewşeke bi vî rengî
de dîlgirtina Öcalan û radestki-
rina wî ya Tirkiyeyê jî bûyereke
bi êş û azar bû ji bo penaberên
li Mexmûrê, heta bûyereke
trawmatîk bû. Lewra dema
Dayka Helîm dibêje “Were der-
do, sed cara li mi derdo, were
derdo, sed cara li mi derdo; Pete
serê ezmana rijan erdan; De bi-
lanê cewabiya xêrê ji me re bi-
hata, jarê; Bigota, serokatî wî
hatî berdan” divê mirov ne bi-
tenê karîzmaya Öcalan li ber
çavan bigire. Dîlgirtina Öcalan ji
aliyê gelek kurdan ve û bi tay-
betî ji aliyê girseyên li dora
PKK’ê rêxistinkirî ve weke ‘bê-
bextiyeke navnetewî’ tê qebûl-
kirin, lewma jî hesteke kolektîf
a xiyanetlêbûnê peyde bû (10).
Karîzmaya Öcalan li aliyekî,
gelek mirovan û bi taybetî jî
kesên ku mexdûrê siyaseta te-
rorê ya dewleta tirk bûn, Öcalan
ne weke şexsekî, belê weke
sembola îradeya siyasî didîtin û
dibînin. Ev hisa kolektîf a bê-
bextîlêbûnê, dîtina Öcalan weke
îradeya siyasî û rewşa zehmet a
penaber têde, di stranan xwe
dide der. Daxwaza azadbûna
Öcalan di gelek berhemên wê-
jeya devkî de tê derbirîn û gelek
caran dibe nifireke dijwar a DYE
jî di nav de, li van hêzên jêr hatî
kirin “Were kulê dilê’m bikevîn
nava meclîsa Îsraîl û Yûnanis-
tanê, de hoyê hoyê hoy, û Ken-
yayê, lo û Kenyayê…” Dîsa jî
nifira herî xirab Evdoyê Goyî ji
Enqerê û siyasetvanên wê re ve-
qetandiye “Were kulê de tu wê
bikeve nava meclîsa dewleta
tirka, na welehî bavo eskerê
Roma; Welehî Xwedê pê nizane,
ne qanûn e, ne kîtab e weyla ne-
mayê ne nîzam e; Bêje ezê nak-
evim ber heyra girtin û kuştina
mêra, terş û talana; Bêje sala, li
ber wê salê li erz û eyalê me kirî
weyla maqûlo qetlîam e...” 

Ji bilî van xalan, gelek berhem
hene ku êşa ji ber ambargoyan
penaberan kişandî, tînin ziman.
Xuya ye, ev jî yek ji bûyerên
trawmatîk e ku bandora xwe li
penaberan kiriye û xwe herî baş
bi gotinên em li “Kurdistanê
xerîb in” dide der.

Bikaranîna navê Kurdistanê jî

têde nîşanên hêmanên netew-
parêziyê di nav penaberên Mex-
mûrê de hemin hene, lê ya ku
herî zêde darî çav ne ev e.
Lewra di warê siyasî de ev girse
li dor PKK’ê bi rêxistin e û PKK
ne xwediyê armanca sazkirina
dewleta netew ye. Gerçi peyva
mass-nationalism jî ji bo netew-
parêziya PKK’ê weke netewke
ne xwedî bazareke netewî, tê bi-
karanîn jî; ev nêrîn hemû, bi

awirên ji rojava hatine nivîsin û
ji bo şîrovekirina rewşa pena-
berên kurd ên li Mexmûrê ne bi-
kêrhatî ne. 

Tabloyeke giştî ya darî çav ev
e ku di berhemên wêjeya devkî
ya kurdên li wargeha penabe-
ran Mexmûrê de mêyila bikara-
nîna peyvên di warê ‘netewî’ de
hişyartir, heye. Belê, mirov ni-
kare bahsa nihurandina li ser
netew bike, lewra mijar çi dibe

Bahram  
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bila be, ya pêşî derdikeve pêşiya
me trawmayek e. Ji ber vê jî
mirov dikare jêre bêje ‘bi riya
stran û girî ji heqî trawmayê
derketin’. Hemin ev yek hebûna
stranên modern ên ‘netewî’ û
yên ‘partiyan’ mandel nake, bi
tenê di navbera wan û berhe-
mên wêjeya devkî ya penaberên
Mexmûrê de xetekê dikişîne ku
dikare bikêrhatî be.

Di encamê de erê Tirkiye dilê

xwe xweş dike li valakirina war-
gehê difikire, lê ya ku divê Tir-
kiye serê xwe pêre biêşîne, ne bi
tenê valakirina wargehê ye. We-
zîrê Karê Hundir ê Tirkiyeyê
Birêz Beşîr Atalay di Mijdarê de
gotibû ew ê li ser esasê dilda-
riyê wargehê vala bikin. Xuya ye
li hin gavê siyasî û aborî fikirîne
û dibe ku li ser hin modelên
demborî jî hizirîbin. Lê mijar ji
ya ku ew difirkirin zehmettir e,

lewma penaber hê jî êşên xwe
bi stran, hayîn, şînî û payîzokan
tînin ziman. Ango li aliyekî ev
trawma ya ku divê birînên wê
vekirin, werin dermankirin
heye, li aliyê din jî penaber eş-
kere û bi her awayî û her weha
bi riya berhemên wêjeya devkî
tînin ziman ku Öcalan nûneriya
îradeya wan a siyasî dike. Eger
wisa be hingê gelo mumkin e,
ev gava pêşî ya ji bo ‘çareseriya
pirsgirêka kurd’ bi hiştina li
derve ya Öcalan, bi ser keve? 

Dîrokçeya wargeha
penaberên Mexmûrê

Piştî êrîşên artêşa tirk ên
di bihara 1994’an de, cihê

penaberan pêşî konê xwe lê ve-
girt gundê Qesrokê yê nezî Za-
xoyê bû, paşê nêzî wir wargeha
Bihêrê û wargeha Şeranîş çêki-
rin. Dema gundiyên ji cih û
warên xwe hatî kirin, di sînor re
derbas dibûn, veguherîn ar-
manca êrîşên Artêşa Tirk û bi
topên hawin û balefiran hatin
bombekirin. Li gorî rapora
TİHV’yê ya sala 1994’an hej-
mara kesên di bombardimanê
de jiyana xwe ji dest dayî 8 e.
Serhatiya penaberan li vir bi
dawî nedibû. Li her du warge-
han alîkariya zad û qût a Rêxis-
tina Alîkariya Penaberan a
Netewên Yekbûyî (UNHCR)
kêm bû, lewra her roj hejmara
penaberan zêde dibû û hêzên
ewlekariyê yên herêmê jî destûr
nedidan penaberan pêdiviyên
xwe bi xwe ji Zaxoyê tedarik
bikin. Bi ser de jî Artêşa Tirk ji
Tabûra Kêrya Reş bi topên
hawin hawîrdora wargehan
bombe dikir da ku wargeh
belav bibin. Ji bo ku weke pena-
berên siyasî werin qebûlkirin
penaber li mala mamosteyan a
Zaxoyê 28 rojan ketin greva bir-
çîbûnê û hejmara wan jî di nav-
bera 10 ta 12 hezaran de bû. Ji
ber êrîşên dewleta tirk herdu
wargeh hatin valakirin û 12’ê
Îlona 1994’an nêzî gundê Bê-
sivê penaberan wargeheke nû
ava kir. Piştî du mehan UNHCR
çû wargehê. Ji bo ku biçin Et-
rûşê ambargoya zad û qut danî-
bûn ser wargehê. Destpêka sala
1995’an penaber neçar man ca-
reke din konên xwe bar bikin û
wargeh vê carê li deşta Etrûşê
ava kirin. Lê ji ber ku beşek ji
penaberan hê di Cotmehê de
berê xwe dabû Etrûşê, du war-
gehên 15 kîlometroyan ji hev
dûr pêk hatin. Li ser daxwaza

UNHCR’ê paşê ev wargeh wê di
Kanûna 1995’an de bibûna yek.
Li ser operasyoneke eskerî ya
artêşa tirk li dijî Başûrê Kurdis-
tanê, bihara 1995’an penaberên
li Zaxoyê jî neçar man biçin Et-
rûşê. 

Lê hê jî nedibû ku êş û azarên
penaberan kêliyekê bihedinin,
Nîsana 1995’an Tirkiyeyê ji
UNHCR’ê xwest “xebatên gerîla-
yan” li wargehê rawestîne, raye-
darên UNHCR’ê jî hebûna
şervanên PKK’ê li wargehê
derew derxist (11). Lê ev yek nî-
şane eşkere bû ku Tirkiye dix-
waze wargehê vala bike. 

Ji ber şerê navxweyî li Başûrê
Kurdistanê, zext li penaberên
Memûrê jî dihat kirin. Gelek pe-
naber ji alî hêzên Başûr ve diha-
tin girtin. Ji bo berdana wan
penaberan 17’ê Sibata 1996’an
greva birçîbûnê da destpêkirin
û gelek daxwazên xwe bi raye-
darên Başûr û UNHCR’ê dan qe-
bûlkirin. Lê belê ber bi payîzî ve
ji nû ve ambargo danîn ser war-
gehê û UNHCR’ê jî di 21’ê Ka-
nûnê de da zanîn ku ew war-
gehê digirin (12) û bi vî awayî
penaber yekcar bê parastin
man. Bi ser de Tirkiyeyê di hef-
teya diduyan a Sibata 1997’an
de gef xwarin; eger wargeh
neyê valakirin, ew ê wargehê
dagir bikin. UNHCR a ji Cot-
meha 1996’an ve alîkariya pe-
naberan rawestandî, di Sibatâ
1997’an de ala xwe jî daxist. Bi
vî awayî penaber ji nû ve neçar
man koçber bibin. Penaber li
herêma Dihokê li gundên mîna
Semele, Qesrok û Çirê û li he-
rêma Diyana jî li derdora devera
Herîr belav bûn. Komekê jî
konên xwe li herêma Nînova li
gundê Museka vegirtin û ev der
bû wargeha penaberan a ku
paşê wê weke wargeha Nîno-
vayê bihata nasîn. Lê ev war-
geha êdî bi tenê 7 hezar
penaber lê mabûn ji wargeheke
penaberan bêhtir dişibiya girtî-
gehekê, lewra ketin û derketina
wê bi awayekî dijwar dihat
kontrolkirin û ambargo li ser
hebû. Li hember zextên ser wan
penaber bi zora xwe û tevî ku
leşkerên rejima Saddam li dijî
wan şîddetê bi kar anîn jî, ji sî-
norê navbera save haven –he-
rêma ji aliyê DYE’yê ve parastî -
û rejima Baasê derbasbûn û
14’ê Sibata 1998’an li devera
Nehdarê bi cih bûn (13). 

Ev çend mehên penaber li
Nehdarê mayî, bûn dema wan a
herî zehmet, lewra UNHCR’ê
pêşî ji wan xwest vegerin, paşê
jî alîkarî kêm da wan. Dema
İraqê ew weke penaber qebûl
kirin, ji 24’ê Gulana 1998’an û

pêve di nava 3 rojan de penaber
anîn deşta Mexmûrê ku ji çolê
pêve nedişibiya tiştekî din. (14)

Penaberan ev çola hişk û zuwa
di nava demeke kurt de veguhe-
rand cihêkî şên û tevî zehmeti-
yan hemûyan heta îro lê dijîn û
hejmara wan jî li gorî daneyên
UNHCR’ê nêzî 12 hezaran e. 

(1) Habur’dan Diyarbakır’a Gövde
Gösterisi, 21.10.2009, Milliyet

(2) Pişmanlık yok, ama serbestler,
21.10.2009, Milliyet

(3) 21.05.2009, Milliyet
(4) Ev gotin wê paşê bi awayekî fermî

ji aliyê Serfermandarê Giştî ya Artêşa
Tirk Doğan Güreş ve bihata gotin ku en-
cama wê bi awayekî sîstematîk valaki-
rina gundên li Bakurê Kurdistanê bû
(binêre li International Free Women’s
Foundation 2007: 33). Sala 1994’an Cî-
girê Serokwezîrê Tirkiyê yê wê demê
Murat Karayalçın wê ev rastiya tahl
nermkirî jî be piştrast bikira, li gorî wî
heta Hezîrana 1994’an 900 gund hati-
bûn valakirin (Turkish Daily News
28.05.1994). Di dawiya sala 1994’an de
nêzî 2000 gundî ji aliyê hêzên dewleta
tirk ve hatibûn valakirin (McDowall
1996: 438).

(5) Ji bo bêtir agahiyan bixwîne:
Güneş, Hasan; Hedefteki Kamp: Maxmur
I,II,III, IV (Wargeha Hedef: Mexmûr I, II,
III, IV), Yeni Özgür Politika, Neu Isen-
burg 17 Cotmeh 2006, 18 Cotmeh 2006,
19 Cotmeh 2006, 20 Cotmeh 2006

(6) Xelkê herêmê di 24 heta 26’ê
Adara 1994’an de baş pê hisiya ku Ar-
têşa Tirk gelekî cidî ye. Di serî de gundê
Şîrîş (bi Tirkî Sapaca) li devera Qilabanê
4 gund bi balefirên şer hatin bombekirin
û di encamê de 3 sivîlan jiyana xwe ji
dest da (binêre li rapora salê ya TIHV’yê
(Türkiye İnsan Hakları Vakfı) ya
1994’an, rûpel 5).

(7) Ez bi dudilî vê peyvê bi kar tînim,
lewra nizanim gelo di nationalismê de
netewe tê parastin yan tê perestin.

(8) Binêre li Yiannis Kanakis, Chanter
la Nation : la parole chantée dans le na-
tionalisme kurde, in: Outre-Terre 10
(Turquie - Europe - Express 2014?),
Parîs 2005

(9) Penaber bi xwe navê şerê qirêj, li
şerê artêşa tirk li dijî PKK’ê meşandî
dikin.

(10) Öcalan bi xwe di 19‘ê Cotmeha
1998’an di bernameyeke Med TV de ku
bi riya telefonê beşdar bû behsa bêbex-
tiyeke navneteweyî kir.

(11) Binêre li quncika Dîrokçeya war-
geha penaberan Mexmûrê.

(12) Binêre li International Herald
Tribune 07.-08 Nîsan 1995

(13) Binêre li Untitled UNHCR press
statement, 21.12.1996, di http://www.
unhcr.org/news/NEWS/3ae6b8123c.
html)

(14) Di raporeke parlamanterên
PE’yê de weke sedem nebûna ewleka-
riyê û dagirkeriyeke muhtemel a Tirkiyê
têne nîşan dan. Binêre li Vermot-Man-
gold, Ruth-Gaby; Humanitarian situa-
tion of the Kurdish refugees and
displaced persons in South-East Turkey
and North Iraq, Doc. 8131 der Abgeord-
neten Versammlung der EU, Brüssel 3.
Juni 1998, rûpel 10-12.

 u, (Triumvirat)
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H
eta bi derdorên
kevneparêz, ti
kes êdî vê yekê
înkar nake ku Al-
manya welatek e

ku penaber berê xwe didinê.
Jixwe ji sedî 18.7’ê almanan jî
xwedî serpêhatiyeke koçberiyê
ne (1). Jiyana di nav civaka fire-
çandî de li Almanyayê li hemû
qadên siyasî bû yek mijarên ku
gelek tê guftûgokirin. Bi taybetî
jî di demên dawîn de pirsên bi-
hevrejiyanê û întegrasyonê bêh-
tir tên nîqaşkirin. Ji derengmayî
û wêde, ev nîqaş, nîşandidin ku
ji zû ve êdî ti kes nafikire ka di
warê siyasî de divê piştgiriya în-
tegrasyonê were kirin an na!
Mijar bêhtir ev e; wê ev piştgirî
çawa be? Demeke dirêj mijara
koçberiyê bi tirs û fikaran, lê ne
bi dilê xwe hatiye rojevê, ev yek
jî şaşiyeke mezin bû. Bi vî awayî
nifşekî koçberan gihişt wê ba-
weriyê ku hê jî gelek qadên ji-
yana gelemperî û ya biryardana
siyasî li wan girtiye. Bi ser de jî
li wan tê zehmetkirin ku ew
xwe li Almanya wek li welatê
xwe hîssbikin (2). 

Mijara ravekirina li jêr, pirsgi-
rêkên koçberî û întegrasyonê ya
kurdan e ku ew jî yek ji komên
herî heterojen û mezin ên pena-
beran ên Almanyayê ne (3).

Întegrasyon û
jixwecihêkirin

Ji bo ku em dêhn û bala xwe
bidin întegrayon û peyva

dijberê wê jixwecihêkirinê, di-
vê herdû peyv jî pêşî werin ra-
vekirin.

Ya ku mirov bi giştî ji înteg-
rasyonê fahm bike xalên jêr in:

Ji nû ve pêkanîna hevgirtini-
yekê, ango bihevvekirina ya
aîdê hev. Yekîtiya sîstemeke ci-
vakî ku bi têkiliyên diyarkirî yên
hêmanan pêk tê.

Endamkirina civakekê ya
xweseran, bi riya qebûlkirina
pîvanên nirxan ên civakî û pîva-
nên rabûnûrûniştinê.

Yekkirina civakên cihêreng da
ku bibin unîteyeke mezintir, bi
awayekî weha guherandina
avahiyên civakî ku projeyên
cihê yên jiyana civakî karibin
pêk werin û li gorî wê pêşketina
kesayetiyê mumkin be. 

Di civakên jihevbûyî de di
navbera întegrasyon û jixweci-
hêkirinê de pêwendiyeke rew-
şeke aloz derdikeve holê. Di vê
rewşê de ya ku mirov ji jixweci-
hêkirinê fahm bike, li gorî tay-
betmendiyên diyar ên civakî
yên mîna çînên civakî, dîn, etnî-
sîte, temen û cins jixwedûrkirin
û lidervemayîna komeke şêni-
yan e (4). Ev rewşa aloz li aliyekî
bi pêdiviyên koma xurt û dest-
hilatdar, ji bo misogerkirina
hevgirtina civakê reng digire. Li
aliyê din kom jî yekoyeko pêdi-
viya wan heye xwe li derveyî
komekê yan jî gelek koman bi-
hêlin. Bi vî awayî li aliyekî dax-
waza întegrasyonê li komên
xwe li derve dihêlin, tê kirin, li
aliyê din jî di heman demê de
şert û merc ji bo jixwecihêkirinê
tên afirandin. Lidervehiştin an
jî jixwecihêkirinek dibe ku teva-
hiya hebûnê bihewîne nav xwe
yan jî bi tenê yekoyeko hin
qadên jiyanê (5).

Eger komeke keviya civakê
yan jî hindikahiyek ji aliyê pira-
niyeke di warê aborî û civakî de
li jortir li derve were hiştin (jix-
wecihêkirina bi darê zorê) ev
yek hingî nîşana newekhevi-

yeke civakî ye. Ev lidervehiştin
dike ku hindikahiya bûye mex-
dûr bêhtir xwe di nava xwe de
asê bike û bêhtir li pîvan û nir-
xên xwe yên çandî û şêwazên
rabûnûrûniştina xwe xwedî
derkeve (jixwecihêkirina bi dilê
xwe). Wateya vê yekê ew e ku
têkiliyên li derveyî komê jî her
diçe zehmettir dibin, hem ji ber
pêşhukmên der barê liderve-
mayîna bi dilê xwe de û hem jî
ji ber ku diskrîmînekirin (6) êdî
ji derve ve dibin xeter (7). Wekî
din jixwecihêkirineke bi dilê
xwe pêşketina piştgiriya di nava
civaka li derve hatî hiştin de
hêsan dike û pirrî caran dike ku
lobiyên berjewendiyên xwe û
navendên çandan werin damez-
randin (8).

Li Komara Federal a Alman-
yayê jî di vê dema paşveketina
aboriyê û bi vê ve jî eleqedar
rewşa hevrikiyeke di bazara
xanî û kar de, nîqaşên der barê
întegrasyon û jixwecihêkirinê jî
dijwar dibin. Întegrasyon û jix-
wecihêkirin bi serê xwe ne me-
kanîzma ne ku karibin ji aliyê
civaka welatê dihewîne yan jî
koçberên kar bi tenê ve werin
birêvebirin. Ew li gorî herikînên
civakî tevdigerin ku di tevahiya
pêvajoya koçberiyê de divê
weke renggirtinê were dîtin.

