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Kadir Akyol, “Kent”, 14 x 18 cm, 2006

d
i şanonameya xwe
ya bi navê “Faust”
de helbestvanê
navdar ê alman Jo-
hann Wolfgang

von Goethe, welatiyekî alman
weha dide axaftin:

“Ez di yekşem û rojên betlane-
yan de ji xweşiya xwe re tiştekî
baştir nizanim,
Ji sohbeteke li ser şer û bang û
hewara şer, 
Dema ku li dûr, gelekî li dûr li
Tirkiye’yê gel dikevin qirika hev.
Mirov li ber pace radiweste, qe-
dehka xwe xelas dike

Û li jêrê dibîne çawa kelek û keş-
tiyên rengîn di çem de berjêr di-
xuricin;
Paşê mirov dilşa vedigere malê
Û bi du’ayan aştî û demên aştiyê
pîroz dike.”

Beriya 200 salan ev helwesta
rehet guncan bû. lê belê îro
“şer û bang û hawara şer” li tir-
kiye’yê, ji ya ku gelek mirov tê-
gihiştine û gelekî wê de, bêhtir
bi almanya’yê re têkildar in. Ji
bilî rojhilata navîn, li tu wela-
tekî din ê dinyayê, bi qasî li al-
manya’yê hene, mirovên bi eslê
xwe tirk û kurd namînin. Bi ya
daneyên fermî 2.7 milyon miro-
vên bi eslê xwe tirk li alman-

ya’yê hene, bêguman di nava
wan de bi sedhezaran welati-
yên bi eslê xwe kurd jî hene ku
nasnameya wan li almanya’yê
jî nayê qebûlkirin. Bi ya guma-
nan, hejmara welatiyên bi eslê
xwe kurd li almanya’yê gelekî
bi ser nîv milyonî ketiye û digi-
hîje heta 800 hezarî – gelek ji
wan di vê navberê de bûne we-
latiyên almanya’yê. Ji ber ku di
navbera tirkiye û almanya’yê
de têkilyên siyasî, leşkerî û abo-
rî yên, ku dikarin wekî dîrokî
werin binavkirin, ji berê de he-
ne, almanya ji welatên ewrû-
pa’yê gişan bêhtir bi pirsgirêka
kurd re têkildar bûye.
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D r .  N ı k o l a u S B r a u N S *Qeşmeriya spekula-
torên piyasa ya
aborî dijberiya ci-
vakî şiyar dike û ev
jî cesaret dide hu-

kumetan da ku mesafe bixe nav-
bera xwe û piyasa ya aboriyê.
roja 20’ê Gulan’ê Serok Barack
Obama banqekarên ku li hem-
berî projeya wî ya ji bo birêkû-
pêkirina Wall Street derketin,
weke “lobîstên xêrnexwaz” îlan
kir. Gelo kesên ku çekan îmze
dikin wê heta kengê zagonên
dewletan jî binivisînin. 

roja 10’ê Gulan’ê 2010’an, ji
ber temînat û enjeksiyoneke nû
ya di buhayê 750 milyarî de, ku
ket pîyasaya spekulasyonê,
xwediyên şîrketên mezin herî
kêm ji % 23,89 kara xwe bilind
kirin. Heman roj, serokê Fran -
sa’yê nicolas Sarkozy da xuya
kirin ku ji ber fikarên disiplîna
malî wê alîkariya awerte ya ji bo
malbatên hewcedar ku di buha-
yê 150 eworo da ye, berdewam
neke. Bi vî awayî, di abo riyê de
kirîza ku li ser kirîzê derdikeve
baweriyeke wisa derdixe holê
ku desthilatdariya polîtîk mîna
ku li gorî rewşa moralên hîse-
daran tevgere. Carnan demok-
rasî mirovan neçar dihêle. Si -
yasetmedarên hilbijartî bang li
gel dikin ku dengê xwe bidin
partiyên ku “piyasa” ji ber ewle-
kariya xwe, wan derdixe pêş. 

Ji ber şik û gumananên xapan-
dinê, êdî daxuyanî û hewldanên
ji bo başiya gel, hêdê hêdî îtîbara
xwe wenda dikin. Çend nûmûne:
li amerîka’yê, m. Barack Obama
bi armanca ku tedbîrên xwe yên
aborî mafdar nîşan bide, Gold-
man Sachs bi dijwarî rexne kir.
li hember vê yekê, derdorên ko-
margerên amerîkî listeya karsa-
zên ku di dema hilbijartinên
serokatiyê yên 2008’an de alîka-
riya aborî dane Obama û heva-

lên wî eşkere kir: “demokrat 4.5
milyon dolar. komarger 1.5 mil-
yon dolar. Siyasetmedar ji aliyek
ve li hemberî endusriya aborî
tedbiran digirin, ji aliyê din ve, jî
bi milyonan pereyê ku Wall Stre-
et dişîne ser hesabê wan qebûl
dikin.” 

li Brîtanya, bi bahaneya pa-
rastina butçeya malbatên xizan,
dema ku buhayê bîrayê hat ro-
jevê, muhafazakar li hember
derketin. derdorên partiya kar-
ker di wê baweriyê de ne ku
kêmkirina buhayê bîrayê tenê
bi kêrî supermarketan tê û xwe-
diyên wan wê jê feyde bibîne.
mijara kêmkirina buhayê bîrayê
li hemberî cîwanan weke alav û
malzeme hat bi karanîn. Ji ber
ku cîwanên ku ji vê rewşê gelek
kêfxweşin, dixwazin ku buhayê
bîrayê ji avê jî erzantir bibe. 

li Fransa jî dema ku nicola
Sarkozy li ser kanalên televiz-
yonên dewletê weşana hercure
reklaman da rawestandin, her-
kes difikirî ku wê ji vê rewşê he-
rî zêde rêvebirên kanalên
taybetî ku di heman demê de
dostên Sarkozy ne, kesên weke
Vincent Bolloré, martin Bouy-
gues û hwd.. feyde bibînin û
rewşeke wisa derkeve holê ku
ev kes êdî ji bo parvekirina xe-
nîmetên reklamê nekevin nava
pêşpirikê. 

di cîhana siyasî de, ev şik û
gumanên bi vî rengî ne tenê îro,
herwiha di demên dîrokî de jî
hatine ziman. Carnan, bûyerek
wisa diqewume ku di şûna ku
weke sikandal were dîtin de, te-
nê bi gotineke kilîşe jê re çaresrî
tê dîtin “ev tişt ne îro, ji berê ve
heye.” 

Bê guman di sala 1887’an de,
kurê serokê wê demê yê Fran-
sa’yê Jules Grévy, ji rewşa dê û
bavê xwe yê li elysée fayde girt

u 2 * Dîrokzan û rojnamevan.
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û dest bi bazirganiya karê deko-
rasyonê kir. di destpêka sedsala
borî de, tê zanîn ku Standard Oil
gelek waliyên amerîka’ya yek-
girtî bi bertîl xwedî kir. 

mijareke din jî heye, ew jî dik-
tatoriya aboriyê ye. Ji sala
1924’an û vir ve, sîstema “hilbi-
jartina rojane ya xwediyên bo-
noyan” hebû. kesên ku perê
xwe bi deyn didan dewletê. na-
vê wî yê din “diwarê ji pereyan”
bû. di nava demê re, qanûnên li
ser siyaset û aboriyê hatin gu-
herandin. rola sermayê ya li ser
jiyana siyasî bi rêkûpêk bû. Heta
li amerîka’ya yekgirtî: di serde-
ma “pêşketina yekemîn” de,
(1880-1920) heta sikandala
Watergate (1974), pir buyerên
ku tevliheviya aborî û siyasî nî-
şan didin derketin holê. li Fran-
sa’yê roja piştî azadiya netewî,
“diwarê ji pereyan” cîhana aborî
di bin çavan de hat girtin. di en-
camê de, biwêja “ev tişt naguhe-
re, ji berê ve heye” herçend
were gotin jî, ev mantalîte jî di-
akre biguhere. 

Guherîn, dîsa guherîn… lê gu-
herîna berovajî. Ji 30’ê Çileya
1976’an vir ve, dadgeha bilind
ya dewletên yekgirtî yên ame-
rîka’yê gelek qanûnên girîng ku
bandora pere ya li ser siyasetê
bi sînor dikirin,di şûna erêkiri-
nê de, betal kir.

dadger weke sedemê betalki-
rinê çi derdixin pêş? “azadiya
xwe îfadekirinê û ya fikir û ra-
man divê girêdayî kapasiteya
aborî ya ferdekî nebe. mafê her-
kesî heye ku karibe li pêşberî ci-
vakê nêrînên xwe eşker bike.”
Bi gotineke din, xerc û mesref
dibe fermî û xweîfadekirina
wekhevî difetisîne… Çileya borî,
qanûnên li ser mijarê ewqas ha-
tin berfirehkirin ku destûr dida
firmeyan daku karibin di pêşpi-
rika hilbijartinan de çiqas dika-
rin li hemberî siyasetmedarek
berendam têbikoşin. Ji aliyê din
ve, endamên partiya komunîst
ya soviyetan heryek ji wan bûn
desthilatdarên endustriel, pat-
ronên çînî di nava partiya ko-
munîste de kijan cihê bixwazin
dikarin bi dest bixin, li ewro-
pa’yê rêvebir, wezîr û parle-
menter destpêkirine, bi amerî -
kawarî di “sektora taybetî” de
cîh digirin. rêberên olî yên
Îran’ê û eskerên pakistanî ji
xwe, ji ber pêşxistina karên
aborî tev serxweş bûne (1). Ber-
tilxurî, bûye weke sîstem û jiya-
na polîtîk ya cihanê ji rê der -
xistiye. 

Turne

di bahara 1996’an de, piştî
dewra yekem serok Willi-

am Clinton ji bo careke din were
hilbijartin, ji nû ve ket nava

kampanyaya hilbijartinan. Jê re
pere diviya. Ji bo karibe piştgi-
riyeke aborî bi destbixe, fikrek
hat bîra wî: karsazên herî merd
û dest vekirî yên endamên par-
tiya wî hatin vexwendin ji bo şe-
veke xwe li qesra sipî derbas
bikin. Weke mînak “di odeya
lincoln” de. Ji bo mirov karibe
şevek xwe yan jî xewa xwe bi
“hukumdarê mezin yê azadker
re” re par ve bike, pêdivî ne bi
dayîn û girtina borsayê hebû ne
jî fantaziyen din dihat ferz kirin,
tenê tiştek pir hêsan dihat
xwestin. karibe bi serokê ame-
rîka’ya yekgirtî re li Qesra
Sipî ‘fincanek qahwe” vexwe. Fi-
nansorên herî mezin yên fona
partiya demokrat dest pê kirin
kom bi kom bi rêvebirên partiyê
re hevdêtin pêkanîn. Berdevikê
serok Clinton, m. lanny davis
da xuya kirin ku ew bi van hev-
dîtinan dixwazin karsazên en-
damên partiyê di derbarê “pirs-
girêkên endustriel de agahdar
bikin (2).” Her merasimek “fin-
canek qahwa kar” ya li Qesra
Sispî dikare bi milyaran dolar
ziyan bide aboriya cîhanê, dey-
nên dewletan bilind bike û di-
kare bibe sedem ku bi milyonan
kes ji karên xwe werin avêtin. 

roja 13 Gulan 1996’an çend
rêvebirên bijarte yên banqeyên
herî mezin yên amerîkî li Qesra
Sipî ji aliyê endamên rêvebir ve
hatin pêşwazî kirin û civîna
wan tam nod (90) deqe berde-
wam kir. di civînê de li herdu
kêlekên serok Clinton, wezîrê
aboriyê m. robert rubin, alîka-
rê wî yê ji karên pere berpirsi-
yar m. John Hawke û berpir -
siyarê karê banqeyan m. euge-
ne ludwig cîh girtin. Hwerwiha
xezîneya partiya demokrat m.
marvin rosen jî di civînê de
amade bû. li gorî berdevik m.
ludwig, “banqekaran di civînê
de mevzuatên pêşerojê guftûgo
kirine, herwiha xwestine ku bi
sererast kirina qanûnan çeper û
dîwarên di navbera banqe û sa-
ziyên din yên aborî de ji holê
werin rakirin (3).” 

Piştî kirîza aborî û qezaya
borsayê ya sala 1929’an new
deal li ser banqeyan ferz kiribû
ku li hember îflazên muhtemel
butçeyek girîng weke garantiya
muşteriyên xwe daynin aliyekî.
Vê yekê jî karê banqeyan dixist
zehmetiyê. Qanûnên li ser vê
mijarê ku di sala 1933’an de ji
aliyê serok Franklin roosevelt
ve hatin îmze kirin heta sala
1996’an dihat pêkanîan. (qanû-
na Glass Steagall) Banqekarên
ku ji vê rewşê ne razî bûn hêvi-
ya xwe bi “ekonomiya nû” ve gi-
rê dabûn. yek ji armancên
“fîncanek qahwa kar” ew bû ku
vê astengiyê bînin bîra rêvebi-
rên dewleta amerîkî hem jî di
demeke wisa de ku ev rêvebir, ji
bo careke din werin hilbijartin

pêdivaya wan bi alîkariya aborî
ya banqeyan heye. 

Çend hefte piştî hevdîtina li
Qesra Sipî, raporên fermî diyar
kirin ku wezîrê aboriyê wê
mevzûatek nû ya aborî bişîne
pêşberî kongrê ku tê de “zago-
nên di derbarê banqeyan de ku
berî 60 salan hatine derxistin,
nûkirina wan wê were guftûgo
kirin. ev jî tê wê wateyê ku êdî
banqe bi hêsanî dikarin xebatên
xwe yên aborî berfirehtir bikin
û dikarin li gorî dilê xwe bikevin
nav karên sîgorte û karên piya-
sayê (4).” Ji xwe berdewama pê-
vajoyê ji aliyê herkesî ve tê
zanîn. di sala 1999’an de sê sal
piştî ji nûve hilbijartina serok
Clînton, qanûna Glass Steagall
hat betal kirin, bi giranî bi xêra
xezîneya wî ya ji bo tekoşîna hil-
bijartinan (5). ev guherîn bû se-
dem ku di piyasa salên 2000’an
de, xerc û mesrefeke ji normalê
zêdetir were kirin, (weke kire-
diya zêde ya hîpotek û razandi-
nên cihêreng yên aborî û hwd.)
ev rewş herwiha di encamê de
bû yek ji sedemên kirîza aborî
ya sala 2008’an. 