Koçberiya kurdan

Bûyer û qewmînên siyasî li
herêmên kurdan bi awa-

yekî zelal sedemên koçberiya
wan nîşan didin. Di salên 60’î û
70’î de para bêtir koçberên kar-
ker bûn (9) ku bi daxwaza sîste-
matîk çûn Almanyayê da ku
karibin rewşa xirab a aborî ya

malbatên xwe baştir bikin.
Rewşa weke şerekî navxweyî ya
li Tirkiyeyê (12’ê Îlona 1980)
(10) û şerê İraqê kir ku her bêh-
tir mirovên ku rastî zextên si-
yasî dihatin û xelkê gundan ê ji
ber şer bêkar û bêmalmayî çûn
Rojavayê Ewrûpayê. Kurd divê
bi rêzek pirsgirêkên taybet jî
bikin der ên ku koçberên din
nas nakin (11). Pirsgirêka wan a
herî mezin ev e: ew weke wela-
tiyên kurd nayên dîtin, ew weke
welatiyên dewleteke din - weke
Tirkiye, Îran, İraq yan jî Sûriye –
tên dîtin. Wateya wê jî ev e ku
ew û zarokên wan hema hema
hîç derfetên wan nînin ku doza
mafên der barê çand û zimanên
xwe de bikin. Bi vî awayî têra
xwe û gelek caran zor li malba-
tên kurd tê kirin ku nasname-
yeke din qebûl bikin (12). Dê û
bav û bi taybetî jî zarok di nav-
bera çandan hemûyan de mezin
dibin û dikevine nava cot-qey-
raneke nasnameyê: Ew hê bi te-
vahî neketine nav nasnameya
alman, nasnameya kurdî ji dest
wan çûye û zor li wan tê kirin ku
nasnameya tirk an jî ereb qebûl
bikin.

Di lêkolîna bi navê “di nav-
bera întegrasyon û asîmîlas-
yonê de – derbarê rewşa
kurdan li Munîhê de (13)” ev
rewş ji nêz ve tê ravekirin û
weke “avakirina cot-getoyê’ tê
tasnîfkirin. Encamên vê lêkolîna
beriya çend salan hatî kirin hê jî
heta mirov bêje bes, rojane ne.
Bi ser vê de jî ji êrîşên 11’ê Îlonê
û vir ve bi riya qanûnên terorê
yên dijwarkirî kurd bêhtir tên
astengkirin. Bandora vê yekê ne
bi tenê li kurdên Başûr dibe yên
ku ji herêma İraqê ku ji dema
şerê İraqê ve bêhtir koçber
bûne, her weha komeleyên
çandê yên kurdên bakur jî dibin
mexdûr ên ku jixwe her bêhtir

mexdûrê gumaneke giştî ya te-
rorîzmê ne. Bi vî awayî rewş ji
bo tevahiya kurdan di warê pa-
rastina çand û zimanê xwe de
zehmettir bû.

Dîsa jî ka em berê awirên xwe
ji nêz ve bidin lêkolîna behsa wê
hat kirin û bi taybetî jî hîpoteza
“avakirina cot-getoyê” ya kur-
dan: Lêkolîn di çarçova civakî û
siyasî ya bajarê Munîhê de pêk
hatiye û mijara lêkolînê kurdên
ji Bakurê Kurdistanê ne ya ku di
nav sînorên komara Tirkiyeyê
de ye. Pirraniya kurdên li Al-
manyayê ji Bakurê Kurdistanê
ne. Bi vî awayî bi tenê beşeke
kurdan ango rewşa kurdên
bakur ên li bajarê Munîhê tê
rohnîkirin. Mirov dikare dîsa jî
encaman ji bo tevahiya kurdên
li Almanyayê yên ji parçeyên
din ên Kurdistanê jî bi kar bîne,
lewma şert û mercên ji bo afi-
randina “avakirina cot-geto-
yekê” li deverên din ên kurd jê
tên jî hene. Li ser wan jî para
bêhtir nasnameyeke ku ne ya
wan e tê ferzkirin.  

Hîpoteza
“Rewşa cot-getoyê”

Li vir pêşî pirsên, mirov
kengî û di kîjan şert û mer-

can de dikare behsa avakirina
cot-getoyekê bike û bi kîjan krî-
terên zanistî mirov dikare “rew-
şeke cot-getoyê” tasnîf bike,
derdikevin pêşberî me.

Eger mirov ji peyva “avaki-
rina getoyê” ya hêsan destpê bi-
ke, hingî mirov bi awayekî zelal
maneyeke peyva “geto” ya neyê-
nî tesbît dike (14). Di bikaranîna
rojane de pêwendiya peyva
“geto” bi meyilên weke ‘di ûrê

Di navbera întegrasyon û 
jixwecihêkirinê de
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xwe de’ bûn, nexwestina înte-
grasyonê û zehmetiyên ahengê
re tê danîn. Ji ber vê yekê jî li
peyvên beşa zanista bi mijarê re
eleqedar de tercîh bikaranîna
peyva “întegrasyona hundir” e.
Da ku bi vî awayî aliyên erênî
yên “avakirina getoyê” jî derke-
vin pêş. Dîsa jî nabe mirov van
herdû peyvan weke hev bibîne:
Ji peyva “întegrasyona hundir”
ya divê were fêmkirin, tevneke
civakî-çandî ya di navbera en-
damên jêre-çandekê de ye û di
heman demê de ne mecbûr in li
heman cihî bijîn jî. Li hemberî
vê peyva “geto” nêzîkbûna en-
daman a li deverekê jî tîne bîra
mirovan. (15)

Kurd bi ser de jî di nava hin-
dikahiyekê de weke jêreçan-
dekê tên tasnîfkirin. Divê me-

yilên wan ên întegrasyonê di
bin van şertên taybet de li ber
çavan werin girtin. Ango li vir li
ser întegrayonê wê ji du aliyan
ve were ponijîn. Di heman
demê de divê were ravekirin,
gelo kurdan bi maneya mecazî
ji xwe re cihek çêkir ku di nav
hindikahiya mezintir a tirkan de
ye û ew jî di nava almanan de
bicihbûyî ne. Ev ravekirina li
gorî deverê gelekî baş li wêneyê
“getoyan” tê, tevî ku “avakirina
cot-getoyê” bi maneya xweli-
dervehiştina herêmî nayê fêm-
kirin û xwe dispêre jixwecihê-
kirina civakî (16). Bi ser de jî ev
aliyekî nû ye ku heta îro bi vî
awayî di lîtaraturê de nebûye
xwedî cih. Ji ber vê yekê jî li vir
divê peyveke nû were afirandin,
peyva “avakirina cot-getoyê”.

Weke ku em dibînin li pêşiya
întegrasyona kurdan asten-
giyeke taybet heye, lewra ew ji
aliyê civaka alman a ku wan di-
hewîne, weke gelekî bi serê xwe
nayên qebûlkirin û weke
beşeke hindikahiyên din (di mi-
jara me de ev hindikahiya tirk
e) tên dîtin. Ji ber vê yekê ji bo
ku karibin întegrasyona xwe di
civaka alman de bi ser bixin,
divê ji benda ‘xwe ji koma
koçberên  tirk cihêkirinê’ jî bi-
bihurîn. Encamên lêkolîna xwe
dispêre ezmûn û hevpeyvînên li
Munîhê bi giştî nîşan didin ku
kurd ji întegrasyona nava civaka
alman re gelekî amade ne, li be-
ramberî tirkan jî rewşeke wan a
xemsarî û heta aloz û pirsgirêk-
barkirî heye. Gelo mumkin e di
van şertan de întegrasyonek

pêk were û pêk were çiqasî wê
bi ser keve, guman li ser hene;
di warê civakî de jî hê mijar ne-
hatiye zelalkirin.

Ji bo ku em têkiliya kurdan bi
koma koçberên tirk re îzah
bikin, liberhevgirtineke yekser
ya herdû komên koçber pêwîst
e. Tevî gelek xalên hevbeş, cihê-
tiyên gelekî darîçav jî tesbît
dibin ku mirov dikare bi der-
dora çandî ya kurdan dikare
rave bike. Wekhevî û cihêtî li
beşên jêr in:

Di herdû koman de jî têki-
liyên civakî para bêhtir di der-
dora cîranan de tên danîn.
Niyeta manê, welatîbûna Alma-
nya û barkirina navenda tercîha
jiyanê ber bi Almanyayê ve hem
li cem kurdan û hem jî li cem
tirkan, mirov dikare gelek caran

bibîne. Li vir divê mirov li ber
çavan bigire ku beşek ji kurdan
xwediyê statuyeke gelekî nemi-
soger a manê ne, lewra ev kurd
weke penaberên ji ber zexta
siyasî koçberbûyî çûne Alma-
nyayê û li bendê ne ku weke pe-
naberên siyasî werin naskirin.

Berêxwedayîna çandî bi xwe,
cihê ye, hev nagire: Kurd yan
berê xwe bêhtir didin çanda
xwe weke mînak angajmaneke
siyasî ya xurttir ji bo welatê
wan; yan jî çanda almanan ter-
cîh dikin weke mînak diçin ko-
meleyê almanan, saziyên wan
yan jî ji çapemeniya tirk bêhtir
ya alman tercîh dikin. Wekî din
ji bo kurdên bi wan re hevpey-
vîn hatî kirin dîn li gorî tirkan
gelekî kêm xwedî rol e.

Razîbûna ji şert û mercên
jiyanê li gorî rewşa heyî di
herdû koman de jî ne zêde ye, ji
bilî nirxandina standartên
jiyanê yên ku tirk weke nisbî bi-
lind dibînin. Hesta ku alman
wan bi nasnameya wan tênagi-
hin û fahm nakin, bêhtir kul û
derdê kurdan e.

Der barê rewşa
“cot-getoyê”

Divê di destpêkê de em tes-
bît bikin ku kurd û tirk du

komên etnîk ên bi tevahî cihê
ne ku koka wan, zimanê wan û
çanda wan bi tavahî cihê ye û ci-
vakên wan jî bi awayekî gelekî
cihê avabûne. Siyaseta asîmîlas-
yonê ya dewleta tirk a dehsalên
dawiyê kurd weke “hindikahi-
yeke tirk” îlan kirin, tevî ku ew
li herêmên xwe yên lê dimînin
ango li Bakurê Kurdistanê pira-
niya şêniyan pêk tînin, dîsa jî bi
tevahî redkirina biserêxwebûna
wan a etnîk (17) dike ku statu-
yeke xweser a civakî û çandî
nedin wan.

Ev rewş di penaberiya li Al-
manyayê jî dewam dike. Li vir jî
kurdên ji Bakurê Kurdistanê ci-
vakî û çandî weke welatiyên
Tirkiyeyê tên tasnîfkirin û bi vî
awayî siyaseta asîmîlasyonê ya
tirk tevî encamên xwe hemûyan
li Almanyayê jî berdewam dike.
Siyaseta asîmîlasyonê ya tirk ku
birine Almanyayê, ne bi tenê bi
awayekî pasîf pêk tê, bi awayekî
çalak tê birêvebirin (18). Bi vî
awayî weke mînak ne bitenê
dersdayîna zarokên wan ên li
dibistanê bi zimanê wan ê da-
yikê pêk nayê, bi ser de jî ji ber
ku welatiyên Tirkiyeyê ne li ser
wan tê ferzkirin zimanekî ku

Bahram Hajou, (Relief) - Efekt LMD kurdî

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Çıle 2010 — LE MONDE diplomatique 20

para bêtir ji bo wan bi tevahî bi-
yanî ye ango tirkî fêr bibin.
Lewra ew ji bo rayedar û sazi-
yên alman “tirk” in.

Nasnekirina hindikahiya
kurd, zimanê wê û pêkhatina
wê ya çandî li Almanyayê ban-
doreke gelekî texrîbkar li hisa
rûmet û rêza ji xwe re û qebûl-
kirina civakî a welatiyên  kurd
dike. Ev yek dibe ku di qewlê
dirêj de bibe sedem ku nasna-
meya kurdî ji dest biçe. Rêxisti-
nên kurdan ên ku alîkariya xwe
bi xwe dikin, hewl didin bi însi-
yatîfên xwe ziman, çand û wê-
jeya kurdî biparêzin, lê mixabin
nikarîbûn heta îro bi awayekî
fermî naskirina kurdan bi ser
bixin û bikin ku pîvanên bi vê
yekê ve girêdayî pêk werin.

Mafên demokratîk ên miso-
gerkirî ku didin her hindikahiya
din, bi riya dewletê nadin kur-
dan. Eger bidin kurdan jî bi tenê
di ser rêveberiyên herêmî re û
bêhtir bi rengê tawîzên hêsan-
kirinê xwe didin der. Ev jî dika-
rin hema her wext ji aliyê
dewletê ve werin astengkirin.

Bandorên rewşa
“cot-getoyê”

Herdû komên koçber ku li
ber çavên civaka wan dihe-

wîne yek in, li gorî biyaniyên li
Yekîtiya Ewrûpayê bi awayekî
giştî bêhtir bi dîskrîmînasyona
ji aliyê hevwelatiyên wan ên
alman re rûbirû ne. Hem kurd û
hem tirk biqasî hev ji ber vê
rewşê mexdûr in.

Ji bo kurdan, ji ber ku nasna-
meya wan a kurdî nayê dîtin, ew
bi ser de careke din rastî cot-li-
dervehiştineke din tên. Ne bi
tenê li cihê wan ê kar û jiyana
rojane ew weke tirkan tên dîtin
û muamele bi vî awayî bi wan re
tê kirin, li cem saziyên fermî jî
welatîbûna wan a Tirkiyeyê
têrê dike ku weke tirkan werin
dîtin. Dezavantaj û zirara li wan
dibe pirralî ye: ji ber nebûna rê-
xistin û saziyên kurdî yên mîna
buroyên şewirmendiyê yên
kurdî, kurd neçar dimînin xwe
di nava tirkan de tasnîf bikin
ango neçar dimînin biçin sazi-
yên tirk û zimanê tirkî bi kar
bînin. Bi vî awayî zimanê kurdî
jî weke axaftvanê vî zimanî ji
aliyê  rayedarên alman ve nayê
dîtin û payeya wê dadixin û wê
dikin yek ji zaravayên tirkî. Di
vê yekê de ne bitenê birîndarki-
rina nasnameya kurdî heye;

eger kurdek zimanê xwe yê da-
yikê gelekî baş biaxive û di rew-
şên ji warê zimên ve zehmet de
xwe bi tirkî rast îfade neke, dibe
ku demborî encamên xirab
derkevin holê.

Kurd têra xwe bi awayekî
erênî û întegratîf li almanan di-
nêrin, dîsa jî rewşa aloz a siyasî
di navbera kurd û tirkan de li
Almanyayê jî xwe dide der û li
danûstendinên aliyan yên bi
hev re bandorê dike. Hewlda-
nên întegrasyonê ku divê herdû
alî bihev re bikin, bi tenê eger
hindikahiyek bi tevahiya nasna-
meya xwe were qebûlkirin û da-
nûstendineke çandî yekser bi vê
hindikahiyê re pêk were dikare
bi ser keve, ango eger danûsten-
dineke dualî ya çandî di nav-
bera civaka xwe întegre dike û
civaka dihewîne nav xwe de pêk
were.

Ji ber ku kurd ji aliyê almanan
ve di nava koma tirkan de ku
neqeba wan jixwe ne xweş e,
tên tasnîfkirin, di întegrasyona
xwe ya di nava civaka dihewîne
de tên astengkirin. Lewma da-
nûstendina bi wan re misêwa di
şertên şaş de pêk tê, ji ber ku
kurd di warê binyad, ziman, dîn
û çandê de ji tirkan cihê ne. Ya
ku li ber vê rewşê carinan ra-
dibe, malbata kurd e ku li pena-
beriyê jî jiyana li gorî eşîran a
kurdan zindî dihêle. Lê jixwe bi
taybetî dixwedebûn û vegera
nava malbatê ango civaka
xwerû kurd, xetera “avakirina
cot-getoyê’ di xwe de dihewîne.
Ev avakirina “getoyê” xwe ne bi
tenê disipêre statûya koçberiyê,
lê xwe her weha disipêre lider-
veyîxwehiştineke din ango
weke kurd nehatin naskirinê.

Rewşa cot-lidervehiştinê ku li
gelek qonaxan xwe dide der, ne
bi tenê astengiyeke mezin e li
pêşiya întegrasyonê, di heman
demê de tehlûkeyekê jî di nava
xwe de hildigire: helwesta erênî
ya li beramberî întegrasyonê ku
niha gelekî zêde ye li cem kur-
dan, eger çareseriya pirsgirêk û
rewşên çewt ên heyî di demeke
dirêj de xuya nekin, bi demê re
ev helwesta erênî nemîne.

Li gorî lêkolînan, kurd li
qadên cihê têra xwe întegre
bûne. Ji bo ku bi giştî întegre
bibin, divê weke hindikahiyeke
bi serê xwe werin dîtin û bi vî
rengî muamele bi wan re were
kirin (19). Întegrasyoneke ku
divê ji dîwarê hindikahiyeke din
bibihure, ne mumkin e bi ser
keve, lewra komeke din a koç-
beran ne bi tenê di warê çandî
de guhertî ye, pêvajoya wê ya
întegrasyonê jî guhertî ye ango
dîrokeke întegrasyonê ya wê bi

xwe heye (20). Ji ber ku di nav-
bera herdû komên koçber de
aloziya siyasî heye, rewş zeh-
mettir e.

Li gorî vê bi tenê eger mirov
kurdan ji nava koma tirkan
derxe û weke hindikahiyeke bi
serê xwe karibe di nava civaka
alman de tevî maf û erkên pêve
girêdayî hemûyan bicih bike û
di vê yekê de bi ser keve, mirov
dikare pêşiyê li avakirina cot-
getoya civakî ya kurdan bigire.

Perspektîf

Tedbîrên ku di qewlê demdi-
rêj de wê pêşiyê li “rewşa

cot-getoyê” bigirin, bi tenê bi
çareseriyeke siyasî ya esasî
mumkin in. Tawîzên di siyaseta
herêmî de ku xwe bi tevahî disi-
pêrin hîmê çandî, eger şertên
wê yên siyasî li qada dewletê
neyên zelalkirin, her kêlî dika-
rin werin astengkirin û paşve
werin girtin.

Siyaseta alman xwe nade ber
ku kurdan weke gelekî bi serê
xwe nas bike, lewra ev yek wê
bibe sedem ku rewşeke aloz di
qadên diplomatîk de bi hevparê
wê yê bazirganî û NATO’yê Tir-
kiyeyê re çêbibe. Lê belê ji ber
vê nasnekirinê her derxistina
pêş a nasnameya neteweyî ya
kurd heta ku bi tenê li ser qada
çandî be jî, tê krîmînalîzekirin.
Ev yek rê li ber tepisandineke
çandî vedike û tehlûkeya “cot-
getobûna” kurdan di xwe de di-
hewîne.

Tirsa ji ber anîna rewşa aloz
a di navbera tirk û kurdan de bi
vî awayî kir ku rewşeke aloz a di
navbera kurd û almanan de
peyde bibe, ji ber ku bendeke
nikaribin jê bibihurin li pêşiya
koçberên kurd tê danîn.
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Li Gladstonê kar li dijî wargehê
m at H ı e U o ’ n e ı l

Q E Y R A N  L I  AW Û S T R A LYAY Ê  Ç AWA  X U YA  D I B E ?

Ji bo yekî ewrûpî, tê-
geha navenda endus-
triyel tê wateya
febrîqeyên dorgirtî û
ewrên li ser bajarên

bakurî. Û tew, bi awa-yekî mo-
derntir, mirov li megapolên çînî
yên di nav mijê de difikire, koça
ji gundan û çemên ku bi berma-
yiyên kîmyewî ve tije bûne tên
bîra mirov. Ji ber wê, gava ku
mirov di rojeke tavî de digihije
Gladstone’ê, vî bajarê paqijiyê
yê Queensland’ê ku di nava ro-
nahiya rojê de ye, mirov di cih
de sar dibe. Lengergehek û pe-
raveke ku bi kompleksên en-
dustriyel ve bilind bûne. Em
panorameyekê bi lez çêbikin: di
navê de, bajar û lengergeh; aliyê
bakur, çiyayên komira ku ji nava
erdê anîne; aliyê başûr, bênde-
rên zadî û febrîqeya çimentoyê.
Li bakurê wan hemûyan, hersê
bixorîkên santrala elektirîkê ya
ku hersal dûmana çar milyon
ton komir berra hewayê dide. Li
paş santralê, bi erebeyê bîst de-
qîqeyan dûrî bajêr, devera Yar-
wun’ê heye ku Orica (nîtrata
amonyûmê û siyanura sodyûmê
çêdike) û rafîneriyeke alî-
munyû- mê ya nû tê de ye. Deh
deqî-qeyan ber bi başûr ve, li
ber pe-rê avê megarafîneriya
Queens- land Alumina Limited
(QAL) heye. Jê bi dûrtir, li ser gi-
rava Boyne’ê, febrîqeya hesin û
polayan, Boyne Smelters Limi-
ted heye ku % 20’ê alîmunyûma
awûstralî çêdike. Dawiya pano-
ramayê.