ya rastî, civînên “fîncanek
qahwa kar” ya sala 1996’an
(weke vê civînê, di heman salê
de û li heman cihê herî kêm se-
dûsê (103) caran pêk hatin ) te-
nê gotina teralên alîgirê berje-
wedniyên fînansê piştrast kir. Ji
ber ku piraniya kongreya ku za-
gona Glass Steagall betal kirin ji
komargeran pêk dihat Parle-
menterên komarger yên xwedî
îdeolojiya lîberal jî ji aliyê ban-
qeyan ve bi dolar hatin avdan.
di ser wan de pere hatin reşan-
din. rêvebiriya desthilardariya
Cilînton, ger civînên “fîncanek
qahwa kar” pêk bihata yan ne-
hata jî nikaribû zêde li hember
daxwazên Wall Street li berxwe
bida. Ji xwe wezîrê wî yê abori-
yê m. rubin berî niha ji Gold-
man Sachs re serokatî kiribû. di
kirîza aborî ya îlona 2008’an de
jî m. Henry Paulson xezîna ame-
rîkî bi rêve dibir. m. Paulson piş-
tî ku Bear Stearns û merryl
lynch – herdu raqîbên Gold-
man Sachs – ji mirinê re rû bi rû
hîşt, piştgirî da american insu-
rance Group (aiG), ku topavêti-
na wî ziyaneke cidî da finansorê
wî yê herî mezin… Gold- man
Sachs. 

Ji ber kîjan sedeman gel û mi-
letek ku piraniya wî ji dewle-
mandan pêk nayê dikare qebûl
bike ku wekilên wî daxwazên
cihana endustriel, parazvanên
aboriyê û yên banqeyan bîne
cîh. Cîhana polîtîk li hemberî
hêza ekonomîk di şûna ku meş-
rûtiyeta demokrasiyê ferz bike,
tekiliyên xwe bi pêşdixe. Çima
dema mirovên dewlemend bi
xwe tên hilbijartin, di destpêkê
de rêyekê dibînin ku sermaya
xwe qat bi qat mezintir bikin?

tê îdîa kirin ku ji bo razandinên
aborî bi têra xwe pêkwerin, ji
bo sermaye tenê di derekî de
kom nebe, divê derdorên piya-
sayê werin kêfxweş kirin û di
mijara bacê de zor li wan neyê
kirin. lewma berjewendiyên
dewletê carnan neçare ji berje-
wendiyên ferdî û ji çîna bijarte
re xizmetê bike ? 

ev pirsên li jor rewşa Îtalya’yê
tîne bîra mirovan. li vî welatî,
yek ji mirovên herî dewlemend
yên cîhanê, ti partiyek polîtîk ku
karibe bandora xwe lê bike ne-
dît, lewma bi armanca parasti-
na berjewendiyên xwe partiya
xwe ya arzî ava kir: Forza italia,
roja 23ê kanûn’a 2009’an roj-
nameya la repubblica lîsteyek
dirêj weşand ku tê de ji sala
1994’an virve cîh dide guherîna
hîjdeh (18) zagonên ku împara-
toriya bazirganî ya m. Silvio
Berlusconi berfireh dike. Bi xê-
ra van guherînan Berlusconî ka-
rî xwe ji zehmetiyên dadgerî jî
rizgar bike. Ji aliyê din ve, wezî-
rê edaletê yê Costa rica, m.
Francisco dall’anase ji niha ve ji
bo xeterek pêşerokê di nava ha-
warê de ye. li gorî wî dewlet ne
tenê di xizmeta berjwediyên
banqeyan de ye, ewê herwiha
bikeve xizmeta komên kirîmî-
nel yên mêrkuj jî: “komên ba-
zirganên madeyên narkotîkê
wê bikevin nava partiyên polî-
tîk, piştgirî bidin kampanyayên
hilbijartinan û du re jî kontrola
welêt bi dest bixin (6).” 

di rastiyê de ev hewldana la
reppublica piştre çi bandor li
çarenûsa hilbijartinên li Îtalya
kir. rastgirên vî welatî çiqas ha-
tin deşîfre kirin? li gorî encama
hilbijartinên dawî yên herêmê
rastgiran ti zirar nedîtine. Her
tişt çawa ku hatiye plan kirin di
çarçoveya berjewendiyên wan
de yek bi yek pêk tê. Çi îcab dike
mirov xwe biqehirîne? Ji xwe si-
yasetmedar hewl didin dilê olî-
garşiya nû kêfxweş bikin yan jî
hewl didin li lutkeya pîramîda
aborî li cem wan cihê xwe çêbi-
kin? Berendamê serokatiyê yê
komargerên amerîkî John
mcCain tespîteke di cîh de kik-
ribû “mirovên xizan nikarin
piştgirya aborî bidin siyasetê”
dûre ew bi xwe jî bû dilxwazê
(lobbyist) endustriya aborî. 

m. Clinton piştî ku ji ser textê
Qesra Sipî daket, tenê di nava
mehekî de ewqas pere qezenc
kir ku bi qasî tevahiya qezenca
wî ya pêncî û sê salên borî bû.
Goldman Sachs tenê ji bo çar
axaftinan 650 000 dolar pêşkêşî
wî kir. konferansek wî ya li
Fransa’yê jê re 250 000 dolar
anî. Saziya ku pere dayê Citigro-
up bû. Sala dawî ya li ser dest-
hilatdariyê malbata Clînton
hatina xwe ya salekî weke 357
000 dolar îlan kiribû. di navbe-
ra salên 2001 û 2007’an wê bi

tevahî 109 milyon dolar bi dest-
xist. tekiliyên wî yên di dema
politikayê de, pişt re weke pere
lê vegeriyan. 

lê belê “pantouflage” (miro-
vek payebilind yê dewletê dema
ji şîrketeke taybetî re kar bike)
nayê wê wateyê ku neçare heta
dawiya jiyana xwe weke enda-
mê olîgarşiyê bimîne. li gorî
rewşê şîrketên tayebetî, saziyên
aborî, rêxistinên derveyê huku-
metan OnG carnan ji dewletê
bêtir bûn xwedî hukum û bûn
cihê hegomanyaya entelektuel.
li Fransa’yê prestîja aborî gelek
xwendevanên dibistanên bilind
yên weke dibistanan netewî ya
dewletê (ena), dibistana nor-
mal ya bilind û ya Polytechni-
que berbi xwe ve kişandin.
Serok wezîrê berê alain Juppé jî
demekî mukur hatibû ku ew bi
xwe jî ketiye nava hestek wisa:
“em tev ketin bin bandora wê
cîhana bi pere. Bifikirn, ew cî-
wanên ku dihatin london’ê li
pêşberî makîneyan di çend de-
qeyan de bi milyonan dolar ji
derekî transferê derekî dikirin,
di mehekî de bi milyonan euro
bi destdixistin. Herkes heyran
dima! […] ez nikarim bibêjim
ku di serê min de jî derbas nebû
ku ez jî bikevin nava cîhana
wan. min di dilê xwe de, got
eger min jî vî karî bikira îro ne-
diketim vî halî (7).” 

li Fransa’yê, wezîrê berê yê
bazirganiyê m. yves Galland bu
rêvebirê saziya balafirê ya Bo-
eing France. Jina wezîrê berê yê
ekonomî û endustriyê m. Hervé
Gaymard, xanim Clara Gay-
mard, piştî karmendiya xwe ya
li Bercy û wezîfeya xwe ya weke
delege ya di bazirganiya navne-
tewî de, bû seroka giştî ya sazi-
ya elektrikê ya Fransa’yê. Xanim
Christine albanel ku sê salan
wezîra çand û ragihandinê bû, ji
nîsana 2010’an û vir ve seroka-
tiya telekoma Fransa’yê dike. 

Bi qasî nîvê senatorên berê
yên amerîkî weke lobbyist ka-
rên xwe berdewam dikin. Pira-
niya wan di xizmeta saziyên
tazbetî de ne ku tekiliya wan di
dema siyasetê de çêbû. ev rewş
ji bo 283 endamên rêvebirya
Clinton û 310 endamên rêvebi-
riya Bush jî derbas dibe. li
amerîka ya yekgritî cîroya sala-
ne ya karê lobbying (parastina
berjewendiyên derdorên aborî)
digêhêje 8 milyar dolarî. Hêjma-
reke mezin e, lê kara wê kêm e!
Weke mînak, di sala 2003’an de
rêjeya kara ku ji ber xebata der-
ve hatiye bi destxisitn, ya Citig-
roup, JP. morgan Chase, morgan
Stanley û merril lynch ji % 35
heta ji % 5,25 kêm bûye. Fatura
lobbying: 8 500 000 dolar. kara
ku ji bo bacê hatiye nîşandan: 2
milyar dolar. navê zagona mija-
ra gotinê: “qanûna ji bo afiran-
dina cihê kar ya amerîkî (8)”…
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m. alain minc şêwirmendê berê
yê m. Sarkozy dibêje “di civakên
nûjen de, berjewendî û butça
dewletê ne tenê di saziyên dew-
letê de herwiha di şîrketên tay-
betî de jî dikare were bi karanîn
(9). 

Cazîbeya cîhana aborî û (di-
yariyên wan) siyasetmedarên
çepgiran jî berbi xwe ve kişand.
Sekreterê Partiya Sosyalîst ya
Fransa’yê m. François Hollande
di sala 2006’an de da xuya kirin
ku “serdema ku çepkir hatin ser
wezîfê di sala 1981’an de, bur-
juvaziya bilind ji nû ve derket
holê, […] yê ku ji kapîtalîzmê re
serkêş û rêberên nû pêşkêş ki-
rin, saziyên dewletê bû. […] ke-
sên ku di asteya xizmeta gel de
dest bi kariyera xwe kiribûn, di
nava demê re derketin asteya
dewlemendên nû û zimanekî

wisa bi kardianîn ku mina fer-
man bidin siyasetmedarên ku di
dema xwe de ew anîbûn ser we-
zîfê (10). 

Ji vir û pê ve emê jî banqeyan
û borsayê biparêzin!. Ji ber ku
jinika bî ya bê mêr perê xwe ra-
dizîne van saziyan, karker ji bo
di ser maeşê xwe re butçeyek bi
dest bixe, û herwiha ji bo pêşe-
roja xwe misoger bike, hiseyan
dikire. di sala en 2004’an de,
serokê berê George W. Bush di
kampanya ji nûve hilbijartinê
de piştgirtî da “vê çîna civakî ku
bi vî armancê pere dirazîne”
rojnameya Wall Street Journal
dinivisîne ku: “hilbijêrt çiqas hi-
se bikirin ewqas piştgirtî didin
siyaseta aboriya serbest ku ew
jî ji aliyê komargeran ve tê pa-
rastin. [...] ji % 58’ê amerikiyan
ya bi awayeke direk yan jî endi-

rekt pere xwe razandine piyasa-
ya aboriyê. ev rêje berî şeş sa-
lan ji % 44 bû. di civakê de
kesên bi awayeke dîrek perê
xwe razandine, ji kesên hêsantir
dikarin xwe weke komarger
îlan bikin (11).” em fêmdikin ka
ji bo çi m. Bush tim xeyal dikir,
teqawutê jî arzî bike. 

ekonomist û aborîzan Frédé-
ric lordon (12) meha borî da xu-
ya kirin ku “her desthilatdarî ku
ev bîst salin ji derdorên aborî re
serî ditewînin, heta ku li hem-
berî xwe tevgereke hişk ku neyê
tolerekirin nebînin, li hember
vê derdorê dernakevin.” tedbî-
rên ku dewletên weke almanya,
Fransa, amerîka’ya yekgirtî û
yên welatên G-20’an li hemberî
derew û spekulasyanan digirin,
wê nîşanê me bidin ka pîyasa
aborî wê heta kengê rojane bi

rûmeta dewletan bilezîye. Hêrs
û nerazîbûna civakî ya ku dika-
re rûyê veşartî yê banqeyan
derbixe holê, dibe ku cesaret bi-
de desthilatdariyên westiyayî
yên ku ji hale xwe kerixîne daku
êdî destûr nedin ku ji aliyê piya-
sayê ve weke xizmetkar werin
bi karanîn û rûmeta ku ji xwe
kêm maye biparêzin. 

Wergera ji fransî
Bedran Dere

_______________
(1) Bixwîne: “l’argent” (pere), “l’em-

pire économique des pasdarans” (împa-
ratoriya abori ya pasdaran), û
“mainmise des militaires sur les riches-
ses du Pakistan” (desteserkirina dewle-
mendiyên Pakistan’ê ya ji aliyê leşkeran
ve) le monde diplomatique, çile 2009,
Sibat 2010 û Çile 2008. 

(2) Cf. “Guess Who’s Coming for Cof-
fee?”, the Washington Post, Washington,
3 Sibat 1997.

(3) ibid. 
(4) ibid. 
(5) Bixwîne: thomas Ferguson, “le

trésor de guerre du président Clinton”
(xezîneya şer ya Serok Clinton ) le mon-
de diplomatique, 1996. 

(6) Hat nivîsandin ji aliyê london re-
view of Books, londres, 25 Sibat 2010. 

(7) Bername “Parlons net”, France in-
fo, 27 adar 2009.

(8) dan eggen, “lobbying pays”, the
Washington Post, 12 nîsan 2009 

(9) France inter, 14 avril 2010. 
(10) François Hollande, devoirs de

vérité, Stock, Paris, 2006, pp. 159-161. 
(11) Claudia deane et dan Balz, “‘in-

vestor Class’ Gains Political Clout”, the
Wall Street Journal europe, 28 octobre
2003.

(12) “les blogs du diplo”, 7 mai 2010,
http://blog.mondediplo.net/2010-05-
07-Crise-la-croisee-des-chemins

Kadir Akyol, “Metamorfoz I”, 150 x 130 cm, 2009
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Ji rêya hesinî ya trênan a
Bexda’yê heta bi hevgirtina