Bajar lokomotîfa welêt
ya afirandinê ye

Li seranserê dunyayê, dax-
waza maddeyên xam yên

endustriyê ketiye, lê gelo ev
ketin dê bandora xwe li Glads-
tone’ê jî bike ? Ew Gladstone’a

ku ji teqîna awustralî ya aborî,
ku ji derxistina dewlemendiyên
binerdê dihat, têra xwe îstifade
kiribû. Gelo aborîzan behsa wê
dikin ku duwanzdeh hezar û
pêncsed kar dê wenda bibin û
pênc hezarê wan jî ji çîriya pê-
şîna 2008’an heta bi nîsana
2009’an li Queensland’ê dê pêk
werin Li Gladstone’ê, niha bêh-
na herkesî fireh e. Gellek febrî-
qeyên wan yên bin erdê hene û
febrîqeyên çînî yên polayan jî
pedivî bi enerjiyê ve hene : digel
qeyranê jî, komir dê were, alî-
munyûm dê bê çêkirin, keştiyên
heta ber dev tije dê bi rê bikevin
û hertişt dê weke berê be. Se-
rokwezîra Queensland’ê Anna
Bligh û serokwezîrê federal Ke-
vin Rudd, ku herdu jî ji partiya
karkeran in, diçin û tên û behsa
planên vejînê û tedbîrên ku gir-
tine dikin; bêkarî % 5’î bihuriye
(ev çar sal in ku ewqas bêkarî
peyda nebûbû). Lê na, dîsa jî ne
xema wan e û xelk li Gladston’ê
ji paşerojê hêvîdar e.

Herêm bi rastî jî xwedan len-
gergeheke weha ye ku li ser
deryayeke bilind e, lê belê bi
xêra giravekê ji oqyanûsê tê pa-
rastin, îklima wê germ û zuha
ye; û herweha cihê wê jî ji bo
çûyin û hatina bi têrênê ve gel-
lekî baş e. Ji bilî van qozan, hin
xebatên avakirinê yên giring jî
dewam dikin, weke firehkirina
rafîneriya alîmunyûma Yar-
wun’ê, an jî xebatên ku tavilê
tên pêkanîn, weke lengergeha
komirê ya nû ya li Wiggins Is-
land’ê û termînaleke îxracata
gaza xwezayî. Ji ber ku weke xe-
rentiyeke li hember qeyranê tê
hesibandin, birêvebirên dewletî
û yên federalî li Gladstone’ê
dezgeheke taybetî, Gladstone
Economic and Industry Deve-
lopment Board  (GEIDB), daye
bicîhkirin ku rêyê bi ber pêşke-
tina herêmê ve bixe. Li gora
Birêz Gary Scanlan’ê birêvebirê
vê dezgehê, bajar dikare bikeve

nava çalakiyeke weha ku li
Awûstralyayê wekî wê tunebe,
ji bilî bakûrê rojavayê Eyaleta
Awustralya-Rojava: “û li wira
jî… li sê çar herêman e, lê, li vira,
bi tenê li herêmekê ye.”

Endustriya navdar Gladstone
herweha ji bo tûrîzmê jî bûye
qozekî nû: bi xêra wê, grey no-
mads tên vira. Grey nomads ew
kesên teqawîtbûyî ne ku bi ka-
rawanan digerrin û li gora wer-
zan cih diguherin. Ji bo wan,
serdana deverên dîtinê tên or-
ganîzekirin. Birêz Tony Beers’ê
ku nûnerê herêmî yê mezintirîn
sendîkaya Queensland’ê ye, ku
navê wê Australian Workers
Union (AWU) e, gava ku behsa
bajêr dike, dibêje ku ew loko-
motîfa Awûstralyayê ya afiran-
dinê ye û bi temamî “Qibleya
Endustriyel e.” Bi xêra “şiyana
xwe ya adapteya li gora guherî-
nan, ev bajar her mezin dibe û ji
bo Queensland’ê û ji bo neteweyê
xwe her çê dike.”

Lê belê, digel axavtinên ku
pesnê cudaheziyên endustriyel
didin, weha xuyaye ku dewle-
mendiya Gladstone’a ku pêncî
hezar kes lê dijîn, ji salên 1960’î
ve ye ku ji binî ve bi metal û alî-
munyûmê û bi Rio Tinto’ya ku
wan çêdike ve girêdayî ye. Bok-
sîta ku ji erda Weipa’ya li baku-
rê Queensland’ê bi keştiyên
komirê tê, li rafîneriyên QAL’ê
dibe alîmunyûm. Ev avahî, borî
û tanqêrên rengesor ku bi awa-
yekî ecêb di nav hev re derbas
dibin û di nava wan re mijeke
spî bilind dibe, nîşana mezinahî
û saxlemiya şîrketê ye jî. Li gora
xwediyên wê, “giringtirîn rafî-
neriya cîhanê ye.”

Ev tevahiya kîmyewî di pey re
li febrîqeyên Boyne’yê dibin alî-
munyûm û enerjiya ku lê dice jî
nêviyê wê enerjiyê ye ku sant-
rala elektirîkê peyda dike. Aga-
hiya xebatan ya li ser duqatki-
rina rafîneriya Yarwun’ê, ku di
Tîrmeha 2007’an de hate dayin,

giringiya vê endustriyê dipeyi-
tîne. Ji ber wê ye ku herkes li
ber ket gava ku Rio Tinto’yê,
roja 7’ê Nîsana 2009’an, da za-
nîn ku li kargehên Yarwun û
Boyne’ê nêzî şeşsed kes dê ji
kar bên derxistin. 

Li Gladstone’ê, hema hema
hemû nîştecîhên mêr îşligên
şînê vekirî li xwe dikin. Li ser îş-
ligên karkeran xetên birqokî
yên ji bo ewlekariyê hene, li ser
yê karmendên birêvebiriyê jî lo-
goya şîrketê heye. Birêz Cale
Dendle’yê berdevkê meclîsa şa-
redariyê bi gumlegê xwe yê şîn
eşkere dike: “Heta ku agahda-
riya derxistina ji kar bi fermî
nehat dayin, gellek kesan digot
qey dê bûyereke piçûk be û kes
dê lê ecêb nemîne; niha gellek
kes şaş mane. Bê guman dê enca-
mên vê jî hebin.” Agahî ne ew-
qasî zelal in. Li gora plana
destpêkê, pêncsed û heftê kar-
kerên ku ji bo şîrketên taşeron
dixebitîn û panzdeh karkerên
kargeha Yarwun’ê û bîst jî ji
Boyne’ê dê ji kar bihatana der-
xistin. Hejmara dawîn dikare bi-
gihîje heyştsed karkeran û belkî
ji hezarî jî zêdetir be.

Xanim Maxine Brush’a en-
dama meclîsa şaredariyê dibêje
“em fêr bûne ku kar carinan baş
û carinan jî xerab be.” Ji ber wê,
bajar li gora leza projeyan ha-
tiye avakirin: rafîneriya QAL’ê di
dawiya salên 1960’î de; febrî-
qeya hesînan û polayan di dest-
pêka salên 1980’î de; piştî wan
jî, Orica, nûkirina santrala elek-
tirîkê, mezinkirina lenger-gehê,
çîmentoya Awûstralyayê, û axir,
Rio Tinto Yarwun. Birêz Scalan
dibêje “Her cara ku yek ji van
projeyên mezin pêk hat, di en-
cama wan de çerxeke “boom and
bust” jî qewimî.”

Di awayê normal de, çalakî
dest pê dikin, hêdî hêdî bi leztir
dibin, digihîjin asta leza xwe ya
dawîn, di pey re girantir dibin
heta ku avakirin bi dawî dibe.

Birêz Scalan dibêje “Di rewşa
niha de, ji dêleva ku hêdî hêdî
giran bibe, dibêje tereq û dise-
kine! Matmayin ji ber wê ye ku
ev agahî ji nişka ve hat”, lê ev
matmayin herweha ji ber hej-
mara karkeran e jî ku dê ji kar
bên derxistin: “Pêncsed kes, hej-
mareke bilind e… Ev rasterast du
hezar kesan têkildar dike û, kes
nizane bê wekî din digihîje heta
çend kesan.” Li gora Gary
Thompson’ê rojnameya herêmî
ya Gladstone Observer, “herçend
taşeron biçin jî, yên mayî dê
kêmtir bixebitin. Lê belê, heya-
meke xelkê vira ya mezin heye ku
tu carî tecrubeyên weha nejî-
yane, ev panzdeh sal in ku qey-
ran çênebûne.”

Li navenda alîkariya civakî,
tedbîrên rewşa ku dikare were
hatine wergirtin û ev tedbîr bi
civîneke agahdarkirinê dest pê
dike. Xanimek lodeke broşuran
nîşan dide ku ew ê li beşdaran
belav bikin (temiyên hiqûqî û
yên aborî ji bo jin û mêran, ji bo
kirêdaran û hwd.) û axavtineke
naskirî dike: “Berê jî ev hatiye
sere me.” Li hêla sendîkaya însi-
yatîfê jî eynî peyv in: Ji bo
Xanim Sandra Wiseman, “kar
baş an xerab bibe jî, em berê fêrî
van rewşan bûne! Xelk dê ji kar
bên avêtin… lê bi taybetî taşe-
ronên ku ne ji vira ne dê di vê
rewşê de bin. Ew fêr bûne.”

Gelo kesên ku dê ji kar bên
avêtin çawa li vê meseleyê dine-
rin? Weke ku dihat texmîn-
kirin, ew di vê mijarê de
ras-terast dipeyivin, weke ku
bar- meneke klûba babirkan di-
bêje: “Rewşa mêrê min tim baş
bû, lê gellekên din hene ku ne di
heman rewşê de ne. Herkes di
nava tirsekê de ye.”

Û hemû taşeron jî ne biyanî
ne. Li gora Bob’ê ku ji bo şîrkete
lokal ya taşeron dixebite,
“%80’yê xelkê li ser êgir e û niza-
nin bê siberojê dê çi were serê
wan”. Ew dibêje ku pirraniya
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karê ku şîrketên taşeron dikin
karê Rio Tinto’yê ye: “Hin karke-
rên me hene ku mekîneyên xwe
paqij dikin. Gava ku xebata
Rio’yê kêm bibe, ya me dê
dewam bike : bandora wê ji jorê
heta jêrê li hemû bajêr bibe.”

Heger hewil bidin ku
bibin sendîkayî, karker

wê ji karê xwe bibin

Ji hêla xwe ve, birêvebiriya Rio
Tinto’yê dibêje ku li dunyayê,

bazara alîmunyûmê % 60 kêm
bûye û ji ber wê jî tu rêyên din
li ber wan namebû. Dibêjin ku
ew bi armanca dayina deynê
xwe yê Alcan’ê a li Kanadayê
bidin ku di Çiriya Paşîn a
2007’an kirrîbûn, xelkê ji kar
derdixînin. Mesrefeke 38 milyar
dolarî ya ku kiribû ku Rio Tinto
li cîhanê bibûya ye-kem şîrketa
afirandina alîmunyûmê. Koma
wan hewil daye ku çavkaniyên
xwe bilindtir bike û ji bo vê jî
şîrketa çînî Chinalco jî xistiye
nava bazara xwe. Li gora
Beers’ê sendîkalîst, birêvebiriya
Rio’yê di Çileya Pêşîn a 2008’an
eşkere kiriye ku “heger pey-
mana wan ya bi Chinalcoyê re ji
aliyê hikumetê ve nehataya qe-
bûlkirin, ew ê mecbûr bimana ku
du hezar û pêncsed karkerên li
Queensland’ê ji kar derxistana...
Şantajeke rezîl!”

Axir, birêvebiriya Rio Tinto’yê
hevkariyek bi BHP’ya nîv brî-
tanî û nîv awûstralî re pêk anî û
bi vî awayî kula çavê hikumeta
federal ya Birêz Rudd derman
kir. Lewre, hikumetê him dix-
wast ji bo Çînê weke zhengyou
(hevalê dilsoz) bimaya û him jî
ketibû nava şerma ku bihêle ku
Chinalco li ser maseya bazarê
him bibûya bikir û him jî firoş-
karê maddeyên xamyên endus-
triyê. (1) Eşkerekirina vê pey-
manê, li Gladstone’ê, bû cihê
kêfê ji ber ku dihat gotin ku ra-
fîneriya Yarwun’ê dê bihataya
girtin. Bi qasî ku Thompson di-
bêje, xelk piştî eşkerekirina
yekem ditirsiyan, lê rewş belkî
niha ne ewqasî xerab be: “Her-
çend hin kes ji kar hatibin avêtin
jî, hê bajêr dewlemendiya xwe ji
dest nedaye.” Ma gelo ev encama
qeyranê ya bingehîn e? Hat
dîtin ku qedera Gladstone’ê bi
temamî bi ya Rio Tinto’yê ve gi-
rêdayî ye.

Li gora Birêz Beers, Gladstone
Observer xwe amade dike ku
hin nivîsên rexnegir li dijî vê
koma endustriyel biweşîne.
“Rio”yê, yan bi temamî yan jî

beşek ji wan karên ku ji wan re
dibêjin “pênc qerase”yên (the
Big Five) Gladstone’ê bi dest
xistine: febrîqeya Boyne’ê,
herdu rafîneriyên alîmunyûmê,
santrala elektirîkê û hin ocaxên
komirê. Ev kom rasterast pat-
rona hemû karkerên bajêr e; lê
bi awayê ne endîrekt jî hemû
şîrketên lokal bi wê ve girêdayî
ne. Hêviyên li ser hêzên cuda ji
avakirina terminala îxracata ga-
za avî tê kirin, herçend ew ter-
minal dê heta dawiya 2010’an

pêk neyê jî. (2) Ji bo nuha, hêza
Rio’yê xelkê aciz dike. Thomp-
son dibêje ku “îroj gellek acizî ji
ber vê hene, bê guman ji ber ku
li gora gellek kesan Rio Tinto’yê
guh nedaye erkên xwe yên axlaqî
yên li hember civatê… Rio bi tenê
bi Rio’yê ve alaqedar dibe.”

Ev tiştê ku li Gladstone’ê jê re
dibêjin “modela Rio’yê” – pêy-
wendiya rasterast ya di navbera
patron û karkeran de, beyî ku
sendîka tev lê bibe – encama
pêvajoyekê ye ku di 1993’an de

dest pê kiriye; Birêz Paul Kea-
ting, serokwezîrê Partiya Kar-
keran, derfetên bazara di nav-
bera şaxên endustriyê (industry
bargaining) û kargehan (en-
terprise bargaining) de wê
hingê kêm kirin. Sê sal di pey
wê re, John Horward’ê ku gel-
lekî konservator bû desthilat-
darî wergirt û da ser rêyeke din:
êdî behsa “industrial relations”
(pêywendiyên civakî yê li
şaxan) nabe, lê belê behsa
“workplace relations” (pêywen-

diyên civakî di warê kargehan
de) dibe.

Bi bidestxistina serweriya Se-
natoyê ya di 2004’an de, ko-ser-
vatoran derfeta pêkanîna
bernameya xwe ya bi nave
Work Choices bi dest xist. Mafê
sendîkayan yê ketina kargehan
hate bisînorkirin; zagonên ku
karker li dijî jikaravêtina dera-
detî diparastin êdî bi tenê ji bo
şîrketên xwedan zêdetirî ji sed
karkeran dihatin pejirandin.
Karkerên îmzekirina peymane-
ke AWA qebûl nedikir jî êdî ka-
rîbûn “ji ber sedemên teknîkî” ji
kar bihatana avêtin.

Li gora Birêz Beers, li Glads-
tone’ê bi tenê peymaneke hev-
par heye. Li QAL’ê: “Li Boyne û
Yarwun’ê, hema hema bi awa-
yekî eşkere ji karkeran re tê go-
tin ku heger hewil bidin ku bibin
sendîkayî, ew ê ji kar bêne avê-
tin.” Dîsa jî, ew bi bîr dixe ku
Gladstone bûye yek ji giringtirîn
devera liberxwedana karkeran
ya li dijî Work Choices’ê, lewre
şeş hezar xwepêşander li dijî vê
reformê daketin kolanan û dij-
beriya wan bû yek ji sedemên
ku ji ber wan di 2007’an de hi-
kumeta Howard ket.

Weke ku zanîngeh jî di
bin bandorê de be

Zagoneke karî ya nû ya bi
nave Fair Work bi serkê-şiya

Julia Gillard’ê hate pejirandin
ku Gillard wezîra per- werdehî
û karan e û herweha duyem
xurttirîn navê hikumeta niha ye.
Êdî hema karkerek bi tenê jî
daxwazê bike, sendîka dê ka-
ribe bikeve kargehan û her-
weha parastina li dijî
jikaravêtinên deradetî jî ji bo
wan şîrketan e ku bi kêmanî
xwedî panzdeh karkeran in.

Dîsa jî, Rio Tinto’yê derfetên
Work Choices’ê heta dawîn bi
kar anîne. Thompson dide za-
nîn ku heta demeke nêzîk jî
“sendîka nikarîbûn têketana
kargehan ji bo dîtina ka bê çi li
wira tê kirin an jî ji bo bazara bi
birêvebiran re. Pêwîst bû ku bi
karkeran re li derve bipeyivî-
yana… Ji serê pênc salan e ku ev
cara yekem e ku sendîka êdî di-
karin têkevin febrîqeya Boy-ne’ê
û “perdeya hesinî” derbas bikin.”

Jim’ê ku em di balafairê de lê
rast hatin taşeroneke û ji Taz-
manyayê ji bo paqijkirin û ta-
mîra mekîneyên febrîqeya Boy-
ne’ê hatiye Gladstone’ê. Dide
zanîn ku ew û hevalên xwe
mecbûr in ku gava ku derkevin

Bahram Hajou, (Couple)

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Çıle 2010 — LE MONDE diplomatique23

bajêr, heman îşligan li xwe
bikin. “Ji bo çi? Ez nizanim. Belkî
naxwazin ku kes bizane bê çend
karkerên serbixwe li cem wan di-
xebite…” Rast e, gellek karkerên
ku peymana AWA’yê red kir,
mecbûr hatin hiştin ku bibin ta-
şeron. Li Gladstone’ê, Rio
Tinto’yê piştgirî da wegirtina
karkeran ya bi awayê taşeron,
teva taşeronên demkî. Bi vî
awayî, şîrket êdî ne bi îzina kar-
keran, ne bi tendurustiya wan û
ne jî bi baca wan ya dewletî re
serê xwe diêşîne û ne jî mesre-
fên jikar-derxistinê dê li serê wê
bibin bela.

Weke ku zanîngeh jî di bin
bandorê de be. Li Central
Queensland University’ê naven-
deke lêkolînên muhendîsiya
metalên sivik heye ku nave wê
Process Engineering and Light
Metal Centre (PELM) e û ber-
nameyên wê bi hevkariya şîrke-
tan tê avakirin, da ku “bi awa-
yekî zelal alîkariya pêşketina
wan bike”(3). Lê belê, hevkariya
şîrketan li vî sînorî nasekine.
Weke mînak, li Leo Zussino Bu-
ilding’ê (4) navendeke konferan-
san û buroya berpirsê kampusê
heye… Li Rio Tinto’yê jî, People
& Organization Support Capabi-
lity Development heye. Li ava-
hiya wan herweha Navenda
komira safî (Gladstone Centre
for Clean Coal) heye. Li salona
ketina wê, modeleke piçûk ya bi
dengine balkêş, bi sê beşan, ji
dewra antîk heta dema me
behsa dîroka komirê dike. Li
wira, em hîn dibin ku lengerge-
heke wan ya ku gellekî dişibe ya
Gladstone’ê heye û ji mêvanan
re tê gotin ku bikaranîna komi-
rê ya bi peydakirina elektirîkê
“roj bi roj bikarhatîtir dibe û
gemarkirina wê jî kêmtir xeter-
nak e.”

Şaredarê Gladstone’ê yê kon-
servator, Birêz George Creed, bi
awayekî zelal nîşan da ku ew li
dijî projeya hikumeta federal ya
bicihkirina bazara komirê ye ku
ev proje Emission Traiding
Scheme (ETS) e û dê heta
2010’an bê bicihkirin. Li gora
wê, ev proje dê paşeroja bajêr
bixe xetereyê û di demeke xerab
de hatiye pêşniyarkirin: “Dê zi-
yana wê li tiştekî û kesekî neyê
ku mirov salek an du salan bise-
kine, lê belê heger bixwazin ta-
vilê wê bi cih bikin, dikare
gellek tahdeya wê li me bibe”(5).
Li meclîsa şaredariyê, fikrên
cuda hene. Li gora Birêz Dendle,
“bazar mekanîzmayeke çavdêrî-
yê ya weha ye ku hêza xwe îspat
kiriye.” Dîsa jî, “gelo ew ê karibe
derfeta çareseriya wan pirsgirê-
kên ku ji mirovan nayên jî peyda

bike? Û gelo Awûstralya dê bi-
kare bandorê lê bike? Ji bo min,
nîqaş divê li ser van pirsan be.”
Brush’a endama meclîsa şare-
dariyê piştgiriya bazara komirê
dike, lê belê baweriya xwe bi
awayê pêkanîna wê nayne. Ber-
name gellek tawîzan dide şîrke-
tên komirê (6). Ji xwe,
navkokiyên polîtîkaya wargehê
ya hikumeta Rudd ne ev bi tenê
ye (7).

Li gora nifûsa xwe, Awûs-
tralya yek ji wan welatan e ku
mezintirîn gemarkirên cîhanê
ne (8). Lê dîsa jî hikumet dix-
waze bere bere îxracata komirê
zêde bike. Sala 2008’an, Birêz
Peter Garrett’ê wezîrê federal
yê wargehê li biryara mezintir-
kirina şiyana lengergeha Glads-
tone’ê bi xwedî derket:
“Endustriyeke me ya komirê ya
gellekî giring heye, him di warê
aborî de û him jî bi taybetî di
warê sazkirina karan de.” Bê
guman, di ber re got ku hesabê
bandora vî karî ya li ser war-
gehê jî hatiye kirin û da zanîn
ku hikumet gellekî li ser berna-
meya komira safî disekine û ba-
la xwe dide teknolojiyên peyda-
kirin û perçekirina komirê (9).
Lê belê, ev teknolojî dê nikari-
bin heta 2015-2020’an jî bên
bicihkirin û ew ê qet nikaribin
bibin berdêla karbona ku Awûs-
tralya dê di vê navberê de bera
ezmanan dabe. 

Ji ber ku bi derseda veguhez-
tina şûşeyên bîrayê û ya bicihki-
rina panoyên tavî dilxweş in,
Awûstralî niha li dijî vê rewşê
dernakevin… heta hişkesaliya
pêş. Birêz Beers, ji AWU’yê,

weha dibêje: “Ez sala 1967-
1968’an hatim Galdstone’ê, gava
ku rafîneriya alîmunyûmê hê nû
li ser cihê mez- bexaneyên kevin
hatibû avaki-rin. Zanîngeh ji
aliyê lengergehê ve hate avaki-
rin. Komir nebûya, me ê nikarî-
bûya ev hemû pêk bianiyana…
Ma niha kî dê rabe û gazindên
xwe jê bike?”

Hejmara losemiyan
bi awayekî anormal

zêde ye

Thompson diyar dike ku, rast
e, toza komirê “çavkaniya

gemareke berbiçav e: mirov ni-
kare wan bênderên ku li wî alî-
yê çemî ne di ser guhê xwe re
biavêje. Lê gellek tozên sipî jî
hene ku li hewayê ne, lê xelk
wan nabînin...” Ew balê dikişîne
ser ku “heger îroj bi xwe rafîne-
riya QAL’ê bihataya avakirin, ew
ê li perê avê nehataya avakirin;
ew ê li nava çolê bihataya avaki-
rin.” Xanim Lilian de Torres’a lê-
kolînera PELM ku li ser “enda-
mên organîk” yên gemara rafî-
neriyên Gladstone’ê yên alî-
munyûmê dixebite, zêdetir ji
heyştê maddeyan tê de dîtiye,
weke aseton û tolûwanê; lê
nuha, heta dawiya cerribandi-
nên xwe ku dê di 2010’an de bi-
gihîjin encamekê, naxwaze li
ser xerabiya wê bipeyive.

Adara 2009’an, Clean Air So-
ciety’a ku dezgeheke serbixwe
ye civîneke agahdariyê li ser ka-

lîteya hewaya Gladstone’ê li dar
xist. Di eslê xwe de, Ajansa Pa-
rastina Wargehî ya Queen-
sland’ê (Environment Protec-
tion Agency, an jî EPA) mesre-
fên vê civînê dane. Lê belê, li
gora professor Dolay’ê ji Zanîn-
geha Queensland’ê û endamê
Clean Air Society, EPA’yê “nex-
wast tev lê bibe”, û daxwaz ki-
riye ku “encam zêde belav
nebin.” çima? Ji ber ku herçend
xelkê Gladstone’ê “digel ku ji de-
verên din bêtir agahdariyan
werdigirin” jî, divê li hember
bandora xerabkir ya agahiyeke
li ser vê “civata rîskê” ku ew jî
endamên wê yên baş in, bêne
parastin.

Di navbera 1996’an û
2004’an de, heyştê û du nimû-
neyên losemiya lîmfoyîd ya kro-
nîk pêk hatine, digel ji bo ba-
jarekî ne pirr mezin yê Queen-
sland’ê ev hejmar diviya çardeh
bûya (10). EPA’yê biryar daye ku
encamên lêkolîna di 2010’an de
eşkere bike. Gava ku mirov ji
prosefor Doley’î dipirse ka gelo
gemarên rafîneriyên alîmun-
yûmê dikarin tendurustiya
xelkê xerab bikin an ne, ew balê
dikişîne ser ku “xemên” li ser vê
yekê li Wagerup’ê, li Eyaleta
Awûstralya-Rojava, li ser “navx-
weyên organik” yên çalakiya ra-
fîneriyan hatine gotin. Dîsa jî,
ew dide zanîn û dibêje ku pey-
dakirina sedemên kanserê dij-
war e.

Li gora Birêz Beers’ê sen-dî-
kalîstê AWU’yê, “rast e ku li
Gladstone’ê bermayiyên xeter-
nak û pirsgirekên gemara hewa-
yê hene.” Lê ew lê zêde dike û

dibêje ku “şîrket ji bo ku van kê-
maniyan sererast bikin gellekî li
ber xwe didin, û êrîşkirina en-
dustriyekê bi tenê li gora min xe-
letiyek e… Temam, hin komên
zextker yên kêmhejmar nîqaşan
derdixin. Lê ez ji we re bêjim:
heger hûn biçin Brisbane’ê û hûn
li ser kolaneke sereke bisekin,
gelo hûn ê çi bikişînin kezeba
xwe?”

Rojnameger John Pilger’î berî
niha bi çend salan weha dinivî-
sand: “Tav vernîka Awûstralyayê
ye” (11) Ev peyv diviya li salona
meclîsa şaredariya Gladstone’ê
li cihekî baş bihataya nivîsan-
din. Li vî bajarê ku dirûvê kart-
postalan dide, qeyrana aborî dê
peymana di navbera endustrî û
sendîkayên ku tim dixwazin zê-
detir kar bikin de xerab neke. Ji
bo ku balafirên cîhanê bikarin
bifirrin, tim jortir û dûrtir biçin,
li kendavê mîrekiyên petrolê
hene, li Gladstone’ê jî belkî kan-
ser he-be. Heta kengî?

Werger ji fransî
İbrahim Seydo Aydoğan
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GLADSTONE
Mezinahî: Herêma Gladstone’ê 143.7 km² ye, bajarê Gladstone’ê 67.1 km² ye.
Nifûs: sala 2008’an li herêmê 57587 kes dijiya, li gora hejmartinên sala 2006’an li bajêr 
32400 kes dijîn. 
Derseda bêkariyê: Li Queensland’ê, di tebaxa 2009’an de % 5.7 bû; li Gladstone’ê, 
sala 2006’an (hejmarên dawîn yên ku tên zanîn) % 5.4 bû.

AWÛSTRALYA BI HEJMARAN
Mezinahî: 7 686 850 km²
Paytext: Canberra
Nifûs: 21 902 828
Nifûsa çalak: 10 773 600; % 49’ê nifûsê (di nêviyê sala 2009’an de)
Derseda bêkariyê: % 4.5 di nêviyê sala 2008’an de, % 5.8 di nêviya sala 2009’an de
Hesabê % 10 ji bo sala 2010’an tê kirin, li gora Dezgeha Hevkarî û pêşketina aborî (OCDE).
Berhemên navxweyî brut (PIB): 416.2 milyar dolar (287.5 milyar euro) sala 2000’î; 
766.8 milyar dolar (529.8 milyar euro) sala 2008’an.
Derseda mezinbûnê: + % 2 sala 2007’an; + % 1.5 sala 2008’an; + % 0.6 nêviyê sala 2009’an
Para warên çalakiyê di PIB’ê de:
Cotkarî: % 3.8 (2005); % 3 (2007)
Endustrî: % 26.3 (2005); % 26.4 (2007)
Xizmet: % 69.9 (2005); % 70.6 (2007)
Meaşê mehane yê orte ji bo karmend û karkeran:
3117 dolar (2150 euro) ji bo zilaman, sala 2007’an
2192 dolar (1512 euro) ji bo jinan, sala 2007’an. 
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K
rîzê derbeke xirab
li Rûsyayê xist:
Paşveçûna hilbe-
rîna pîşesazî û
berhemên li nava

welêt hilberandî; kêmbûna mû-
çeyan û zêdebûna bêkariyê.
Belê krîz bi awayekî gelekî gu-
hertî li gelek kategoriyên bajar
û herêman dixe.

Vladîvostok bajarekî ‘êş-
kence’ lêkirî ye. Serê pêşî ji ber
cihê xwe yê cografî ‘êşkence’ lê-
kirî ye. Mirov bajêr weha bîne
ber çavên xwe; tevî derdora
xwe herêmeke serjimara wê
şeşsed hezar e, li keviya nîvgira-
veke 30 kîlometroyan dirêj e, û
bi tenê du rê diçinê. Riyeke bi
fitlonek, ji du xetan û tijî kortal
– ev kortal jî ne kortalê piçûk in,
dişibin çalan – riya din çar xetên
wê hene lê asêmana maşînan di
vê riyê de êdî bûye gotina pêşi-
yan – ji Moskovê jî xirabtir e, ev
jî têra xwe rewşê vedibêje.

Hemin, efsaneyek jî heye: ev
hemû tên jibîrkirin di çarçoveya
vê pêkhatina neqişandî de ya ku
ev herêmên benderan ên bi
benderan bi awayekî tekûz ha-
tine parçekirin, nîşan didin. “Qi-
loçê Zêrîn”a vir – ev navê bajêr
ê bi rûsî ye – di navbera bende-
rên eskerî, yên bazirganî de
dabeş bûye, berê wê li Rojhilatê
tengavê dinêre û tûreşkên hûrik
yên li derdora wê navên wê yên
efsanewî ne: Dîomede, Ulysse,
Ajax, Patrocle... Bajar harîqu-
lade ye, lê belê gelekî bi ser
mirov de tê. Li bajêr peravên
deryayê hemû ji aliyê avahî û
dezgehên benderan ve hatine
dagirkirin û ketina qadên wan jî
qedexe ye. Di encamê de di nava
bajêr de bi tenê peraveke 300
metroyan dirêj û çend cihên li
gelemperiyê vekirî hene di nava
herêmeke pîşêsaziyê ya napolî-
ten de.

Bi ser de jî ji aliyê şaristaniya
maşînên ajotinê ve êşkence lê tê
kirin. Tê gotin, ji mirovan bêhtir

maşîn li bajêr hene û dema
mirov lê dimîne mêyl dike ji vê
yekê bawer bike. Kaoseke bi vî
rengî kêm caran hatiye dîtin û ji
ber ku ji sedî 99.9’ê maşînan, dî-
reksiyonê wan li aliyê rastê ye,
zêde girîng nayê dîtin ku maşîn
li aliyê rastê diçin. Weke bajarên
Rûsyayê hemûyan, kesên ku
bajar hunandin (urbanîstan)
pêş nedîtin ku wê girse bi giştî
bibin ‘xwedî maşîn’ û wan bi
rastî jî hewl neda ku xwe li gorî
vê sererast bikin. Ji ber çavtêr-
nebûn û hesûdiya mirovan jî êş-
kence li bajêr dibe. Li Rûsyayê,
bajar û herêma deryavaniyê ( bi

rûsî Primorskii Kraï) weke de-
verên herî zêde mafya û karên
nelirê lê heyî navdar in. Li cihê
cih mirov çavdêriyê dike ku ra-
yedarên payebilind ên bajêr van
salên dawiyê bêhtir bi parveki-
rina her tişta ku dikare bibe
berjewendiyê milkekî spekula-
tîf, mijûl bûn û ne bi çêkirina
peyarê, lûleyên avê yan jî kana-
lîsazyonê û hwd. 

Encam mirovan matmayî di-
hêlin: dilê mirovan bi rewşa
avahiyan, binesazî, ting û sergo
dişewite – dema ku mirov nû
çav pê dikeve, mirov bi zehmetî
tîne ber çavên xwe ku mumkin

e li ser riyên hesinî û girêdanên
li ser van riyan, yên evqasî xwa-
romaro, mirov tramwayan
biajo. Taxeke sihê ya ji sedsala
19. û destpêka sedsala 20. ya li
navenda bajêr, hêjabû were res-
torekirin. Divê mirov pirtûka
piçûk a ku têde Joseph Kessel
behs dike çawa sala 1919’an
weke sûbayê pîlot yê bê-balefir
di Vladîvostokê re derbas dibe:
dîmenekî ji jor ve mirovan hey-
ranî xwe dihêle, di dinayayekê
de ku ji hev dikeve (1)... Ji taxa
kevin a Çîniyan ku di pirtûkên
destpêka sedsala bihurî de em
rastî wêneyên wê yên gelekî

xweşik tên, ji komek xaniyên ji
tuxleyan yên yek yan jî du qatî
pêve tiştek nemaye îro. Ew jî îro
ketina şûna gunehkaran, lewra
hin kes dixwazin taxê hilweşî-
nin (cihê wê gelekî baş e, li na-
venda bajêr e). 

Daxwazên milk û siyaseta
koçberiyê li rasta hev tên. Ji
dema ku Kessel behsê dike û vir
ve, di 1938’an de Çînî kirin der
(piştî şerê gola Xanka) û Koreyî
di 1939’an de hatin tehcîrkirin
(beriya “şerê mezin ê niştiman-
perweriyê”); bi saya nîqaşên li
ser tehlûkeya nijada zer (Çînî,
Koreyî û hwd) yên ku çapeme-
niyê bi awayekî fereh cih didayê
û rayedarên herêmî jî ji bo hil-
bijartinan ji xwe re weke delîl bi
kar dianîn, îro di 2009’an de
hejmara asyewiyan li bajêr ji
destpêka sedsala 20. kêmtir e,
Herweha ji hejmara asyewiyên
îro li Moskovê jî kêmtir e. Divê
mirov bêje ku bajarê heta
1992’an li biyaniyan qedexe,
baş hatibû parastin. Hin kes
xwe jê venadin û bi nostaljiyê
behsa van demên pîroz dikin
yên ku têde bajar girtî, paqij û
têr kulîlk bû... Ew ji bîr dikin
destnîşan bikin ku wê demê ba-
jarên bi vî rengî ji pîvanên tay-
bet ên tedarîkkirina pêdiviyan
sûd werdigirtin ku ev dever di-
kirin deverên têra xwe xwedî
îmtiyaz.

Bi hewes û daxwazên siyasî jî
êşkence li bajêr tê kirin. Di
2012’an de, Vladîvostok wê mê-
vandariya civîna bilind a Hevka-
riya aborî a Asya-Pasîfîkê
(APEC) bike. Ev bûyereke girîng
e, lewra Rûsyaya serdema Sov-
yetan demeke dirêj nedihewan-
din nav vê forûmê. Kremlîn
dixwaze vê civînê veguherîne
gaveke mezin a stratejiya xwe
ya nû ya Asyayê. Waliyê niha
Sergey Darkîn dixwaze vê mi-
jarê ji bo ku pêngavekê bavêje
bi kar bîne û pêşniyara avahîsa-
ziyeke gelekî mezin a binesa-
ziyê kir, li gorî rêveberên herê-
mî, ji bo ku bajarê xwe bikin
Vancouver (2) a herêmî ev proje

Bajarên ku bi taya civakî girtin 
J e a n s a B at Ê *

R Û S YA  -  V L A D Î V O S T O K

* Lêkolîner, nivîskarê pirtûka bi navê La
nouvelle Russie (Rûsyaya nû), Armand
Colin, 2007

Bahram Hajou, (Wahre Liebe! War es Liebe!)
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tên pêşniyarkirin. 
Encam: salên projeyên xapî-

nok ku yek ji ya din buhatir. Ho-
telên şeş stêrkî, lidarxistina
kongreyên luks û beriya her
tiştî tunelek û du pirên nehitî:
yek li ser nîvgiravê ya din jî gi-
rava mezin Rûskî, ya ku li başûr-
tir e, li aliyê din ê Tengavê, bi
parzemînê ve dike. Pirgirêk ew
e ku ev girav hema bêjin ne şên
e: çend avahiyên eskerî yên ku
gihane xirakirinê, çend xaniyên
darî yên Rûsî (Daça) û peravên
tên hezkirin ên herêmê, lewra li
ser derya japon in; cihê ku jê
herikên okyanûsê benderê qirêj
dikin. Dîsa jî ev der erdekî bi te-
vahî li gorî dilê spekulatoran e...

Çapemeniya rûs xwe bi çar
lepan avêtiye ser vê pira ber bi
valahiyê (nîkûda) ve. Ji bo ku vê
pitika têra xwe buha xilas bikin,
rêveberên bajêr pêşniyar dikin
ku avahiyên ji bo vê projeyê
bidin zanîngeha paşerojê ya fe-
deral a li herî rojhilatê Rûsyayê.
Ev fikir dibe sedem ku zanîngeh
fikaran bikin: ji bo ku mirov di
ser du piran re biçe giravê çiqas
dem divê? Lewma ji ber vê ber-
nameya ku dike alîkariyên mad-
dî yên dewletê biherikin bajêr,
ji bo vekirina riyên ji ber çûnû-
hatina zêde asê û ji bo çareser-
kirina pirsgirêkên welatiyan, ti
tişt li bajêr nehatiye kirin. Û êdî
xwendekar û dersdarên li na-
vend û bakurê bajarê mezin di-
mînin, ma kî wê ji wan bixwaze
ku biçin li kampûsa li ser giravê,
ya dûrî her tiştî, dersan bixwî-
nin yan jî bidin?

Ji niha ve em pêşdîtinên reş-
bînan dibihîzin: xwendekar wê
zanîngeha xwe biguherin û xwe
li zanîngehên li nava bajêr dimî-
nin (hemin, ev hevrik in) qeyd
bikin – yên ku ji niha ve simbê-
lên xwe şor dikin. Divê haya se-
rokê Rûsyayê Dimîtrî Medvedev
ji pirsgirêkê hebe. Di hevpeyvî-
neke beriya demeke kurt de ew
ji bo Vladîvostokê weha peyivî:
“Ev bajarekî gelekî xweş î tekûz
e, gelekî xweşik e, lê hat qetilki-
rin; lê kanalîzasyoneke normal
jî nîne; her tişt kevin e û li ber
rûxînê ye...” Li gorî wî dîsa jî ci-
vîna bilind ji bo bajêr şensek e,
ji bo destpêkirina karên cidî
‘bahaneyeke’ baş e (3). Pirsa
rastî ev e, gelo ev ji bo bajêr şen-
sek e yan ji bo rêveberên wê?

Hinan behsa guhertina walî jî
kir, lê Vladîmîr Pûtîn di Îlona bi-
hurî de hate bajêr û destek da
walî. Waliyê beriya niha Borîs
Yeltsîn, kesayetiya sembol a
salan, ku weke serekê mezin ê li
ber çavê raya giştî yê mafyaya
masîgiriyê dihat terîfkirin, ji
aliyê Vladîmîr Pûtîn ve ji wezî-

feyê hatibû girtin, ji bo ku di cih
de ji aliyê wî ve weke wezîrê ...
‘masîgiriyê’ were destnîşanki-
rin. Em behsa waliyê niha bikin;
li gorî şertên ku Medvedev ferz-
kirin, divê rêveberên herêmî
hemû, hatinên maddî yên xwe û
hevjînên xwe biweşînên. Rojna-
meya moskovayî Novaiya Ga-
zeta kite bi kite her tişta ku
waliyê niha hewl da di bin nav û
hesabên bankeyan ên cur bi cur
ên li derveyî welêt de veşêre (4),
weşand. Şerê siyasî gelek caran
li “kompromatan”, ango gotegot
û gunehbariyên ne mumkin e
werin piştrastkirin, dişkin.

Di heman demê de hikûmetê
beriya demeke kurt gelek tedbî-
rên parastinê qebûl kirin da ku
bi hewara gelek sektorên abo-
riya Rûsyayê yên di krîzê de
biçe. Lê bandora van tedbîran ji
bo vê herêma bi awayekî giştî
berê xwe dayî îxracatê, berepaş
bû û li dijî hilberînê bû. Tedbî-
rên li dijî firotina derve ya he-
sinê kevn û qurmên daran,
kontrola şidandî ya li ser ketina
masiyan a benderê: van hemû-
yan aktîvîteyeke aborî ya ku ji
ber dûrbûna ji navendên sereke
yên welêt jixwe êdî nazikbûyî
lawaztir kir û di nava xelkê de
fikra ku ‘Moskov serê xwe ji
aliyê herî rojhilat ê Rûsyayê
naêşîne’ bihêztir bibe. Bi ser de
jî, xelkê bajêr, weke ku li vir tê
gotin, “bi piyên xwe” ango bêyî
ku bifikirin tevdigerin: koçbe-
riya ber bi herêmên din yên
welêt ve gihişte asta rekorê û
serjimara bajarê Vladîvostokê
bi xwe jî timî kêm dibe.