di nava NATO’yê de

Hîna sala di sala 1838’an de
efserê prûsyayî Helmuth

von moltke alîkarî da sultanê
osmanî da ku artêşeke xurt a bi
ya mînaka Prûsya’yê damezirî-
ne û ji bo tepisandina serhilda-
nên kurdan, wekî şêwirmendê
leşkerî bi rolekî girîng rabû. Ber
bi dawiya sedsala 19’an ve îm-
paratoriya alman kete qonaxa
xwe ya emperyalîst û fînans-ka-
pîtal û li bazarên nû, qadên pe-
rexistinê û rezervên çavkaniyên
xwezayî yên li derveyî alman-
ya’yê geriya. rosa luxemburg a
marksîst rewş weha analîz kir:
“Qada çalakbûnê ya herî girîng
ji bo emperyalîzma almanan bû
tirkiye. li vir a ku leza wê diyar
dikir deutsche Bank û bazarên
wê yên gelekî mezin ên li as-
ya’yê yên li navenda siyaseta
rojhilat a alman bûn. (1)” Ji bo
ku sermayeya alman bikeve tir-
kiye’yê çekfirotin û çêkirina ri-
yên hesinî, amûrên herî girîng
bûn. Împarator Wilhelm ê ii. di
sala 1898’an de li Şam’ê sond
xwar ku ew dostekî dilsoz ê cî-
hana musulman e, pêşketina
emperyalîzma almanan li rojhi-
lata navîn veguherî ew mijar ku
li pêş dihê girtin. Ji sala 1902’an
û şûn ve rêya hesinî ya Bexda’yê
ku wê ji konya’yê, di ser Bex-
da’yê re, bigihiştana kendava
Pers, bû sembola pirsgirêkbar-
kirîbûna siyaseta cîhanî ya al-
man. Şîrketa anonîm a ku ji
aliyê deutsche Bank ve dihat bi-
rêvebirin di heman demê de bû
xwediyê mafê derxistina petro-
lê li qadên petrolê yên mezopo-
tamya’yê li dora mûsil û Bas-
ra’yê. Stratejîstê alman ê kolon-
yal Paul rohrbach di pirtûka
xwe ya bi navê die Bagdad-
Bahn – Vom deutschen Weg zur
Weltgeltung (riyahesinî ya Bex-
da’yê: Ji riya alman ber bi qebûl-
kirina ji aliyê cîhanê ve) de sala
1902 weha digot: “Bi tenê tirki-
yeyeke di warê siyasî û leşkerî
de bihêz, destûrê dide me ku
hêviyên mezin ên mezinkirina
sermayeya me ya neteweyî û
başkirina aboriya me li welatên
li ber beravên Ferad û dîcle’yê,
misoger bibin. û her weha bi vî
rengî emê karibin bi rastî bi îh-
tîmaleke mezin di qada hebûna
reel de jî cihê xwe bigirin. tirki-
yeyeke lawaz ne hêja ye ku mi-
rov qirûşekê lê xerc bike, lê belê
li yeka bihêz mirov dikare çi qas
pere werin xwestin ew qasî lê
bide. (2)” di vê siyasetê de piştî
sedsalê jî hema bêjin tu tişt ne-
guheriye.

Bîranînên li ser armanca şer
ên sermayeya yekdestdarî ya al-
man, di Şerê Cîhanê yê yekemîn

de wezîfeya ku ji nava êgir pe-
rengan derxe, ango herêmên
Qafqasan tevî çavkaniyên petro-
lê yên li ber deryaya Hazar’ê da-
gir bike, da artêşa osmaniyan.
di bin fermandariya alman de
artêşa osmanî jî mil bi mil ve li
cem împaratoriya alman şer kir.
di qirkirina li dijî ermeniyan a
salên şer ên 1915 û 1916’an de,
ku tê de bêhtirî milyonek mirov
hatin qetilkirin, dîplomatên al-
man bûn pê-zaneyên wê û leş-
keriya alman ji xwe bû alîkarê
çekê destûbirayên xwe yên Jon-
tirkan. adolf Hîtler di 22’ê te-
baxa 1939’an de ev qirkirin ji
xwe re mînak digirt. Hîtler di
axaftina xwe ya ji bo efserên pa-
yebilind ên leşkeriyê û SS’ê de,
sebaret bi şerê li dijî yekîtiya
Sovyetan, ku dihate plankirin,
behsa bê dilrehmî qirkirina dij-
min dikir û got “ma îro kî behsa
tunekirina ermeniyan dike? (3)”  

di çarçoveya natO’yê de des-
tûbiratiya çekan a alman û tir-
kan di salên 1960’î de vejiya.
efserên tirkan li akademiya ar-
têşa alman a li Hamburg’ê û li
dibistana mekîneyên Zirxî ya
munster’ê hatin perwerdekirin.
Piştî biryara natO’yê ya sala
1964’an ku alîkariya bêveger a
çekan da tirkiye’yê, di heman
salê de piştî dewletên yekgirtî
yên amerîka’yê, almanya bû ew
dewlet ku herî zêde çekan difi-
roşe yan jî dide tirkiye’yê. Heta
1991’ê çek û amûrên leşkerî, ku
buhayên wan 6.3 milyar mark
bûn, almanya’yê dan yan jî firo-
tin tirkiye’yê. Bêhtirî nîvê van
çekan piştî 1985’an, an ku piştî
ku têkoşîna çekdarî li kurdis-
tan’ê destpêkir, dan tirkiye’yê.
dan û firotina çekan heta îro bi
tu qedexeya firotina çekan ne-
hatiye astengkirin, lewra welatê
ku çek diçinê welatekî endamê
natO’yê ye.

di bin parastina manevraya
payîzî ya natO’yê de, ku li de-
verên kurdnişîn ên tirkiye’yê
pêk hat û hezar leşkerên artêşa
alman jî tê de beşdar bûn, artê-
şa tirk di bin fermana Serokê
Fermandariya Giştî ya artêşê
kenan evren de di 12’ê Îlona
1980’ê de darbeyeke leşkerî
pêk anî. Çend rojan piştî darbe-
ya leşkerî hukûmeta alman ji bo
çekdarkirina polêsên tirk bi tir-
kiye’yê re peymanek mohr kir. Ji
1986’an û vir ve tîmên taybet
ên alman GSG 9, tîmên taybet
ên tirk ji bo şerê li dijî serhilda-
nan perwerde dikin. Van tîmên
taybet li kurdistan’ê hovîtiyên
bêhejmar pêk anîne. li aliyekî
bi sedhezaran muxalif – sosya-
lîst, sendîkavan û çalakgerên
kurd – di zindanên cuntayê de
dihatin wendakirin û gelekên
din jî dihatin qetilkirin, li aliyê
din almanya’yê têkiliyên xwe
yên baş bi tirkiye’yê re dewam
dikirin. rojnameya muhafaza-

kar “die Welt” di sala 1981’ê de
ev xeta hevkariyê ya ku ji hev
qut nabe û dewam dike, nas kir:
“Bi vî awayî komara Federal a
almanya’yê kevneşopiyeke abo-
riya ber bi derve ve, ya ku digi-
hîje heta dema Împaratoriya
alman, komara Weimer û Împa-
ratoriya Sêyemîn (dema desthi-
latdariya naziyan), dewam dike.
ev yek jî xwe di pêwendiyeke ji
nêz ve ya taybet a di navbera al-
man û tirkan de dide der. Pê-
wendiyeke bi vî rengî di nav-
bera almanya û tu dewleteke
din de nîn e (4).” 