Di nava vê çarçoveya ji niha
ve aloz de di Kanûna 2008’an
de hikûmetê biryara zêdekirina
bacên li ser ‘ji derve kirîna’ ma-
şînên hatî bikaranîn (destê di-
duyan) da, 11ê Çile jî ev biryar
kete meriyetê. Vê dilopê kir ku
sewîl bi ser ve biçe, û bû se-
dema xwepêşandanên protes-
toyî yên ku di rabihuriya nêzîk
de nehatibûn dîtin. Komeleyeke
nefermî ya bi navê TIGR (“Koma
hevalan a welatiyên çalak ên
Rûsyayê”) û partiya komûnîst a
Rûsyayê serkêşiya vê tevgerê
kir, belê ev tevger ji wan bi ge-
lekî bihurî. Di 14ê Kanûnê de
bêhtirî deh hezar xwepêşandarî
navenda bajêr bi tevahî dagir
kir û hinên din jî bi awayekî ne-
serketî hewl da ku balefirgehê
dagir bikin. Ji sînorên wan der-
bas kir, ji destê milîs û OMON’ê
– polêsên taybet ên komara
Rûsyayê – ti tişt nehat, bi tenê
karîbûn girîngiya xwepêşan-
danê û hejmara endamên mec-
lîsa herêmî yên tevlî vê tevgerê
bûyîn kêm bikin. 15 û 17’ê Ka-

nûnê, nîşanên grîngiya rewşa
aloz xwe dan der; meclîsa he-
rêmî û Dûmaya (meclîsa giştî
ya) bajêr bi awayekî fermî ji se-
rokdewlet Medvedev û serok-
wezîr Vladîmîr Pûtîn xwestin
ku vê biryara xwe ji nû ve di ber
çavan re derbas bikin (5).

Berferehiya vê tevgera nera-
zîbûnê, mirov dikare bi grîngiya
kirrînên herêmê yên ji derve ve
ji bo aboriyê, rave bike. Li gorî
maşînên li welêt hatîn hilberîn
yên ku bi kalîteya xwe ya nivî
navdar in, ajovanên maşînan li
Rûsyayê bi gelekî zêde maşînên
ji derve hatî kirrîn tercîh dikin.
Elîtên, bi xwe jî ji BMW, Merce-
des yan jî Porsche Cayenne
pêve naajon, jî qet berê xwe
nadin maşînên xwe yên netewî.
Li herêma li herî rojhilatê Rûs-
yayê, li tevahiya Sibîryaya Rojhi-
lat yek kargeha bi tenê ya
hilberîna maşînan nîne. Li
vande- veran pirsgirêk du caran
zehmettir dibe, lewra divê
maşîn ji aliyê ewrûpî yê Rûs-
yayê werin anîn. Ev yek jî bu-
hayê maşînan zêde dike.
Lewma jî, ji sedî 90’ê maşînên li
vir tên bikaranîn yên japonî yan
jî koreyî ne (ango dîreksiypnê
wan li aliyê rastê ye), û para
bêhtir jî maşînên berê hatine bi-
karanîn in. Ji bo tedarîkkirina
maşînan ji tevahiya aliyê Asya
yê Rûsyayê re sektoreke rastî ya
aborî pêk hatiye.

Ji deryavan, karkerên bende-
ran û bazirganan yên ku ji As-
yayê malên xwe dikirin û wê de,
û ji vê bazara mezin a salê bi
deh hezaran maşînî û wê de, ev
pîşesaziyeke rastî ye. Hin jê ji bo
ku xwe ji rêzikên her diçe bêhtir
zorê li wan dikin, xilas bikin,
kaportaya jeepên japonî ji hev
dixin û parçe dikin ji bo ku
‘weke parçe’ wan ji derve biki-
rin û li Rûsyayê bi hev ve bikin,
dema vê dikin jî her şêwaz lihe-
vanînê jî pêşkêşî kesê ku wê di
dawiyê de maşînê bikarbîne,
dikin. Li herêma “deryavaniyê”
behsa nêzî sed hezar karî tê
kirin. Taybetmendiya vê sektorê
jî ew e ku pirraniya wan ji fîr-
meyên piçûk û mazinahiya navî
yên serbixwe pêk tê. Ji ber ku ji
rayedarên federal û herêmî
nayê kontrol bikin, hewldana ji
bo ku vê sektora têra xwe oto-
nom bînin ser rê, bi ser nakeve.
Jixwe ev kes jî hîç xerîbê vî şerî
nînin.

Moskovê zû bersiv da vê le-
hiya civakî. Li gorî adetê erza ra-
yedarên herêmî hat şikandin.
Rêveberên herêmî diviya vege-
rin ser reaksiyona xwe ya pêşî û
dest pê kirin rave bikin ka çi-
qasî biryara hikûmetê aqilane

ye û bi vî awayî nerazîbûna we-
latiyên xwe du caran li berê
zêde kirin. Duyemîn xwepêşan-
dana TIGR’yê ji bo 21’ê Kanûnê
hatibû plankirin, vê carê
OMON’ê bi şîddetê xwepêşan-
dêr ji hev belav kirin. Kanalên
televizyonê yên netewî xwe li vê
serhildanka herêmî kerr kir û
xwe bi pesindayîna çend tawî-
zên Kremlînê pêşniyar kirî razî
kirin: Alîkariyeke ji bo veguhes-
tina maşînan – yên ji cihê li Rûs-
yayê lê tên hilberîn ber bi
herêmên herî li rojhilat - da ku
buha bibin weke hev û ji bo
xwendekar û teqewîtan erzan-
kirina buhayê bilêta balefiran ji
bo çûna aliyê ewrûpî yê welêt.
Vê yekê pêşî li xwepêşandanin
din negirt. Destpêka Çile dema
ku biryara behskirî kete meri-
yetê dîsa xwepêşandan hebûn,
lê belê sermayê û OMON’ê alî-
kariya berpirsiyaran kir da ku
pêşiyê li belavbûna avêtina ke-
viran bigirin.

Dîsa jî li cihê cih ti tiştî çare-
serbûyî nîne. Gelek pisporên
rûs, tedbîrên parastinê yên hi-
kûmetê ji bo ji îflasê xilaskirina
hilberînerên maşînan yên rûs
girtî, rexne dikin: tevî alîkariyên
madî yên gelekî mezin jî, van
tedbîran heta niha ti encam ne-
daye. Ji ti kesî nehat, xeleka barê
wê giran a bertîlxwurî, xemsarî
û aboriya tê birêvebirin, biş-
kîne. Ev jî rave dike çima ev
fîrme, tevî ku yên berhemên wê
bi kar bînin naxwazin jî, wê hil-
berîna maşînan dewam bikin.

Di rojên destpêkê yên Gulanê
de rojên xweş di dawiyê de dîsa
hatin. Lê belê di navbera xwe-
pêşandanên 1’ê Gulanê û pîroz-
kirina serketina 9’ê Gulanê de
yên ku tên kontrolkirin, ti xêr di
rewş û hewayê de nebû. Êdî
karê benderê kêm bû: kêmbûna
kar gelekî xwe li ser baca li ser
bazirganî û veguhestina bi keş-
tiyan, da hiskirin. Niha her kesî
serê xwe tewandiye û li bendê
ne krîza aborî bi dawî bibe û bi
rezervên xwe niha debara xwe
dikin. Hin hene ku hêvî dikin
piştî vê dema zehmet hikûmet
vê biryara xwe betal bike yan jî
nerm bike û bi vî awayî bazar û
kar dîsa baş bibe. Lê pirraniya
mirovan reşbîn in û ji niha ve ya
herî xirab pêş dibînin: Ev dem
wê aboriyeke nazikbûyî, lawaz-
tir bike ku organîzekirina civîna
bilind a APEC’ê jî nikaribe wê
xilas bike. Li gorî wan em ê pê-
leke nû ya çûna rûsên ji herêmê
ber bi aliyê ewrûpî ve bibînin û
yên ku wê pêşî biçin jî yên herî
ciwan û dînamîk in. 

Di heman demê de krîzê çi-
veke siyasîtir da xwe. Ji Çileyê

2009’an û vir ve, komîsyoneke
Dûmaya (Meclîsa) federal rapo-
rek nivîsî û di vê raporê de ama-
dekar û organîzatorên xwepê-
şandanan bi sîxurtiya hêzên bi-
yanî hatin gunehbarkirin: “Mi-
rov dikare xwepêşandanên gir-
seyî li dijî zêdebûna mişa bac-
gehê weke çalakiyeke organîze-
kirî ya bêîstîqrarkirina rewşa
civakî li gelek herêmên Rûsyayê
binirxîne (...), ev çalakiyên ku li
gorî yek senaryoyê tên birêvebi-
rin, xwepêşandanên şoreşa por-
teqalî tînin bîra mirovan.” Û
digihêje wê encamê ku ev çalakî
ji aliyê “teknologên biyanî” ve
hatine manîpule kirin, û “ar-
manca wan a sereke ew e ku
hewl bidin herêma herî li rojhilat
a Rûsyayê jê veqetînin (6).”

Tevî ku rast e ku hin alên por-
teqalî ji aliyê hin xwepêşanda-
ran ve hatin hejandin jî, bi
berferehî hat nîşandan ku ev
gefxwarina qaşo ya veqetînê ya
rûsên herêma herî li rojhilat, bi
tenê reşeyeke ji aliyê beşeke
elîta herêmî ve dihat hejandin
bû, ji bo welatiyan li aliyê xwe
mobîlîze bikin û ji bo bikin ku
waliyê berê bireve. Lê belê li
Moskovê bêguman nayê tercîh
kirin ku bi rastî rewşa fikrê he-
rêmî weke ku ji aliyê raporeke
Vîktor Larîn ve hatî eşkerekirin,
were gotûbêjkirin. Larîn rêve-
berê Înstîtûya Dîroka Vladîvos-
tokê ye. Encama bersiva xelkê
herêmê di dema anketekê bi
awayekî têra xwe zelal de dayî
pirsa “tehlûkeyen sereke yên li
dijî berjewendiyên Rûsya û herê-
mên wê yên herî li rojhilat çi ne”
ev e: ji bo ji sedî 47’ê wan tehlû-
keya pêşî “siyaseta xirab a Mos-
kovê” ye. Bi tenê ji sedî 37’ê wan
behsa “hêza eskerî ya Çînê” û ji
sedî 36’an behsa “hegamonîpe-
restiya Amerîkiyan” kir (7).
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(3) Kommersant, Moskov, 5’ê Hezî-
rana 2009’an.

(4) “Les gouverneurs se sont privés
de tout (Walî ji her tiştî cudagirtî ne)”,
Novaïa Gazeta, 1’ê Tîrmeha 2009’an.

(5) Interfax û Kasparov.ru, 18’ê Ka-
nûna 2008’an.

(6) “Et c’est parti (Û destpê kir)”, Ne-
zavisimaïa Gazeta, 16’ê Çileyê 2009’an.

(7) Andreï Kalatchinski, “L’Orient
rougeoie (Rojhilata soringî)”,  Ogoniek,
18’ê Gulana 2009’an.
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E
m netirsin û ji da-
hatûyê bawer bin.’’
Serokwezîrê nû yê
Japonyayê Birêz
Hatoyama Yukio ev

gotin, ne dema axaftina xwe ya
9’ê Îlona 2009’an a derbarê be-
rendamyiyê de, ne jî roja piştî
serkeftina dîrokî ya partiya
xwe, (Partiya Demokratîk a Ja-
ponyayê / PDJ), lê belê dema
hilbijartina 30’ê Tebaxê li ser
hegemonyaya PLD’ê kirin. Wî
ev gotinan, bi mebesta cihçêki-
rina xwe ya di qada polîtîk a ja-
ponî de, sala 1988’an, ji stra-
nekê girtibûn.

Wê demê, PLD hêj li welêt
serdest bû. Welatê giravan di
nava dewlemendiyê de bû. Şirî-
katiyên japonî ji bo kirrîna “Le
Mondê (1)” xwe amade dikirin û
tevahiya welêt wek serbilindi-
yêkê didît ku rojavayî dixwazin
“modela japonî” ji nû ve biafirî-
nin. Bi tevayî, gel dida ser a ku
dewletê kifş kiribû: wan derfet
dabûn aboriyê ku hilkişe pêlika
dudan a cîhanî, û dewlemen-
diya afirandî, bi hawekî heqane
ji aliyên dezgehên ku roleke se-
rerastker a civakî dilîstin ve,
dîsa dihate belavkirin. Lê teqîna
nepoxa spekulasyonê ya dest-
pêka salên 90’î ku tarûmarbûna
giran a hawîrdora navnetewî,
Japonya avête nava qeyraneke
nedîtî. PLD’ê xwest wê derman
bike, bê serketin.

Çi dema ku “bêkartî”, “bês-
tarî” û “xizanî” bûn gotinên de-
wamî di rûpelên rojnameyên
welatê giravan de, rêveberiya lî-
beral a demokrat, destê xwe
avête kerta cîhanîkirinê. Di bin
zextên Dewletên Yekgirtî de, wê
lez da guhertina pergala abo-
riyê bêyî ku tevdîrên civakî li
gorî vê tevgêrê bêne stendin.
Qedera ku li pêşiya bi hezaran
xebatkarên demdemî yên ji ali-
yê kargehan ve hatibûn derxis-
tin, gel bi tevayî matmayî hist.
Dema ku Kanûna 2008’an, japo-
niyan dît ku bi sedan ji van ke-
san li parkeke Tokyo’yê bi rojan
kamp vedane, baweriya xwe bi
pêdiviya guhertin û di berçav-
derbaskirina civakê anîn (2).
Berpirsiyarên Partiya Demokrat
bi vê pêdiviyê serwext bûn. Bi
bernameyeke xweş a li ser par-
vekirina dewlemendiya welêt ji
nû ve, wan, soza alîkariya mal-
batan, piştgiriya çandiniyê, di
ser de jî ya belaşkirina perwer-
deya dibistana amadeyî, dan.
Demokratên lîberal, wan ji aliyê
xwe de, bi mebesta ku polîtî-
kaya wan feyde kiriye, daxwaza
pêdiviya berdewamiya refor-
man kirin. Banga eşkerekirina
mezinbûna pêşketinê ya berhe-
mên hundurîn, di nîvê Tebaxê
de, ku li gorî rîtma salane, her
sêmehkên (trimestre) dudan %
3.7 – li gora biçûkbûna daketina
mezin a dema sêmehkên çaran
2008 (% -13,1) û sêmehkên
yekê 2009 (% -11,7)- dîsa jî têr

nekir ku raya giştî ji ser a xwe
dakeve. 

Ber bi dawîbûna
burokrasiyeke ezûez

Eşkerekirina hejmara beta-
lan a Tîrmeha 2009’an,

hema beriya hilbijartinê, ji bo
destguhertina rêveberiyê, fikra
di dilên hilbijêran de xurttir kir.
Bi % 5,7’an, ji sala 1953’an vir
de, seviya betaliyê tu carî hew
qasî bilind nebûye. Bi taybetî
xortên 15 heta 20 salî, % 9,9’ê
wan bi awayekî fermî, dikevin
ber vê betaliyê. Wek ku yek ji
berdevkê wan ciwanên bêewle-
karî Xanim Amamiya Karin di-
bêje, “ew hesta redkirinê li dijî
PLD’ê gihîşt asta ku dawiyê lê
bînin (3).’’

Bi dengdana girseyî ji bo Par-
tiya Demokrat, japoniyan dax-
waza xwe ye parvekirinê û ya
edaleta civakî anîn zimên. Wan
dengên xwe dan gelek berenda-
mên ciwan û yên ji aliyê PDJ’ê
ve hatine nîşandan ku bi rastiya
xwe, di qada polîtîkayê de qet
ne dihatin naskirin; bi vî awayî
xwestin xwîna nuh bidin vê çîna
polîtîk a kal ku qet li pêdiviya
guhertuna civakê hayil nabe (ji
18 endamên rêveberiya Hato-
yama, serokwezîr jî tevê, 14 jê,
ev cara pêşîn e ku wezîrtiyê

dikin). Ew hêvî dikin ku ev gu-
hertin, 1955’an û vir de, rûmeta
pêşî ya vî navî, bihêle ku vê
rewşa welêt serûbin bike û der-
basî polîtîkayeke jixweewle ku
jidaxwaza dilê hemwelatiyan e.

Di bernameye xwe ya hilbi-
jartinê de, demokratan giraniya
xwe dan ser hevberdana ku roj
bi roj di nava gel de zêde dibe û
ser rêveberiya ku zîrekbûna
xwe ya berê wenda kiriye. Saz-
kirirna kargeheke stratêjiya ne-
tewî (KSN) ku rasterast girêdayî
serokwezîr û Şêwirmendiya re-
formên reveberiyê bi mebesta
ku baweriya gel ji nû ve li hem-
ber karmendan saz bibe ava kir..
Wê bi mebesta avakirina butçê
û pêdiviyên lezgîn ên karmen-
dên wezareta darayî -heta vê
gavê pêk dihatin- pêdiviyên
hewce, da dest berpirsên polî-
tîk. Bi dana rêveberiya BSN’ê ji
bo Birêz Kan Naoto, ku bi vê fer-
sendê bû cîgirê serokwezîr jî,
Birêz Hatoyama peyameke pir
girîng şand ji burokratan re.
Wezîrê tendurustiyê yê kevn
Birêz Kan, sala 1996’an, dema
ku li ser wezaretê berbirsiya-
riya xwe ya derbarê hetika
xwîna nexweşî têgeriyayî de, li
xwe mikur hat, bi navûdeng ket.
Bi eslê xwe “ji gel”, ew mirovekî
bi bawerî ye, bi vê helwestê,
xwe ji metodên heta nuha, qut
kir.

Birêz Okada Katsuya Wezarê
Karê Derveyî welêt e. Karê wî
yê bingehîn ew e ku navika

welêt ji Dewletên Yekgirtî yên
Amerîka bibire; bi eşkereyî jî tê-
kiliyên xwe yên bi cîranên As-
yayî re xurt dike. Mijareke pir
nazik e ev, dema mirov dizane
ku li Japonyayê bîst û pênc bar-
gehên Amerîka hene (çel hezar
leşker) û di ser de, ji şerê cîhanê
yê dudan bi vir de, welatê gira-
van her tim li gorî biryarên ku li
pişt Pasîfîkê hatine girtin, tev
geriyaye.

Banga Birêz Hatoyama ji bo
kêmkirina % 25 a afirnadina
gazên ku asîman gemarî dikin ji
niha heta 2020’an (li gorî sala
1990’î), ava sar bi ser Amerî-
kayê de anî, ev yek ewê bibe
testa pêşîn. Japonya bi hêvî ye
ku hesabê xwe, Berfanbara tê,
di hevdîtinên Konfêransa Ko-
penhagenê de pêk bîne. Bicîh-
nanîna vê yekê, karê Birêz
Ozawa Sakihito ye ku niha We-
zîrê Hawîrdorê ye. Ev bijarti-
neke di cih de bû ji ber ku vî
bankedarê kevn salên 2004 û
2005’an li Odeya Nûneran, ber-
pirsiyariya Karên Hawîrdorê bi
rê ve biribû.

Ji bo dîsa rûyê gel bikene ev
yek, ê têrê bike gelo? Ew qas jî
na. Di nivîseka ku di rojnameya
The New York Timesê de hatiye
weşandin, nivîskar Murakami
Ryu nebûna dilgermiya li hem-
ber encama hilbijatina 30’ê Te-
baxê destnîşan dike. Di nivîsa
xwe de dibêje, “ew tê gihîştin ku
tu rêveberî nikanin hemî pirsgi-
rêkên wan çareser bike. Ev tiş-

Ji ber çi Japonya tûş bû?
o D e ı r a n a m ı H e ı *

R O J H I L ATA  D Û R

* Rojnameger

Watedar e ku serokwezîrê nû Hatoyama yukio (Partiya Demokrat a Japonyayê) 
piştî serketina xwe ya dîrokî ya 30’ê tebaxê, Birêz kamei shizuka wek Wezîrê Dewletê yê karûbarên 

Darayî û Postayê wezîfedar kir. Wezîfedarkirina Birêz kamei shizuka wek wezîrê dewletê yê 
karûbarê darayî û postevaniyê ji aliyê serokwezîrê nû Hatoyama yukio ve (Partiya Demokrat 

a Japonyayê), watedar e. ew bi xwe, yek ji dijberên herî qewîn ê şexsîkirina postê, sembola reformên
desthilatiya kevn a lîberal, e. lê belê Brêz Hatoyama, li dijî Dewletên yekgirtî yên amerîka diviya ji bo

pêşxistina bazara hundurîn û peyitandina serbixwetiya Japonyayê hîna pêştir biçûya.

“
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tekî baş e û nîşan dide ku Ja-
ponya êdî kamil bûye (4). Fik-
reke ku Xanim amamiya jî parve
dike. Jina ciwan eşkere dike ku
hatina PDJ’ê ser desthilatdariyê,
ji aliyê van kesên ku dizanin dij-
wariya jiyanê û bêstarî çi ye ve,
wek dermanê hemî derdan, ne-
hatiye dîtin. 

Li gorî diyardeyên netewî (5),
rêjeya malbatên ku debara wan
a salane di biniya 3 milyon yenî
re ne (22.300 euro) sala
1997’an % 9,7 derbasî % 12,3
bû sala 2006’an. Di heman de -
mê de, a malbateke xwedî-za -
rok, li dora, 7,6 milyon yen
(57.200 euro), daket 6.9 yenî
(51.300 euro). Ji bo çareserki-
rina vê kêmketinê, ji bilî gele-
kên dinê, soza, desteka mal -
batan serê zarok, salane 26.000
yen (195 euro) heta qedandina
kolêjê, û belaşkirina perwer-
deya amadeyiyê.

Her carê, ku para darayî ya
rêveberiyê di çavên her kesî de
kêm bû, bala hilbijêran pirtir çû
ser daxwaza ku demokrata der-
dixist pêş di barê avakiririna ci-
vakeke bi rêkûpêktir. Binavki-
rina Birêz Fuji Hirohisa li ser
karên darayî -berê jî sala 1993’ê
û 1994’an wezaret bi rê ve bi-
ribû- ji bo “qanihkirina bazarê”,
ji fikara talûka ku mesrefên ne-
tewî bi derê şaş de here, û di ser
de jî, ji bo japoniyan ku dildiki-
rin bibînin dahatûya wan di
destên kesên xwedîtecrûbe de
ye. Ji aliyê xwe de, Birêz Kamei
Shizuka, Wezîrê Dewletê yê Da-
rayî û Postavaniyê, ku dema prî-
vatitiona postê de, di civîneke
çapemeniyê de, ji nişkan ve: “Bi
mebesta ji nû ve avakirina Ja-
ponyayê ku ji aliyê aboriya ba-
zara serbest tarûmar bûye, di
bin desthilatdariya min de çi ji
destê min bê, ezê texsîr ne-
kim (6).’’ 

Her carê, pêdiviya wî yê hîna
bêtir hebe ji bo anîna baweriyê
û rakirina gûmanê. Partiya De-
mokrat eşkere soz da ku ewê
zagona li ser karê endustriyê û
bi wekalet ku rê li ber kontratên
demdemî vedike, betal bike.
Sala 2008’an zêdeyî %34,1ê şê-
niyan, bi meaşekî peymanî, bo
demeke kifş, bi wekalet an dah-
nekî, dixebitîn (7). Bi taybetî
Birêz Sekine Shukiro, Sekreterê
Giştî yê Sendîkaya Karên bi We-
kalet (haken yunion) encamên
raporeke lêkonlînê li Kansayê
(herêma Osakayê) ku li ser
gelek nûnerên Partiya Demo-
krat çêbûye, eşkere kir ku li gorî
wê gelek ji wan li dijî betalki-
rina wê ye (8).

Ev yek nîşan dide ku ev mi-
jara bi çi rengî nazik, ewê reve-

beriya nû mejbûrî wêrektiyeke
polîtîk a bêhempa bike. Ew hêvî
dike ku “bêyî tirsandina karge-
han” karibin van tevdîran têxin
meriyetê. Ew gefan dixwin ku
naziktiya kar û sinorê meha-
neya herî kêm bibe mijar, bi as-
teke nayê ragirtin, ewê malên
xwe ji welêt birevînin.

Ji bo bidestxistina derfetên
armanca xwe, ji serokwezîr re
tiştê dimîne ew e ku bendewarê
rastderketina karên qeydkirî
yên sêmehkên dudan, sala
2009’an, be. Ev yek girêdayî hil-
berîna li Çînê (xwe zûka ava kir
bi saya belavkirina perên fona
gelêrî) û rewşa rastîn a aboriya
rojavayî. Dawiya dawîn, Japon-
ya gelekî girêdayî bazarên der-
ve dimîne. Daxwaza hundurîn
hîna jî qelsok e. Hew başbûna
kar û hatinî ewê kanibin kirrînê

zindî bikin û rewşeka baştirîn û
herdemî çêbike. Di nava vê ser-
gêjî û li hember bendewariya
hemwelatiyên xwe, gengaz e ku
serkêşê reveberiyê yê nû mej-
bûr bimîne ku gotinên strana
xwe di bîr de bîne: “Em netirsin
û ji dahatûyê bawer bin. Em ne-
tirsin, bi dilekî azad û mişt
aşîtî.’’ Wisa carinan baştir e.

Serokwezîrê ji
malbateke navdar

Li Japonyayê polîtîka, pir
caran, dîroka malbatekê ye.

Her sê serokwezîrên dawîn Abe
Shinzo, Fukuda Yasuo û Aso Ta-
ro, kur an jî neviyên wezîran

bûn. Hemî ji endamên Partiya
Lîberal a Demokrat (PLD) in ku
ji sala 1955’an de desthilatdar
e. Birêz Hatoyama Yukio, 16’ê
Îlonê ji aliyê Dietê ve hilbijartî
ser serê rêveberiyê, ne li der-
veyî vê rewşê ye, heger ne ku
ew kur an jî neviyê wezîrekî ye
û ku ew Partiya Demokrat a Ja-
ponyayê (PDJ) bi rê ve dibe. Lê
belê, mîna yên dinê, wî jî di nava
refên PJD’ê, partiya ku kalikê wî
Hatoyama Ishiro di sazkirina
wê de cih girtibû de, dest kesbê
xwe kir.

Karên bertîlxwiriyê ku PLD
sala 1980’ê gemarî kir û rêçûna
wê ya kevnare ku li ser heval-
bendiyê avabûyî, 1993’an, sala
ku koalîsyoneke dijî PLD’ê ku
serokê wê Birêz Hosokawa Mo-
rihiro bû, hat ser rêveberiyê, bû
sedema terkkirina wî ya PJD’ê.

Dema tecruba wî pir kin bû.
Têkçûna wî, li polîtikayeka ke-
sayeteke girîng a japonî ji du
sed salî bi vir de, tê; Birêz Hato-
yama deyndarê bijartina xwe ya
2009’an e. Heger wî parastina
hevalbendiyê red kiribe, ji ber
ku dewlemendiya wî ya şexsî
pir e. Ew ji dewlemendtirîn
malbateke Giravan tê û, bi bi-
rayê xwe Kunio re, ew jî, kesa-
yeteke polîtîk di nava PJD’ê,
şirîkê hinek sermiyanê Bridges-
tonê, di dinyayê de numara
yekem e di warê lastîkan de, a
ku ji aliyê dapîrê wî ve hatiye
avakirin.

Piştî gelek hewldanên xwe
yên bi fikrên cihê li nava PJD’ê
destpêka salên 1990’î de, wî ha-
vîna sala 1996’an xwe avête
nava projeyek gelekî mezintir bi
avakirina PDJ’ê. Armanca wî
avakirina partiyeke dijber a ras-
tîn û zîrek ku kanibe PLD’a ku bi
salan e bi kursiya desthilatda-
riya welêt ve zeliqiye, bixîne.

Bi saya piştgiriya nêzî 60 par-
lementerên ji tevgêrên cihê, wî,
Partiya Demokrat ya Civakî, afi-
randina fikreke nû bi ser xist. Lê
belê ev hebûn û tecrubeya Birêz
Ozawa bû bêgûman a ku derfet
da ku Birêz Hatoyama û partiya
wî xwe bide ferzkirin. Destê ve-
şirtî yê kevn li pişt PJD’ê, çend
adetên wî yên xerab mabûn ji
partiya wî ya rastîn. Çend çav-
dêr rola wî ya di rûxandina
desthilatiya Hosokawa de sala
1993’an bi bîr tînin û bi fikar in
ku karê wî yê wek sekreterê
giştî yê PDJ’ê, tesîrê zêde li rê-
veberiyê bike. Birêz Hatoyama
vêya baş dizane ku “siya vî pişt-
girî” (kage no don) hewce ye bi
mebesta amadekirina PDJ’ê ji
bo Sênatoriyala 2010’an, hilbi-
jartineke kifşkirî ku piraniyê di
her du Odeyan de bi dest bixe.

Li vir, hêvî dibe ku Birêz
Ozawa wateya “malbatê” bipa-
rêze.

Werger ji fransî 
Cemil Denli 

(1) Pierre-antoine Donnet. Le japon
achète le Monde, Le Seuil, Paris 1991.

(2) Manière de voir, no 5, Le Japon
méconnu, Juin-Juillet 2009

(3) Shukan Kinyobi, Tokyo, 4 Sep-
tebre 2009

(4) The New York Timse, 7 Septem-
bre 2009 

(5) Shukan Kinyobi, 28 Aout 2009 
(6) Agence France-Presse, Tokyo, 16

Septembre 2009 
(7) Nihan Keizai Shimbun, Tokyp, 13
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(8) Hiseiki Rodo Tsushin, Tokyo, 25

Aout 2009.
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D
ema ku ez nîvê
Îlona 2009’an gi-
hîştim Peşawarê,
bi êrîşeke neh ro-
ketan hisiyam ku

ji banliyoya rojavayê bajêr, ji Ha-
yatabadê dihat û berî wan, me
dengê vîzîna wan bihîstibû. Ar-
manca van roketan qereqoleke
parastina sînoran bû ku erka
wê parastina deriyê ketina he-
rêma eşîra Xîberanê bû.

Hikumeta Pakîstanê, bi piştgi-
riya Amerîka, di sala 2002’an de
dest bi şerrekî kir ku pê re ope-
rasyonên xwe yên leşkerî li he-
rêma eşîrî ya di bin desthilat-
dariya federal (Federally Admi-
nistreted Tribal Areas, FATA) de
ye zêdetir kirin. Ev herêma ku li
ser sînorê Afganîstanê yê ba-
kurê rojavayê ye bi heft beşan û
şeş herêman ve hatiye dabeşki-
rin û sê milyon nifûsa wê heye
(% 2’yê nifûsa Pakîstanê ye).
Talîbanên afganî piştî têkçûyina
xwe vekişiyabûn wê herêmê – li
Bakurê Wazîrîstanê, bi pêşen-
giya serokê xwe yê antî-sovye-
tîk Celaluddîn Haqqanî, û li
Bajorê jî, bi pêşengiya Hizb-el
Îslamî’ya Gulbiddîn Hikmetyar.
Artêşa Dewleta Federal ku heta
wê gavê xwe ji wan Afganên ku
dostê Pakîstanê bûn re kerr
dikir – lewre li dijî bandora Hin-
distanê ya ku li Afganistanê
zêde dibû ew Talîbanî hêzeke
baş bûn- asoxî ket Wazîristanê
û da pey wan ‘‘biyaniyan‘‘ (1). 

Ji ber ku eşîrên herêmê nex-
wast mêvanên xwe teslîm bikin,
hikumetê avêt ser wan jî û ev jî
bû sedema ku ew li dijî desthi-
latdariya navendî pişta xwe
bidin hev. Hin grûbên milîtan
yên cuda cuda jî tev li Talîbana
pakîstanî bûn ku hê bi qasî ya
afganî xurt nebûbû. Piştî wê,
kevnetalîbaniyên ku bi kêrî wan
nedihatin jî, an weke xayin
hatin îlankirin an jî hatin kuştin.

Herçî desthilatdariya navendî
ye, ew jî kete destê kesên mîna
Nek Muhammedê karîzmatîk
ku temenê wê hê nû bûye 27
sal, lê belê kevneçekdarê şerrê
Yekîtiya Sovyetê û Afganistanê
ye û bi tundî li dijî hebûna Ame-
rîkiyan ya li vî welatî ye. 

Di dema şerrê li dijî Sovyetan
de, sîlehên çekdarên afgan di
herêma eşîran re derbas dibûn,
lê belê vê yekê tu bandor li sa-
zûmaniya wan ya siyasî nedikir.
Rustem Şah Mohmendê pisporê
siyaseta pakîstanî dide zanîn ku
wê demê li wê derê serhildan
pêk nehatine, ji ber ku ‘‘siyaseta
hikumetê û hêviyên xelkê li gora
hev bi rê ve diçûn.’’

Di sala 2002’an de, piştî deng-
dayineke dijber, li herêma Sî-
norê Bakurê Rojavayê Konseya
yekgirtî ya çalakiyê (Mutta-
hidda Maclîs-e Amal, MMA) hat
ser hikum ku ji koalîsyoneke
partiyên oldar pêk dihat û li dijî
‘‘şerrê li dijî terorîzmê‘‘(2) bû.
Saziyên herêmê hemû têk çûn –
bi taybetî buroya ‘‘nûnerê siya-
sî‘‘ ya ku ji dema Raj’a brîtanîk
ya nîvê sedsala 19’an di navbera
melîkên eşîran û hikumeta fe-
deral de peywendî ava dikirin.
Sazûmaniyên eşîran yên adetî û
fikra otonomiya herêmkî derb ji
vê guherînê xwar û di encama
wê de jî êdî ewlekariya herêmê
xerabtir bû. 

Di 2004’an de, piştî du êrîşên
li dijî Muşerref ku bi ser neke-
tin, hikumetê pênc hezar leşker
teva helîkopterên şerrî şandin
Wazîristanê. Lê belê, vê artêşê
derbine mezin xwarin û hiku-
met bêgav ma ku bi Nek Mu-
hammed re peymaneke aştiyê
îmze bike. Dîsa jî, roja kuştina vî
mîrî ya ji hêla hêzên amerîkî
yên hewayî ve,  18’ê Hezîranê,
agirbesta di navbera wan de
xerab bû û Dewleta Federal ber-
pirsiyariya vê kuştinê girt ser
xwe – weke hercar – da ku kes
nebêje qey Washingtonê desthi-
latdariya wê binpê kiriye

Salên piştî vê peymanê, du
peymanên din jî hatin girêdan.
Lê belê, di tebaxa 2007’an de,
hêzên artêşa pakîstanî li Îsla-
mabadê avêtin ser mizgevteke
ku ketibû destê hevalbendên
Talîbanê: ev êrîş, bû sedema
kuştina gellek kesên bêsûc jî û
di encama wê de pêleke terro-
rîzmê dest pê kir ku heta bi ba-
jarên mezin yên din ve jî da ber
xwe. Ji ber wê, artêşê jî bergiya
operasyonên xwe firehtir kir û
gihand herêmên Bajor, Moh-
mand û Xîberê. Şerrekî dijwar li
wan deveran dest pê kir ku
kesek bi ser neket, lê belê bi
milyonan kes ji cih û warên xwe
bûn û herweha nerazîbûna li
hember hikumetê jî mezintir
bû.

Di sala 2009’an de, hêzên ar-
têşa pakîstanî bi xurtî ketin he-
rêmê û dijberiya ku ji serê du
salan ve ye ku li geliyê Swatê
hebû, gihişt qada xwe ya bilind;
lewre Nîzama Hiqûqa Îslamî
(Nîzam-e Adl) têk çûbû. Nizam-
e Adl peymana aştiyê ya nû bû
ku di nava hikumetê û partiya
herêmê ya ku desthilatdarî bi
dest xistibû de, Tevgera damez-
randina şerîata îslamî (Tehrîk
Nîfaz-e Şarîat-e Muhammadî,
TNSM), hatibû danîn.

Heta sala 1969’an, hersê he-
rêmên Malakandê ku ji Şîtral,
Dir û Swatê pê dihat Mîrekiyên
serbixwe bûn û hiqûqa wan ya
xweser hebû ku ew jî awayekî
din yê şerîeta geliyê Swatê bû.
Gava ku tev li Pakîstanê bûn, hi-
qûqa wan jî rabû û hiqûqa nete-
weyî ket şûna wê, lê belê dozên
ku dewam dikirin nehatin gu-
hertin. Di mahkemeyên herêmê
de, doz her dihatin taloqkirin û
dosye hemû vekirî man. Ji ber
vê rewşê, di salên 1970’yî de
xelkê dîsa daxwaza vegera sîs-
tema berê kir û Sofî Muham-
mad jî di sala 1989’an de bi
damezirandina tevgera TNSM’ê
tev lê bû.

Salên piştî van bûyeran, vê

tevgerê du caran çek hilgirtin û
ev jî bû sedem ku hikumet du
caran tawîzan bide, da ku aramî
were herêmê: di 1994’an de,
dema hikumeta Benazîr But-
toyê, û di 1999’an de, dema hi-
kumeta Nawaz Şerîfî. Lê belê
tiştek jê derneket: TNSM her ku
çû xurttir bû. Sofî Muhammad
teva deh hezar çekdarên xwe çû
Afganîstanê ku li dijî hêzên
amerîkî şerr bike. Pirraniya
wan çekdaran yan hatin girtin
yan jî hatin kuştin û hêza wan
êdî baweriya xwe di nava xelkê
de wenda kir. Di vegera xwe de
jî, Sofî Muhammad hat girtin û
ket girtîgeha Dera Îsmaîl Xanê. 

Sala 2005’an, Melle Fazlul-
lahê zavayê wî TNSM ji nû ve
çalak kir. Xetta wê radîkaltir bû
û bi xêra tevlêbûyina milîtanên
ku ji ber êrîşên amerîkî yên he-
rêmên eşîrî reviyane jî xwe
xurttir kir. Piştî ku di çileya pê-
şîna 2007’an de, bi pêşengiya
Melle Fazlullah navê xwe jî gu-
hert û bû Tevgera Talîbana Pa-
kîstanê (Tehrîk-e Talîban Pakis-
tan, TTP), di nava xizan û feqî-
ran de hêza xwe bêtir belav kir
û piştgir ji xwe re çêkirin: axav-
tinên populîst yê serokê wan
Baytullah Mesûd û awayê wî yê
bicihkirina heqiyê û rexneyên
wî yên li birêvebirên feodal yên
kevnar jî bû sedem ku gellek ci-
wanên nerazî jî tev li refên vê
tevgerê bibin. Asif Ezdiyê ku
analîstekî polîtîk e dide zanîn
ku dewletê hêviya ciwanan şi-
kand û weha dewam dike: ‘‘Îsla-
mîzma milîtan ya Pakîstanê ji
ber tevgerên elîta feodal xurt
bûye, lewre van kesan pişta xwe
da dewletê û jê xwar û hêza xwe
firehtir kir û bi vî awayî xelkên
wekî din ber bi xizanî û bêhêvîti-
yekê weha ve dehf dan ku her ku
çû rewşa wan xerabtir bû.’’

Ciwanên ku di nava bêkariyê
de vedigevizîn bi hejmareke bi-
lind tev li refên Talîbanê bûn, ji
ber ku li wira wan ê bikariya
çek bi dest bixistana û perwer-

dehiyeke leşkerî bidîtaya, wekî
din, medyaya taybetî ku gellekî
xurt bû bandoreke polîtîk jî li
wan dikir – û herweha şerrê ku
Talîbanê li dar dixist di nava
xelkê de weke şerrê li dijî birê-
vebirên feodal dihat naskirin.
Asif Ezdî dide xuyanî ku ‘‘Li hin
herêman gundiyên bê erd, li dijî
dewlemendên xwedan erd serî
hildaye‘‘ û dibêje: ‘‘Li welatekî
weha pêk hatiye ku di destê xelkê
xizan de tu derfeta çareseriya
astengên civakî tuneye û hiku-
met û sîstema polîtîk û birêvebi-
rên civakî li hember wan pişta
xwe daye hevdu. Talîban jî ji ber
tevlihevbûna vê kîna şoreşger û
oldar di nava xelkê de xurt bûye.’’

Her ku bandora TTP’ê di nava
xelkê de xurttir dibû, pêxwas û
sûcdarên piçûk jî tev li Talîbanê
dibûn. Armanca wan ew bû ku
xwe ji cezakirina Talîbanê bipa-
rêstana lê belê herweha bi xêra
wê, ew ji çekên wê û peywendi-
yên wê yên xurt jî îstifade dikin
da ku raqîbên xwe û xelkê bi te-
mamî ji xwe bitirsînin.

Dîsa jî, li gora şiroveya xwe ya
îslamî ya tund, Talîbanên he-
rêmê çûyina keçikan ya dibista-
nan qedexe kir û ji sedî zêdetir
dibistan jî dan ber bombeyan;
vê yekê piştgiriya ku xelkê dida
wan kêm kir – TTP’ê bi xwe jî bi
berdevkiya Mele Omar nîşan da
ku ew ne piştgirê van celeb bir-
yaran e.