Çekên DDR’ê û şerê 
li Kurdistan’ê

di destpêka salên 1990’î de
Hukûmeta Federal a alman

beşeke mezin a çekên artêşa
Gel a neteweyî ya ddr’ê (nVa)
da tirkiye’yê. Bi vî rengî Hukû-
meta Federal a alman bi riya
‘dîplomasiya deftera çekan’ a pê
hevalbendekî di natO’yê de hat
çekdarîkirin, xwe ji beşdarbû-
neke yekser a di wî şerî de, ku
di pêşengiya dewletên yekgirtî
yên amerîka’yê de li dijî iraqê
sala 1991’ê hat birêvebirin, xe-
las kir. almanya’yê ji panzerên
nVa’yê 300 panzerên heşt- do-
labî yên modela Brt-60 dan
tirkiye’yê. ev panzer çekên ge-
lekî baş in ji bo şerê li kurdista-
na çiyayî. 250 hezar tifingên
kalaşnîkof ên nVa’yê jî bi taybe-
tî ji bo çakdarîkirina bi deh he-
zaran cerdevanan hatin bika-
ranîn. ev sîstema cerdevaniyê li
djiî Pkk’ê hatiye rêxistinkirin.
di sala 1992’an de şahidan da
zanîn ku di êrîşa li dijî bajarê
Şirnex’ê de panzerên bi vî rengî
yên ji almanya’yê, hatine bika-
ranîn. Salekê paşê li almanya’yê
kanala televizyonê ya dewletê
ya duyemîn ZdF’ê dîmenek nî-
şan da. di vê dîmenê de xuya bû
ka çawa gerîllayek, li nêzîkî nav-
çeya Cizîr’ê ya bi ser Şirnex’ê, bi
panzereke Brt-60 ve hatiye gi-
rêdan û heta ku dimire di erdê
re dihê kaşkirin. Ji ber ku bi ya
peymana natO’yê alavên leşke-
rî yên ku dane welatekî bi tenê
ji bo parastina vî welatî dikarin
werin bikaranîn, Hukûmeta Fe-
deral a alman di bin zextê de
neçar ma ku dayîn û firotina
alavên leşkerî bo tirkiye’yê ji bo
demeke kurt rawestîne. lê belê
hukûmet heta îro jî înkar dike
ku têra xwe delîl hebûn, ku nî-
şan didin ku ew çekên ku al-
manya’yê dane tirkiye’yê di
şerê li dijî kurdan de hatiye bi-
karanîn. Wezîrê karê derve kla-
us kinkel di 1995’an de îddîa
dikir ku îhtîmal hebû ku ev ew
panzer bin ku rûsya’yê firotine
tirkiye’yê, her çend rûsya’yê bi
tenê çendek panzer firotibûn
tirkiye’yê.

Piştî jihevketina yekîtiya Sov-

yetan, di sala 1995’an de alîka-
riya leşkerî ya natO’yê bêmûçe
dida tirkiye’yê jî bi dawî bû. lê
belê firotina çekan a bi destê
şîrketên taybet ên endustriya
çekan û bi garantiya îxracatê ya
Hukûmeta Federal a alman her
berdewam bû. enqere’yê di
1999’an de xwest ku tankên tî-
pa leopard ii bikire û ev yek wê
demê ji bo hukûmeta federal
veguherî azmûneke man û ne-
manê. Hingî Partiya kesk, ku di
koalîsyonê de bû, xwe bi Partiya
Sosyal demokrat da qebûlkirin
û tank nehatin firotin. lê deme-
ke kurt piştî hilbijartinên giştî
yên sala 2005’an, koalîsyona di
navbera keskan û Sosyal demo-
kratan de, piştî ku êdî hukûme-
teke din jî hatibû hilbijartin,
wekî yek ji karên xwe yên dawî
yên hukûmetê ji bo firotina 298
tankên leopard ii peyman bi
tirkiye’yê re mohr kir. enstîtu-
ya lêkolînên aştiyê ya Stock-
holm’ê SiPri di rapora xwe ya
salane de, ku di Pûşber a
2009’an hat weşandin, bi belge-
yan nîşan da ku tirkiye tevî yû-
nanistan û afrîkaya Başûr hîna
jî ew welat e ku herî zêde çekên
alman dikire. dema ku di Sibata
2008’an de bi hezaran leşkerên
artêşa tirk sînora Başûrê kur-
distan’ê derbas kir, dîmenên tel-
evizyonan nîşan dan ku gelek
çek û alavên leşkerî yên alman
di vê êrîşa li dijî huqûqa navne-
teweyî ya mirovî de hatine bika-
ranîn. di nava wan de panzer û
mekîneyên veguheztina leşke-
ran unimog ên fîrmaya merce-
des Benz’ê jî hebûn. di adara
2010’an de dîsa bi deh hezaran
leşkerên tirk li ser sînora Başû-
rê kurdistan’ê hatin komkirin û
veguhestina wan dewam dike,
di vê demê de serokwezîra al-
manya’yê angela merkel li en-
qere’yê peymana firotina 56
tankên din ên leopard ii mohr
kir.

Berjewendiyên aborî pêştirî
mafê mirovan in

Piştî ku şerê sar bi dawî bû, ji
bo siyaseta karê derve ya al-

man, tirkiye ji nû ve wekî dema
avakirina riya hesinî ya Bex-
da’yê bû xwediyê rola dergehê
ku vedibe rojhilata navîn. Ji bo
berjewendiyên li rojhilata na-
vîn û nêzîk berferehbûnê yên
almanya’yê û gihandina made-
yên xam ên li wir û bazarên wir,
tirkiye hevalbendê stratejîk e.
almanya ev demeke dirêj e di
warê bazirganiyê de hevalben-
dê herî girîng ê tirkiye’yê ye û
bazara tirkiye’yê tevî 70.5 mil-
yon muşteriyên pêkan û şêni-
yên xwe yên ciwan ji bo şîrke-
tên alman gelekî girîng e. mezi-
nahiya bazirganiya dualî ya her
du welatan di sala 2007’an de
gihişte hejmareke gelek bilind,

24.8 milyar euroyan, û ji ber krî-
za aborî ya sala 2009’an ji sedî
19.8’an kêm bû. Buhayê malên
almanya’yê, ku par firotin tirki-
ye’yê, 11.5 milyar euro bû. di
nava wê de beşa girîng, ji bilî
endustriya çekan, a mekîneyan,
alavên elektronîk, wesaît û par-
çeyên ji bo endustriya çêkirina
otomobîlan bû. Bi mîqdara 7.6
milyar dolar, ji sala 1980’î û vir
ve ew welatê biyanî ku herî zê-
de pereyan dixe tirkiye’yê, al-
manya ye. di vê navberê de
rûsya niha hêdî hêdî, dike ku
wekî hevalbendê bazirganiyê yê
herî girîng ê tirkiye’yê, alman-
ya’yê derbaz bike. 

Ji bo almanya û ewrûpa’yê
kurdistan di warê siyaseta
enerjiyê de ji bo xetên lûleyên
petrolê û gaza xwezayî yên heyî
û yên dihên plankirin, herême-
ke gelekî girîng a transît e. Bi vî
rengî xeta lûleyên gaza xwezayî
nabucco di nava erdên kurdis-
tan’ê re dibihure, ku ewrûpa
dixwaze pê hewcedariya xwe ya
bi rûsyayê ve kêm bike. Pkk, ya
ku beriya niha gelek caran li dijî
xetên lûleyên petrol û gaza si-
rûştî çalakî li dar xistin, ji aliyê
yekîtiya ewrûpa’yê ve wekî xe-
tera li dijî ewlekariya enerjiyê
dihê dîtin. yekîtiya ewrûpa’yê bi
vî rengî destûrê dide “têkoşîna
li dijî terorê” ya enqerê.

navhevketina aborî ya tirki-
ye û almanya’yê, tirkiye’yê dixe
rewşekê ku ne bi tenê girêdayî
ye, her weha dixe rewşekê ku
ew dikare daxwazan jî bike. Hu-
kûmeta tirk dikare bi awayekî
rehet û ji xwe razî ji almanya’yê
bixwaze ku tedbîran li dijî mu-
xalifên kurd û tirk ên mişextbû-
yî bigire.

Şerê li dijî serhildanê yê ku
ji sînoran dibihure

dema ku piştî havîna sala
1984’an şerê çekdarî dest

pê kir, Pkk her ku çû bêhtir li
kurdistan’ê xurt bû û pirsgirêka
kurd bi serhildanan re bala raya
giştî ya navneteweyî kişand ser
xwe. Bi ya natO’yê, vê yekê se-
qemgîriya tirkiye’yê dixist xete-
rê; tirkiye ya ku li dijî yekîtiya
Sovyetan û pêşketin û bûyerên
antî-emperyalîst ên li rojhilata
navîn wekî bendek bû ku bi kê-
rî natO’yê dihat. di çarçoveya
şerê li dijî serhildanan ê na-
tO’yê de wezîfeya ku dibû para
dadgeriya siyasî ya almanya’yê
ew bû ku tevgera rizgariya kurd
wekî terorîst krîmînalîze bike.
li rojavayê ewrûpa’yê kurdek
bihata kuştin, ew dixistin stûyê
Pkk’ê. rêxistina îstîxbaratê ya
tirk mİt’ê ji bo ku gunehê wê
bixe stûyê Pkk’ê, li dijî konso-
losxaneya giştî ya tirk a li Ham-
burg’ê êrîşek plan kir. dozgerê
giştî yê federal kurt rebmann bi
dîktatoriya leşkerî ya tirk re li

1 t

Hevalbendiya kujer a çekan 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



HeZÎraN 2010 — LE MONDE diplomatique kurdî5

dijî terorîzma navneteweyî,
hevkariyeke pir ji nêz ve dikir.
Heman kurt rebmann Partiya
karkerên kurdistan’ê (Pkk)
wekî “dijminê sereke yê ewle-
kariya navxweyî” ragihand (5).
Bi îddîaya ku endamên yekîtiye-
ke terorîst in û di nava Pkk’ê de
dijminên partiyê kuştine, bi ya
xala 129 a Qanûna Cezayî ya al-
man li 20 siyasetvanên kurd
doz hat vekirin. di saloneke
dadgehê ya binerd de yên ku di-
hatin gunehbarkirin ji 24’ê Cot-
meha 1989’an û pê ve di
qafeseke camî de wekî heywa-
nên kûvî hatin nîşandan – di ça-
vên parêzvanan de ev “şêwaza
ewrûpa ya naverast a di warê
paqijiyê de bêqusûr ê dozên
qelp ên girseyî yên dadgehên
leşkerî yên tirk” bû. li dijî pira-
niya mirovên ku hatin dadgeh-
kirin, doz ji ber “kêmbûna
delîlan” betal bû.  di encama îfa-
deyên şahidekî sereke de di
adara 1994’an de bi tenê li du
kesên ku dihatin gunehbarkirin
cezayê muebbetê hat birrîn. du
kesên din, ên ku ceza li wan hat
birîn, jî di cih de hatin berdan,
lewra dema ku dozê dewam di-
kir û ew girtî bûn û ji cezayê ku
li wan hatibû birîn bêhtir ew
girtî mabûn. Hewldana dozgeri-
ya federal a alman, a ku dixwest
deqa terorîstiyê li ser tevahiya
tevgera rizgariyê ya kurd bide,
têk çûbû.

dema ku artêşa tirk di 22’ê
Cotmeh a 1993’an de navçeya
amed’ê lice bombe kir, kurdên
li ewrûpa’yê ku hêrsa wan ra-
bûbû, li dijî nûnergehên tirk,
qehwexane û ofîsên tûrîzmê ça-
lakî li dar xistin. di çalakiyekê
de xwediyê qahwexaneyekê hat
kuştin, tevî ku nehat piştrastki-
rin ku Pkk’ê ev çalakî bi rê ve
biriye jî, Wezîrê karê navxweyî
yê almanya’yê manfred kanther
(Cdu) di 26’ê mijdara 1993’an
de qedexeya xebatê danî ser
Pkk’ê, eniya rizgariya netewe-
ya kurdistan’ê (ernk) û 29 ko-
meleyên herêmî. di fermana
qedexeyê de weha dihat gotin,
“[...] xebatên Pkk’ê û rêxistinên
pê ve girêdayî li dijî qanûnên
cezayî ne, li dijî fikra bi hev re ji-
yana gelan e, ji bo ewlekariya
navxweyî, nîzama gelemperî û
gelek kar û barên din ên koma-
ra Federal a almanya’yê tehlûke
ye. [...]. Sûcên wê ew e ku jiyana
aştiyane ya di navbera kurd û
tirkan de, hem li tirkiye’yê û
hem jî li almanya’yê, xerab di-
kin. [...] Çalakiyên bi şîddet ên
siyasî [...] ji bo berjewendiyên
siyaseta derveyî welêt a koma-
ra Federal a almanya’yê tehlûke
ne. ev çalakî têkiliyan bi dewle-
ta tirk re gelekî zêde xerab dikin
[...]. ajîtasyona siyasî ya Pkk’ê û
rêxistinên nêzî wê êdî gihiştiye
astekê ku di warê siyaseta der-
ve de nema dikarin werin baş-
kirin. [...] siyaseta derve ya
alman û siyaseta derve ya teva-
hiya Cîhana rojava, ji bo aştiya
li tevahiya herêmê, alîgirê yek-

parebûna erdê hevgirê xwe yê
natO, yê yekîtiya rojavayê ew-
rûpa’yê Weu, û ewrûpa’yê ye.
Sebra ku em nîşanî çalakiyên
Pkk’ê li almanya’yê bidin, wê
bike ku bawerî bi vê siyaseta
derve ya alman nemîne û bawe-
riya yek ji hevgirên girîng ên ku
em qîmetê didin, wê bi me ne-
mîne. Wekî din, li tirkiye’yê hê-
zên ku dixwazin têkiliyên bi
ewrûpa’yê re û pê re jî bi Cîhana
rojava re lawaz bikin, wê xurt
bibin [...].” (6)

Qedexeya li ser PKK’ê

Bi qedexekirina Pkk’ê ya ku
bi kampanyayeke sorkirinê

ya li dijî “terorkurden (kurdên
terorê)” ya çapemeniya alman,
bi sedhezaran welatiyên kurd
ên li almanya’yê êdî bi giştî bûn
gumanbar. Bi hezaran lêpirsîn
hatin destpêkirin. Ji sala
1993’an û vir ve gelek xwepê-
şandan, şahî û heta maçên fut-
bolê û dawet jî hatin qedexe-
kirin, polêsan avêt ser bi sedan
komeleyên çandê û xaniyên tay-
bet. Bi tenê nîşandana wêneyên
Öcalan a di xwepêşandanan de
bi awayekî rêk û pêk dibe sede-
ma girtin û birrîna cezayê pere-
yan. Wekî li tirkiye’yê, pîrozba-
hiyên newroza sala 1994’an li
almanya’yê jî hatin qedexekirin.
Otobûsên 21’ê adarê diçûn cihê
prîozbahiyê hîna li ser otoba-
nan hatin rawestandin. Bi çûn û
hatinê birrîna otobahnan kur-
dan dixwest riyan vekin. 1’ê tîr-
meha 1994’an li Hannover’ê,
Halîm dener’ê 16 salî dema ku
afîşa ernk’ê bi dîwêr ve dikir,
polêsekî sivîl ji pişt ve gule ber-
dayê û ew qetil kir. dadgehê bir-
yara beraata kujer da. Bi hince-
ta ku şîara “Çareseriya Siyasî û
demokratîk li kurdistan’ê” bi
awayekî erînî nêzî agirbesteke
Pkk’ê ya li kurdistan’ê dibe û
qaşo guman heye ku Pkk wê or-
ganîze dike, xwepêşandaneke
mezin a ku ji bo 12’ê adara
1996’an diviyabû ku li dort-
mund’ê bihata lidarxistin, hat
qedexekirin. Polês dor li eyaleta
Westfalya ya Bakurê ren’ê
(nrW) girt, destûr nehat dayîn
ku mirovên ku wekî biyaniyan
xuya dikin ji trênan peya bibin
û mekîneyên kurdan di wan de
dolabên wan bi xaçên sor hatin
nîşankirin. li almanya’yê girti-
nên girseyî yên bi ya qanûnên
polês ên herî mezin ên piştî Şe-
rê Cîhanê yê duyemîn pêk ha-
tin. li gelek deveran rewş
veguherî şerê li ser kolanan ê bi
polêsan re. Hêrsa wî rabûyî, Se-
rokê Pkk’ê abdullah Öcalan gef
xwarin û got, eger gefa dersî-
norkirinê li kurdan were xwa-
rin û wan radestî “dewleta
faşîst a tirkiye” bikin, dibe ku
kurd xwe bi çalakiyên xwekujî li
almanya’yê biparêzin. Öcalan
weha peyivî: “almanya xetera
ku bibe dijminê me yê şer ê du-
yemîn, diafirîne. Her kurd hingî
wê veguhere bombeyeke zindî.”