Bi armanca kêmkirina ban-
dora TTP’ê, hikumeta paştû ya
Sînorê Bakurê Rojavayî di sala
2008’an de Muhammed serbest
berda. Hikumetê bi awayekî
fermî dev ji şîddetê berda û di
encama hevdîtinan de, di sibata
2009’an de, li gora peymanê,
Nîzama hiqûqa îslamî jê derket:
dijminahî xelas bû û sîleh hatin
danîn û Dewleta Federal dadge-
hên îslamî yên şerîetê jî pejiran-
din. Ev peyman heta 14’ê
Nîsana 2009’an jî ji aliyê hiku-
meta navendî ve bi rêya parla-
mentoyê ve nehat qebûlkirin û

Welatê ku dijminê xwe bi 
deste xwe çêdike
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piştî derbasbûyina bayê norma-
liyê, diyar bû ku aşîtî dîsa jî ne-
hatiye geliyê Swatê; ji ber ku
herdu aliyan jî xatirê wê pey-
manê negirt û sozên xwe negir-
tin.

Nirxandinên rojavayî û heva-
lên wan yên li vî welatî di cih de
li dijî qanûnên nû derketin û ew
rexne kirin: wan da xuyanî ku
Pakîstan hatiye devê newalekê
ku hindik maye ku hemû hêza
wê ya nukleer bikeve destê Ta-
lîbanên ku gihiştine heta bi sedf
kîlometreyan dora paytextê.
Zexta li ser Îslamabadê her ku
çû zêdetir bû. Meha gulanê, ga-
va ku milîtanên TTP’ê êrîşeke
provakator bi mitoran bir ne-
wala cîrana Bunerê, medyayê ev
bûyer weke destpêka meşa bi
ser paytextê ve nirxand û ji ber
wê, tankan ajot ser wan.

Artêşê ew milîtan ji herêmê
derxistin, lê belê, ji ber vê ope-
rasyonê sê milyon sivîl ji cih û
warên xwe bûn. Gellek ji wan
kesên ku nereviyan di nava
bombardimanan de hatin kuş-
tin. Nûneriya Neteweyên Yek-
bûyî ya penaberan (UNHCR) ev
bûyer şermezar kirin û bal ki-
şand ser ku ew bi zorê dikare
çarîkeke alîkariya pêwîst bi cih
bîne. Pirraniya penaberan li
cem malbatan, li cem nas û dos-
tan an jî li cem dilxwazan hatin
bicihkirin. Hikumetê tu alîkarî û
çareserî pêşniyar nekirin û pir-
raniya alîkariyên ku ku ji derve
hatin jî ketin bêrîka siyasetme-
darên bertîlxwir. Birêvebirên
Sîndhê û yên Pencabê li rojhi-
latê Pakîstanê gellek astengî
danîn ber ku penaber nikaribin
bên û li herêmên wan bi cih
bibin – vê yekê jî hêla şerrî ya
etnîk derxist holê, lewre Paş-
tûyan bawer kir ku armanca
van hemû bûyeran civata wan
bi xwe ye. 

Lê belê, rewş ne weke ya de-
ma operasyonên leşkerî yên bi
ser herêma eşîran de bû, lewre
vê carê operasyon ji aliyê xelkê
Pakîstanê ve hat pejirandin (li
gora gellek sondajên ku havînî
hatin pekanîn, piştgiriya xelkê
% 41 bû (3)) û ji aliyê birêvebi-
rên siyasî, artêş û medyayê ve
weke serkevtinekê hate hesi-
bandin. Hemûyan digot ku pê-
wîst e ku şerrê milîtan û
xerabkaran li Malakandê were
kirin, lê belê dîsa jî kesî ji wan
zordarî nediparast. Rahimulah
Yusufzayê rojnameger ku nir-
xandêrekî navdar e, dide zanîn
ku, ‘‘karîbûn rê li ber [şerrî] bi-
girtana, lê belê Pakîstan ne hê-
zeke azad û serbixwe ye.
Dewletên yekbûyî û welatine din
zor li Pakîstanê kir û ji ber gellek

sedeman jî hikumetê li ber xwe
neda.’’ Li gora wî, milîtan, tu
carî, ne ji bo welêt û ne jî ji bo
hêza wî ya nukleer nebûbûn
gef: ‘‘Hikumet bi xwe jî dibêje ku
ji pênc hezaran zêdetir Talîban
tunene; geliyê Swatê di destê
wan de bû, ketin nava Bunerê jî
– ma gelo wê çend zilam di destê
wan mabin ji bo meşa bi ser pay-
textê ve?’’

Nifûsa Pakîstanê sed û heftê û
sê milyon e û ji van yek milyon
zilam di nava artêşê de ne û
herweha hêzên wê yên hewayî
yên xurt jî hene. Yasufzay dibêje
ku ‘‘Ne Talîbanan karîbû bigir-
taya ser paytextê û ne jî arman-
ceke wan ya weha hebû. Ew bi
tenê li Malakandê dijiyan; û li
wira bi xwe jî, ji heft bajaran bi
tenê li sê bajaran bandora wan
hebû.’’ Herçî Nîzama hiqûqa îs-
lamî ye, erê wê derî li şerîetê ve-
dikir jî – weke peymanên ku
herdu hikuletên berê yên laîk jî
îmze kiribûn -, ji herdu hêlan jî
tawîz dihatin dayin. Axir, hin
kes hene ku bawer dikin ku Mu-
hammedî dê karîbûya, bi xêra
bandora xwe, ev pirsgirêk çare-
ser bikiraya û cih li tundrewan
teng bikiraya.

Kenvewezîr û nirxandêrê pa-
kîstanî Roedad Xan li ser rêyên
çareseriyê ku hikumetê danîne
ber xwe pirsan ji xwe dike: ‘‘Me
tu carî şerrekî ji vî şerrî belase-
bebtir nedîtibû ku parastina wî
û qanekirina wî jî ewqasî dijwar
be. Li hember metodên serhildê-
ran yên nehiqûqî, heger mirov bi
tenê darê zorê bi kar bîne, zeh-
met e ku mirov bi ser bikeve: pê-
diviya milîtanan pê tuneye ku bi
ser bikevin, ew bi tenê dixwazin
şerrê xwe dewam bikin.’’ Û Rus-
tam Şah Mohamad jî ku nirxan-
dêrekî din e, weha dipirse: ‘‘He-
ger armanca oprerasyonê şerrê
li dijî dijminên Dewletê bûya,
diviya rasterast êrîşî wan biki-
rana. Hingê çima hikumetê pê-
wîst dît ku hemû herêmê dagir
bike? Bi bikaranîna hêza hewayî
û bombekirina bê sînor, şik tê
de nîne ku tahde dê li gellekî li
xelkê were.’’ Hikumet bê guman
li geliyê Swatê bi ser ket, lê belê,
li gora Mohmand, ev dikare bibe
serkevtineke weha ku li serê wê
bibe bela heger ‘‘sedemên ci-
vakî, aborî û siyasî yên ku Talî-
ban ji ber wan derketine neyên
çareserkirin û heger hikumet bi
berfirehî deverên xerabkirî ji nû
ve nede avakirin.’’

Nakokiyeke siyasî ya din jî, li
gora Yusufzayî, ev e: Girtina en-
damên şûrayê ku komîteya şê-
wirmendiya Talîbanê ye û ber-
pirsên pakîstanî ew ji bo danûs-
tendinan meha îlona bihurî vex-

wendibûn. Herweha taktîka ku
milîsan li hember Talîbanê çek-
dar bikin (dijberê ‘‘komîteya
hişyariyê‘‘ ya İraqê) jî nehat he-
sibandin ku li herêmeke weha,
helwêsteke bi vî rengî dikare di
ser heyaman re bibe pirsgirê-
keke din. An jî, hilweşandina xa-
niyan ku rejîma pakîstanî li
geliyê Swatê dabû ber xwe,
lewre xaniyên wê deverê ji aliyê
malbatine gellekî mezin dihatin
bikaranîn. Xerabkirina malên
wan ya ji ber kurekî wê malbatê
ku qaçax e, bi tenê dikare bide
sedem ku hin endamên din jî
tev li serhildêran bibin.

Herçend li herêmê mirov bi-
kare behsa aştiyeke hessas bike
jî, ji cerga ku şerr bi dawî bûye
û heta nuha, ji dusedî zêdetir
gumanbar an jî sempatîzan ji
aliyê hêzên ewlekariyê ve an jî
ji aliyê milîsên lokal ve beyî lê-
pirsîneke kûr hatine kuştin; ji
ber wê, di nava xelkê de tirseke
daîmî heye. Yusufzay dide zanîn
ku, ‘‘Erê, berê, xelk ji Talîbanê di-
tirsiyan, lê belê îroj ew di nava ti-
seke weha de dijîn ku ew jî ji
artêşê tê. Artêş kê bixwaze di-
kare etîketa Talîbanê bi dû wan
bixe.’’ Hema hesabê mirov bi kê
re hebe, mirov dikare wî bi
sempatîzaniya Talîbanê sûcdar
bike û giliyê wî bike. ‘‘Xaniyê we
hatiye xerabkirin, hûn hatune
girtin, û sibê jî termê we diavêjin
nava zeviyan. Ziravê xelkê qeti-
yaye, ew newêrin dengê xwe jî
derxin.’’ 

Meha Çiriya Pêşîn a borî, berî
ku operasyona leşkerî li Başûrê
Wazîristanê were kirin, çalaki-
yên Talîbanan zêde bûbûn. Bi
pêşengiya Hakîmullah Mesûdê
28 salî, Talîbanan êrîşî Hangû û
Kohat û Şangla û Pêşawarê ki-
ribû û bi pirranî xelkê sivîl kuş-
tibûn. Gava ku desthilatdariya
navendî bombardimana hewayî
zêde kir û rê li ber operasyona
artêşa erdê vekir, êrîşên Talîba-
nan jî gellekî girantir bûn. Sem-
patîzanên wan yên ku ji
Pencabê hatibûn êdî ceger dikir
ku êrîşan bibin ser navenda ar-
têşê ya li Rawalpindiyê jî.

Di heman demê de, êrîşên he-
lîkopterên amerîkî jî li herêmên
eşîran dewam dikir. Li gora son-
dajekê ku ji aliyê The News’ê (4)

hatiye çapkirin, ji nava heftsed
û yek kesên ku ji 29’ê Çileya
Paşîn a 2008’an heta 8’ê Nîsana
2009’an hatine kuştin, bi tenê
çardeh kes bi piştgiriya Talîba-
nan ve dihatin tawanbarkirin.
Bi vî awayî, raya giştî jî êdî şikê
ji vê siyasetê dike. (5)

Bi artêşa xwe ya ku derfetên
wê ne zêde ne û bi alîkariya
Amerîkiyan, Pakîstan hewla si-

yaseteke weha dide ku Amerîka
û NATO’yê nikarîbû li Afganis-
tanê bi cih bikira. Lê belê, ope-
rasyonên leşkerî çiqas dewam
bikin, herêmên li ser sînor jî dê
ewqasî ji bin destê wê derkevin,
lewre hejmara kuştiyan zêde
dibe û ewlekarî li wan herêman
namîne. Serhildanê xwe gihan-
diye heta herêma derdora Pen-
cabê jî. Lê digel vê jî, elîtên
pakîstanî û herweha nirxandê-
rên rojavayî hê jî hêviya xwe ji
tunekirina hemû Talîbanan na-
birrin. Dengên ku li dijî şerrî bi-
lind dibin jî di cih de bi sem-
patîzaniya Talîbanan tên tawan-
barkirin.

Vê operasyona leşkerî ya da-
wîn ku bi bîst û heyşt hezar leş-
keran ve li Wazîristana başûr
hate birêvebirin, bû sedema ko-
çeke mezin ya nû: ji sê paran
parekî xelkê koç kiriye. Digel ku
Talîbanan piştgiriya xwe ya di
nava xelkê de her ku diçû wen-
da dikir, nûneriya Associated
Press da xuyanî ku penaberên
ku nerazîbûna xwe ya li hember
hikumetê dianîn zimên diqêri-
yan û digot ‘‘Bijî Talîban!’’ Ji
dêlva ku dilê wan û fikra wan
qezenc bike, hikumet wan ber
bi dijminên xwe ve dişîne; û erê,
Talîban zêde nayê hezkirin, lê
rewşa hikumetê jê xerabtir e.
Fikra ku Pakîstan li ser hesabê
Amerîkayê vî şerrî dike hê jî di
nava xelkê de heye – êrîşa li
Wazîristanê beyî alîkariya helî-
kopterên Amerîka hate birêve-
birin (6).

Li gora rojnameger Siyed
Salîm Şahzad, bûyerên van heft
salên dawîn eşkere kiriye ku çi
cara ku operasyoneke leşkerî li
dijî Talîbanê çêdibe, Talîban di
encama wan de xurttir dibe. Ew
dibêje ku digel ku ji geliyê
Swatê derketibûn jî, vaye Talî-
banî dîsa lê vedigerin û li hev
dicivin; ‘‘gava ku berf bidê û
hemû rêyên sereke yên alîkariyê
bigire, Talîbanan dê hemû herê-
mên ku berê ji dest dabûn ji nû
ve xistibin destê xwe‘‘ (7). Hêviya
medyayê û ya nirxandêrên roja-
vayî jî ji ber vê rewşê kêmtir
dibe.

Di sala 2002’an de, li Hayata-
badê gellek penaberên afgan
hebûn. Di nava wan de yên herî
xizan li waroşên Kaça Garhiyê
bi cih bûbûn ku li ser rêya Cam-
rûd û Xîberê ye. Lê gellek kesên
din jî li bajêr ji xwe re dikan ve-
kiribûn û li gellek taxan jî çûyin
û hatin û bazirganî di destê van
penaberan de bû – havînan hin
ji wan ji ber germahiyê diçûn
Afganistanê.

Îroj gellek Afgan ji ber sede-
mên ewlekariyê terka Hayata-

badê dikin: li her derê kontro-
lên leşkerî hene, hejmara kesên
ku tên revandin zêde dibe – û, bi
tenê ji nîvê meha îlonê heta nîvê
meha çiriya pêşîn sê êrîşên
xwekuj û çar jî êrîşên roketan
pêk hatine.

Roja ku ez bi dengê roketên
ku bi ser Hayatabadê dihatin ve
hisiyam, roportaja ‘‘Foreing Po-
lice‘‘ ya AfPak Channel’ê bi ser-
navê ‘‘Everything’s coming up
roses in Pakîstan‘‘ (Li Pakîstanê
hertişt bi kulîlkan tê xemilan-
din) dihat weşandin. Êrîş dixis-
tin stuyê Mangal Bagh Afrîdiyê
serokê tevgera qedexekirî Laş-
kar-e Îslamê. Ev kes berê heval-
bendê hikumetê bû û gellek
caran hatibû tawanbarkirin ku
qaçax û sûcdaran ji Xîberê der-
dixe û bi vî awayî ji konvoyên
NATO’yê re hêzeke parastinê
dide peydakirin. Weke ku xuya
dibe, hevalbendî zû xerab dibin
– ev jî dîsa eşkere dike ku gerek
mirov çekan nede milîsan.

Roja piştî van êrîşên Hayata-
badê, nanê tennûrê bûbû 15
rûpî, lê belê roja berî wê 2 rûpî
bû – digel ku meaşê xelkê weke
xwe dimîne, enflasyon û bêkarî
her ku diçe bilindtir dibe. Li ko-
lanan, kesî behsa xeteriyên li
ser jiyana civatê nedikir: her-
kesî gazindên xwe bêtir ji buha-
bûna jiyanê dikir.
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5
’ê Tebaxa 2009’an,
berev saet 01:30’ê
sibehê, drone’eke
(dro  ne: firokeya
biçûk a biqumanda)

amerîkî du fuzeyên Hellfire
(agirê cehnemê) bi ser Laddahê
de, gundekî veder ê Wezîrîstana
Başûr (Pakistan) barandin. Xa-
niyê nîşanlêgirtî, xaniyê Mew-
lana Îkramûddînê berpirsê dînî
bû ku dihate zanîn ku piştgiriya
Talîbanê dikir. Di nav danzdeh
qurbaniyên êrîşê de Beytullah
Mehsudê serokê karîzmatîk ê
Talîbana pakistanî jî hebû.

22’ê Hazîrana 2009’an, ber-
pirsên amerîkî kuştina Saadê
kurê Ûsame Bîn Ladînî ragihan-

dibû lê ji hingî ve ronkirineke
zêdetir nehatiye kirin. Herwiha,
1’ê Çileyê, ragihandina kuştina
Osama El-Kîniyê serokê çalaki-
yên derekî yên El-Qaîdeyê ku ji
ber berpirsyariya wî ya di êrî-
şên li dijî balyozxaneyên Amerî-
kayê yên Kenya û Tanzanyayê di
1998’an de dihate daxwazkirin,
bûbû hoy û cihê rizamendiya
rayedarên amerîkî. Christine
Fairê ji şîrketa Randê û pisporê
herêmê, balê dikêşe ser wê
hindê ku ‘‘drone tesîreke girîng
li têkoşîna li dijî El-Qaîdeyê
dikin, lewre bi xêra wan, serok û
kesayetên wê yên girîng têne
kuştin, endamên wan têne dehf-
dan berev derveyî herêmên di
bin desthilatiya eşîran de û her-
wiha behre û qabiliyeta wan a

operasyonel her tengtir dibe.’’ 
Ev çend mehên dawî ne ku

êrîşên bi firokeyên bêpîlot (bi
îngilîzî UAV, ji bo ‘‘Unmanned
Aerial Vehicle’‘) gelek zêdetir
bûne li herêmên Pakistanê yên
eşîrkî. Milîsên El-Qaîdeyê, Talî-
banên efxanî an jî pakistanî…
drone, bi bihayekî kêm, şerekî
bêwest û rawest dikin li dijî
hemû serhildêran. Û bêguman
jibeynbirina dijminê pakistanî
yê herî mezin bûye nimûneya
herî eşkere ji bo serkeftina vê
stratejiiyê, ku jixwe gelek hede-
fên ‘‘pir girîng’‘ jî li ber ketibûn. 

Lê belê, serkeftina nisbî ya
van êrîşên nîşangirtî, ku di
2004’an de li Pakistanê dest pê
kirin, herwiha bû binasê gelek
ziyanên duqolî jî. Êrîşên ku ji

serê salê ve gelek zêdetir bûne
–heftiyê êrîşek–, bû binasê wê
hindê ku hejmara kuştiyan, sivîl,
serhildêr û berpirsên girîng ên
terorîstan hemû di nav de, bi-
gihe çarsed û sî û du kesan (ne-
tîceyên heta 30’ê Îlona
2009’an). Bi tenê di Hazîran-
Tîrmeha 2009’an de -qonaxa
herî xwînî-, sed û pênceh kes
hatibûne kuştin, di halekê de ku
sala 2008’an, sî û şeş êrîş bûbûn
sebebê kuştina sêsed û hevdeh
kesan. Hedefa yekem a dro-
ne’an, ew herêma çiyayî ya Ba-
şûrê Wezîristanê, li Rojavayê
Pakistanê ku Mela Nezîr, Meh-
sud û cemaeta Haqqanî, navê
kevnefermandarekî afganî, lê
desthilatdar in. 

Çend hezar kîlomêtre dûr ji

wê derê, ji binkeya Creechê re li
Nevadayê (Dewletên Yekgirtî),
Central Intelligence Agency
(CIA) drone’an bi rê ve dibe.
Menzilekî dorgirtî û teng, pir ji
ekranan, klawyeyek û joystic-
kek (destikê ji bo yariyên vîd-
yoyî)… Cîhaneke bêtirs û bê-
rîsk e ku ev pîlot van firokeyan
lê bi kar tînin. Bi gewdeyê xwe
yê dirêj û zirav, berev pêşiyê ve
fitilok ji bo wergirtina antena
satalaytê, bi perrên xwe yên
teng û serikên wan ên xwar, ev
firoke dişibine kêzikên bêmirês
û nerihetker.     

Ev şerê ji dûr ve kêşeyan du-
rist dike: ‘‘Ev cûre şer, ‘kiryara
nihayî’ ya şervanan, yanî kuştinê
(…) bi temamî diguhore. Gelo
şerê bi van firokeyên drone da-* Rojnamevan

Şerê teknolojîk a Amerîka
l a U r e n t C H e C o l a Û e D o U a r D P F l İ m l İ n *

D R O N E  -  L I  A F G A N I S TA N

Ulrisch Laderner, (Leşkerekî teknolojîk!) - Efekt LMD kurdî
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negeriyaye kiryareke banal a
ofîsê, hetta yariyeke vîdyoyî?
Pentagon, pîlotên xwe, bo çar
heta şeş heftiyan, bi awayekî pî-
lankirî dişîne ser meydana şerî
da ku rê nede rîska rûdana ref-
tarên xemsar û ziyandar.’‘ (1)

Lê belê, meseleya rîska xem-
sariyê di rastiyê de meseleyeke
duhemî ye, pêşî xemên aborî
hene : perwerdekirin û gihan-
dina pîlotekî şerî li 2,6 milyon
dolaran li ser Amerîkayê dibe
mal, lê ji bo pîlotekî firokeyên
drone bi tenê 135 hezar dola-
ran dimezêxin. (2) Lê kêşe ne
tenê ev e.

Micah Zenkoyê pisporê polî-
tîkayê ji saziya Council on Fore-
ign Relations [Lijneya Pêwen-
diyên Derekî] dibêje ku ‘‘ji cerga
havîna 2008’an, rêveberiya
Bushî biryar girtibû ku CIA’yê ve-
guherîne hêzeke hewayî ya dij-
serhildêr ji bo alîkirina hikûmeta
Pakistanê ‘‘. Û di dirêjiya axaf-
tina xwe de dibêje ku ‘‘êrîşên
CIA’yê bi dizîka ne, bi vî awayî rê-
veberî xwe ji ihtimala genge-şe-
yeke rasteqîne li ser karîgeriya
wan diparêze’‘ . Herwiha diyar
bû ku şirketa ewleyiyê ya taybet
Blackwater, ku navê wê di nav
gelek skandalên li İraqê de ha-
tibû, û ji hingî ve wekî Xe binav-
bang bûye, hinek erkên têkil-
darî drone’an bi awayekî pir bi
dizîka û deryasayî bi cih tîne. (3)

Avantaja drone’an ji serbix-
weyiya wan tê. Yên herî zêde
têne bikaranîn Predator’ên bi
navê MALE (Moyenne altitude
longue endurance [Bilindahiya
navîncî karîgeriya dirêj]) in ku
şirketa General Atomics wan çê-
dike. Drone’eke MQ-1 Predator
A dikare zêdetir ji 24 saetan li
hewayî bisekine, yanî gelek di-
rêjtir ji firokeyeke şerî, û bi vî
awayî bide dû liv û bizavên dij-
minî. Herwiha, yeke MQ-9 ‘‘
Reaper ‘‘ (daskêş, merg), ku du
caran ji wê mezintir û çar caran
jê girantir e (4,7 ton) û deh
caran jê zêdetir dikare çekan
hilgire, bi dû re diçe û destekê
didê. Yeka wan 8 milyon dola-
ran e, anku gelek erzantir ji firo-
keyeke şerî. Modêla dawî, Pre-
dator C ‘‘Avenger’‘ [tolhilder], bi
xêra reaktora xwe xwedanê le-
zeke 740 km/s ye beramber
400 km/s ya ‘‘Rea-per‘‘ê.   

Bi vî awayî, rayedarên ame-
rîkî di nav çend salan de bûne
muptelayên firokeyên bêpîlot.
Di navbera 2002 û 2008’an de,
hejmara drone’ên wan, ji sed û
şêst û heft firokeyan gihişte zê-
detir ji şeş hezaran. Herçend ev
enflasyon serê pêşî ji ber zêde-
bûna hejmara modêlên sivik be
jî, ku naskirin û teşxîspêdanê

hêsan dikin, mîsîlavêj jî têra
xwe zêde bûne. Sala 2002’an,
hejmara Predatoran bîst û du
bû, lê sala 2008’an ew hejmar
gihiştibû sed û nehan ; û her-
wiha divê bîst û şeş Reaper jî li
wê hejmarê bêne zêdekirin. Bi
daneyên raportekê ku Çileya
2009’an hatiye amadekirin
diyar dibe ku di 2008’an de ser-
cemê firokeyan qederê çarsed
hezar saetan firrîne, anku bêtir
ji du caran zêdetir ji hejmara
saetên sala 2007’an.

Dewletên Yekgirtî her zêdetir
çavkaniyên xwe terxan dike ji
bo wan. Bo sala darayî ya
2010’an, rêveberiya Barack
Obama 3,8 milyar dolar danîne
ji bo pêşxistin û kirrîna dro-
ne’an, bi taybetî ji bo kirrîna
bîst û çar Reaperan bo US Air
Force’ê [Hêzên Hewayî yên
DYE’yê] û pênc Global Hawk’an.
Ev hemû zêdeyiya di wî warî de
hevaheng e digel zêdebûna
budçeya leşkerî ku di navbera
2002 û 2008’an de bi rêjeyeke
% 74mezintir lêhat û gihişte
515 milyar dolaran. Bi taybetî, ji
2001’ê ve, pereyê ku ji bo robo-
tên leşkerî tê terxankirin her sal
du beramber zêde dibe, bi vî
awayî rê li ber avabûna endûs-
triya robotên leşkerî vedike
(beşê di nav çarçoveyê de bix-
wîne).       

Predatoran li binkeya bêbalû-
pal a Kandaharê, li başûrê Efxa-
nistanê, bi kar tînin. Ji cerga
lihevhatineke zimnî di navbera
George W. Bush û Pervez Mu-
şerrefê kevne-serokdewletê Pa-
kistanê de, şik heye ku
Washington ji binkeyên Pakis-
tanê jî Predatoran bişîne. Imtiaz
Gulê berpirsê Center for Rese-
arch and Security Studies li Is-
lamabadê wisa bawer e ku
‘‘digel mirina Mehsudî, baweriya
bi rêxistina Talîbanî bêtir şkes-
tiye, û herwiha di navbera Dew-
letên Yekgirtî û Pakistanê de jî
hevka-riyek berçav e.’’ Christine
Fairê ji Rand Corporationê di-
bêje ku ‘‘artêşa Pakistanê doza
drone’an û îmkana pêlîkirina te-
tîkê kir. Pakistanî qet nebe di
çarçoveya pensîban de dijatiyê li
êrîşên drone’an nakin, her wekî
ku berê jî nedikirin.’‘

23’yê Çileya 2009’an, bi tenê
sê roj piştî dewr-girtinê, xelat-
girê Nobela aştiyê fermana êrî-
şan da bi ser herêmên eşîrkî
yên Pakistanê de. (4) Di êrîşa
yekem de, li bakurê Wezîris-
tanê, heşt kes hatine kuştin, û bi
tenê piştî çend saetan, vê carê li
başûr, heft kesên din hatine
kuştin. 30yê Îlonê, sî û neh êrî-
şan li Pakistanê dabû, di de-
mekê de ku di tevahiya sala

2008’an de, sî û şeş êrîş bi ser
Pakistanê de hatibûne birêvebi-
rin. Joseph Henrotinê pispor,
balê dikêşe ser wê hindê ku
‘‘Bush, derbarê Pakistanê de bi-
temkîn bû. Ji bo Obama û ekîba
wî, kêşe giştî û berfireh e. Diyar
e hêza agirî bi şêweyekî tê radî-
kalîzekirin: tiştê ku dikin “lêger-
rîn û herifandin” e û herwiha li
dû “mafê nêçîr û kuştinê” ne.’’ (5)

Ji sala 2008’an ve, desthilata
amerîkî hewl dide ku bi heceta
bêîmkaniya mudaxelekirina
rasterast a bi ser axa Pakistanê,
bikaranîna berfireh a drone’an
rewa nîşan bide. Serok Bush, ji
ber nebûna înîsiyatîfê û ji ber
bêbehreyiya rayedarên Pakis-
tanê di kontrolkirina herêmên
eşîrkî de bihêrs bûbû û lewma
destûr dabû hêzên taybet ku
mudaxeleyê li rewşa li Pakis-
tanê bikin. Îlona 2008’an, ko-
meke Navy SEAL’ên li Efxa-
nistanê bicihbûyî sînorî dibe-
zînin û, jin û zarok jî têde, qe-
derê bîst kesan dikujin. Raye-
darên Pakistanî bi zimanekî
tund êrîş şermezar kirin û dane
zanîn ku dexaleteke din bi tu
awayî xweş nabînin. Û di en-
camê de Serok Obama dest ji wê
derê kêşabû.

Diyar e firokeyên drone bi
berfirehî cih digirin di nav pî-
lanên dahatûya artêşa amerîkî
de. Wekî ku Henrotin diyar dike,
‘‘ew dibe alîkarê leşkeran’‘, lê
‘‘cihê wan nagire.’’ Li gorî rapor-
teke US Air Force’ê (USAF), di
23’yê Hazîrana 2009’an de pêş-
kêşkirî, hêzên hewayî ‘‘bi şêwe-
yekî bêne bicihkirin ku bi-karin
bi wan sîstemên drone’an kar
bikin ku her bêtir serbixwe ne,

modûler [destxweş ji bo ve-rêk-
xistina bi şêweyên cihê] û saxlem
in û dikin ku hêzên leşkerî hêsan-
tir xwe li şert û mercan biguncî-
nin; bi vî awayî karîge-riya
hêzên hewayî yên sedsala XXI’an
dê bigihe asta xwe ya herî bi-
lind.’‘ Raport herwiha eşkere
dike ku ‘‘drone wekî alternatî-
fekê têne hizirîn ji bo rêzeke we-
zîfeyên ku ji berê ve mirov bi cih
tînin.’’

Gelo dê bigihe heta wê dere-
ceyê ku cihê pîlotên şerî jî bigi-
rin? Ihtimala vê yekê heye.
Belgeya USAF’ê balê dikêşe ser
wê hindê ku ‘‘drone dê di daha-
tûyê de şikl û şêweyekî nû bidin
qada şerî.’’ Helbet ihtimala pêk-
hatina gelek netîceyên cihê jî
heye û ew ihtimal pir ji şer û kê-
şeya Efxanistanê wêdetir in, ji
ber ku tê heye ku ew drone di
dahatûyê de barên nûkleer jî
hilgirin. (6)

Hinek welatên din jî ber-na-
meyên drone’ên şerî an jî
UCAV’ê (Unmanned Combat Ae-
rial Vehicle), ku bi taybetî ji bo
reşandina erdî û bombebaranê
hetta ji bo lêkdanên hewayî ha-
tine sêwirîn, dane ber xwe. Li
vir jî dîsa Dewletên Yekgirtî li
pêş e, nemaze bi projeya bom-
beavêja X-47 B ya Northrop
Grummanê.  

Berfirehkirina bikaranîna
drone’an bi fonksiyonên din ên
‘‘ewleyiyê’‘, wekî têkoşîna li dijî
tiryakê an jî penaberên qaçax jî
herwiha bi awayekî ciddî tê
pêşdîtin. Drone, li Franseyê ji bo
operasyonên çavdêriyê hatine
bikaranîn: bo nimûne, ji bo te-
qezkirina ewleyiya rêvingiya
resmî ya Papa Benoit XVI li Lo-

urdesê di berwarên 14 û 15
Îlona 2008’an de. Wan heyamên
dawî, drone’eke biçûk a bi navê
Elsa di ser esmanê Strasbourgê
re firiya di hengava civîna NA-
TO’yê de. (7)

Halê heyî, tesbîtên derbarê
van firokeyan de divê bike ku
rayedar hem ji aliyê operasyo-
nel û hem jî ji aliyê stratejîk ve
dîsa bihizirin. Gelo êrîşên nî-
şankirî bi rastî karîger in? Ser-
hildêr, çi li Efxanistanê çi li Pa-
kistanê, ji ber wan her bêtir bi
hêza xwe bawer û serbilind
dibin ji ber ku wisa dizanin ku
dijminê wan newêre leşkerên
xwe bişîne ji bo dana xwîna
xwe. Û, piştî mirina Mehsudî,
jêrsaziya terorîst, li ser 27 hezar
kîlometreqare xaka herêma
eşaîran, her wekî şert û mercên
aborî û civakî yên tundrewiyê
pêş dixin, mîna berê dimînin. (8)

Li rexekî din, ev êrîş nerihetî û
dijminiya gelê Pakistanî bihêz-
tir dikin. Raya giştî, ku jixwe rê-
veber û desthilatdaran bi bêrêtî
û gendeliyê tawanbar dike, gef
û êrîşeke li ser meşrûiyeta dest-
hilata neteweyî dibîne di van
kiryaran de. Û di demekê de ku
piraniya mezin a welatên cî-
hanê kredî û baweriyeke tekûz
didine Dewletên Yekgirtî û
Obama, li Pakistanê, piştgirî û
raya bo serokdewletê nû, bi
tenê pîçek ji dereceyên pir-kêm
ên George W. Bush bilindtir e.
Micah Zenko digihe wê qenaetê
ku ‘‘drone çareyeke destxweş e,
lê belê wan meseleyên kûr çare-
ser nake ku çareserkirina wan
wext pê divê.’’
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hema bêje pavaneke amerîkî

şirketên amerîkî (northrop grumann û general atomics) nê-
zîkî % 80’yê drone’ên ku li sertaserê cîhanê têne firotin çêdikin.
ev herdu şirket jî global Hawk Drone’ên predator (ku dikarin du-
rist sî û şeş saetan bifirrin û zêrevaniyê bikin) çêdikin. 

şirketên ewrûpayî (thales, eaDs, Dassault, Finmeccanica,
sagem, Bae systems…) bi tenê % 4 û şirketên îsraîlî % 2’yê wan
çêdikin.  

şirketên rûsya, Hindistan, İraq û Çînê xwediyê pareke % 5 in
û nêzîkî % 20’ê wan, bi pênavê “raza leşkerî”, bi girêbestên nihênî
têne firotin. 

Diyar e ka Dewletên yekgirtî yên amerîkayê çend di rewşeke
pêşeng de ye. Herwiha, ji bo deh salên tên, 62 milyar budçe ha-
tiye terxankirin. 

Di piyaseya drone’ên wekî Hale û global Hawk de jî amerîkî
zal û serdest in. Herwiha bazara global Hawkên nato’yê jî di
destên wan de ye. Di paşerojê de reqabeta eslî dê derheqê male
Drone’an de be. Du şirket reqabeteke xeşîm dikin li dijî hev:
yek eaDs, ya din jî şirketa spanyayê sDm. Di vê bernameyê de
2,8 milyar dolar hene: 1 milyar ji bo pêşxistinê û 1,8 milyar ji bo
amrazên firrokeyan.  Warekî din ê pir girîng jî UCav (drone’yên
şerî) e.
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Sê kitêbên girîng (1) ji bo
têgihiştina werar û rûda-
wên cîhana hevçerx bi

hev re hatine belavkirin; her sê
nivîskar jî bi zimanê gelên ku bi
meseleyên wan ve dadikevin di-
zanin (xalek ku gelek caran tê
piştguhkirin). Jean Pierre Fi-
liuyê dîplomatê bisporê ziman
û kultûra erebî, profesorê Sci-
ence Po’yê [zanîngeha zanistên
siyasî li Parîsê] di Kursiya Roj-
hilata Navîn de, di kitêba xwe
de dewama lêkolîna xwe ya li
ser îdeolojiya cîhadbaweran [cî-
hadîst; misilmanên ku bawerî
bi cîhadê tînin] pêşkêş dike (2).
Les neuf vies d’Al-Qaida [Neh ji-
yanên El-Qaîdeyê] kawdan, me-
zinbûn û jêkbelavbûna rêxistinê
qiset dike û her qonaxekê di nav
qewimînên mezin ên navnete-
weyî de bi cih dike. Nivîskar
nîşan dide ka rêxistinê çawa şer
di warê înternetî de dîsa bi rêk
xist lê di heman demê de hêz û
desthilata xwe ya li ser zevî û
zemînê jeografîk ê rasteqîne ji
dest da; lewre ji ber tundrewî û
serhişkiya xwe ya bîrî nema di-
karî ji bilî Peştûyistana li Pakis-
tan û Afganîstanê li tu cihekî din
bihêwire. Bi ya Filiuyî, têkçûna
El-Qaîdeyê li hember berxwe-
dana nasyonalîst (sunnî) li
İraqê xaleke werçerxê bû. Bê-
dengî û pûtepê- nedana cîhana
erebî bo gotara siyasî ya Bîn La-
dînî û herwiha qebûlnebûna wî
li bal piraniya misilmanan nîşa-
nên teqez ên bê- hêzketineke
xeşîm in. 

Nivîskar sê senaryoyan lêk-
dide (hilweşiyan, parçebûn û
êrîşa hêzên derekî) û bi tenê di
halê êrîşeke li dijî dewleteke
misilman de ihtimalê dide ve-
sazkariyeke muhtemel a rêxis-
tinê. Lê belê, stratejiya bombe-
barana hewayî ya bi ser Bakurê
Pakistanê ji aliyê dewletên yek-
girtî ve û ya bi ser gundên Af-
ganî ji aliyê hêzên NATO’yê ve,
herçend bi ya Filiuyî ‘‘tearûz’‘
nebe jî, nabe sebebê dîsa pişt-
girîkirina li El-Qaîdeyê?

Qutbûna El-Qaîdeyê ji cîhana
misilman herwiha mijara L’Ab-
solution’ê [Bexşîna gunehan] ye
ku Ayman Al-Zawahiriyê [Ay-
man El-Zewahîrî] duye- mîn
kesê herî girîng ê El-Qaîdeyê ni-
vîsiye û Jean-Pierre Milelli ew

wergerrandiye. Wergêrê nav-
hatî hewl dide deqên bingehî
yên di nav mij û ewran de ber-
dest bike û yekem berhema di
wê rêzê de, bi kitêba Al-Qaide
dans le texte (3), sala 2005’an
belav bûbû.    

L’Absolution bi şêweyê bersi-
vekê ye bo berhema Seyîd
Îmam El-Ezîz ya bi navê Mani-
feste d’orientation du djihad en
Egypte et dans le monde [Manî-
festoya meyla cîhadparêz li Misr
û li cîhanê]. Ev kitêba ku di mij-
dara 2007’an de derketiye,
rexne li çalakî û têkoşîna rêxis-
tinê digire. Nîqaşa di kitêbê de
zeîf û nivîşkan e lê belê destnî-
şan dike ku El-Qaîde ji rêya
gelek alimên baweriya misilma-
niyê dûr ketiye. Cihê mixabiniyê
ye ku têbînî û şîrove lê nehatine
kirin da ku nîqaşa teolojîk bêtir
têgihiştinbar bikirana.    

Le retour des talibans [Vegera
Talîbanê] berhema Ahmed Ras-
hidî ye ku navhatî yek ji çend

bisporên vê rêxistina şagirdên
rêya dînî ye û heta niha gelek
berhemên xwe ji bo lêkdana wê
rêxistinê terxan kirine (4). Bi ya
rojnamevanê pakistanî, sê hoy
karîger in di vegera wan de.
Pêşî, korî û nebînayiya rayeda-
rên emerîkî ku, piştî serkeftina
xwe ya cotmeha 2001’ê, bi lez û
bez hêz û bala xwe ji Afganis-
tanê dane alî ji bo xatirê pîlanên
xwe yên li ser İraqê. Ew axa û
begên şerî ku alî wan kiribûn di
şerê li dijî talîbanan de, bi der-
çûna emerîkiyan dîsa hêz û
desthilata xwe bi dest xistibû.
Paşî, Hemîd Karzaî, ku serok-
dewletê resmî ye, bi wan re li
hev tê,  bi taybetî bi tucarên tir-
yakê re. Axirî, durûyiya daîmî ya
Pakistanê û artêşa wê, ku hemû
bal û hizra wê li ser Hindistana
reqîb e, kirin ku Îslamabad alî
talîbanê (hevalbendên wê yên
herî dilsoz) bike da ku talîban li
ser erdê wê xwe dîsa bi rêk
bixe; û di heman demê de bi

dewletên yekgirtî dida bawerki-
rin ku wê bi xwe jî gelek hewl
dida ji bo girtina Bîn Ladînî.
Tehlîla Rashidî tevahiya As-yaya
Navîn bi xwe ve digire û kurteya
netîceyên wî cihê nerihetiyê ne,
lewre nîşan dide ku herêm dibe
warê bicihbûn û bihêzbûna
komên tundrew. 

Ev kitêb hemû ji pêla serdest
cuda dibin; lewre medya bi te-
mamî di bin tesîra bisporên ba-
zara reşbînî û felaketbêjan de
ye. Divê em hewlên van du we-
şanxaneyan (Milelli û Delavilla)
pîroz bikin ku deqên ciddî û
belgekirî belav dikin li ser me-
seleyên aloz û dijwar. Lê belê,
layenek dimîne ku bi têra xwe
pûte pê nayê dan: artêş û dîna-
mîkên wê. Diyar e divê li Fran-
sayê jî mîna li Brîtanyayê
navendeke War Studies [Lêkolî-
nên Şerî] bê avakirin da ku ev
tehlîl bikarin tesîr û tevkariyekê
li prosesa dariştina siyaseta giş-
tî bikin. Berhema Patrick Por-
terê ji Akademiya bergîriyê
(London), Military Orientalism,
digel beşeke balkêş li ser Afga-
nistan û Talîbanê numûneyeke
baş e di wî warî de. (5)
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(5) Hurst & Company, Londres, 2009,
263 rûpel, 14,99 paûnd. Herwiha vê go-
tara wî bixwîne ‘‘Surprenante souplesse
tactique des talibans en Afghanistan’’, Le
Monde diplomatique, mijdar 2009.

Gelo El-Qaîde bêhêz dibe?
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