(7) Wezîrê karê derve yê al-
manya’yê îddîa kir ku Pkk’ê fer-
mana kuştina wî daye û
çapemeniya şelan a Bulvar jî qa-
şo bi planên Pkk’ê yên kuştina
ajotvanê alman michael Schu-
macher dizanî. di dawiyê de
Öcalan paş de gav avêt û ev da-
xuyanî da: “ev ê di warê siyasî û
exlaqî de ne rast be eger em bix-
wazin doza kurdan li alman-
ya’yê bi şîddetê çareser bikin.
ez bi awayekî zelal alîgir im ku
şîddet neyê bikaranîn.” (8) Ga-
rantiya ku Öcalan da, ya ku alî-
girên Pkk’ê li almanya’yê ji
niha û şûn ve wê bi ya qanûnan
tevbigerin, bi rastî jî rewş hine-
kî aram kir. tevî ku di heman
demê de serdegirtina komele-
yan dewam dikir û çalakiyên pi-
çûk ên herêmî de beşdar bi
hinceta sloganên ji bo Pkk’ê go-
tine mirov dihatin girtin, wê sa-
lê Festîvala navneteweyî ya
kurd bi tevlêbûna nêzî sed he-
zar mirovî bêpirsgirêk pêk hat.

di dozên li dijî kesên bi ya îd-
dîayên dewletê rêveberên
Pkk’ê de, kesên hatin guneh-
barkirin, bi ya şemaya ji salên
90’î û vir ve wekî xwe mayî û
neguherî, wekî “serokê” “yekîti-
yeke krîmînel” – beriya 1998’an
carina yê “yekîtiyeke terorîst”-
doz li wan dihat vekirin û li para
bêhtir gelek sal cezayê girtîgehê
dihat birrîn. Ji bo vî cezayî ne
ferz bû beşdariya sûcên berbi-
çav jî were piştrastkirin. di do-
zan de dadgehên alman bi israr
naxwazin guhertinên Pkk’ê bi-
bînin û her weha sedemên siya-
sî yên mirovên ku dihên
gunehbarkirin ku di îfadeyên
dozê yên dirêj de tînin ziman jî,
ji nedîtî ve dihên. Bi vî rengî di
10’ê nîsan a 2008’an de, dadge-
ha Federal a Bilind a Frankfurt’ê
3 sal û nîv cezayê girtîgehê li
nûnerê partiyên kurd ên êdî li
tirkiye’yê hatin qedexekirin
HadeP û deHaP’ê muzafer
ayata birrî. ayata ji sala
2002’an ve li almanya’yê dimî-
ne, û li tirkiye’yê 20 salan di
girtîgehê de maye.

di sala 2008’an de zextên li
ser kurdan li almanya û wela-
tên din ên ewrûpa’yê zêdetir
bûn. ev yek xwe dispêre lihev-
kirina 5’ê kanûn a 2007’an a li
Washington’ê. Hingî Serokê
dya’yê George W. Bush û Serok-
wezîrê tirkiye’yê recep tayyip
erdoğan li ser stratejiyeke hev-
par a şerê li dijî Pkk’ê li hev ki-
ribûn. dya’yê soz da ku bi
alîkariya hevgirên ewrûpî, bine-
saziya avabûnên sivîl ên tevgera
rizgariya kurd ên li ewrûpa’yê
bike armanca êrîşan. Serşêwir-
menda wezareta karê derve ya
dya’yê Shari Villarosa, li ser mi-
jara şerê li dijî terorîzmê de di
adara 2010’an de da xuyakirin
ku “bi israr zor li ewrûpiyan hat
kirin da ku li dijî Pkk’ê bikevin
nava liv û tevgerê.” (9) Bi vî rengî
li ser zexta rayedarên dya’yê
êrîşên polêsan ên bi ser saziyên
nêzî Pkk’ê de û girtina siyaset-

vanên kurd li Fransa, Îtalya, Bel-
çîka û almanya’yê pêk hatin.

di çarçoveya vê hevkariyê de
ku dya dide kirin, di Pûşbera
2008’an de wezîrê karên navx-
weyî yê almanya’ya Federal
Wolfgang Schäuble (Cdu) xeba-
tên roj tV’yê li almanya’yê qe-
dexe kirin. roj tV bi bername-
yên xwe yên bi kurdî, tirkî, erebî
û suryanî li ewrûpa û rojhilata
navîn digihîje bi milyonan mi-
rov û ji bo gelek kurdên li al-
manya’yê yekane çavkanî ye ku
pê dikarin nûçeyan rasterast ji
kurdistan’ê bibihîsin. di belge-
ya qedexekirinê de dihê gotin,
kanala televizyonê li dijî “fikra
bi hev re jiyana gelan e”. di he-
man belgeyê de wezareta karê
navxweyî îddîa dike ku navero-
ka weşanê “pesindayîna şerê
çekdarî li dijî tirkiye’yê” û “sor-
kirina kulta ferdekî ku li dor se-
rokê Pkk’ê abdullah Öcalan
dihê hûnandin” e. Ji ber ku dew-
leta tirk bi awayekî “hişktir şerê
li dijî gerîlayên Pkk’ê bi rê ve
dibe” – ya ku behsa wê dihê ki-
rin, êrîşên hewayî ne ku huqûqa
navneteweyî bin pê dikin û tir-
kiye’yê li dijî hedefên li bakurê
iraqê pêk tîne –bi ya “berjewen-
diyên komara Federal a alman-
ya’yê” diviyabû “kanala tele-
vizyonê ya Pkk’ê were qedexe-
kirin.” (10) dadgeha Îdarî ya li
leipzigê sedemên qedexeyê
erêkirin, lê dadgehê qedexe di
26’ê Sibata 2010’an de betal kir.
Wekî sedem jî hat gotin, ne zelal
e ka gelo qedexekirina li alman-
ya’yê ya televizyoneke li danî-
marka’yê lîsansa weşanê sten-
diye bi huqûqa ewrûpî re li hev
bike yan na. Hefteyekê paşê ye-
kîneyên rûnixumandî yên dij-
terorê yên belçîkî bi ser stud-
yoyên kanalê yên li navçeya Bel-
çîkayê denderleeuwê de girtin.
li cihê weşanê bûn sedema zi-
rareke bêhtirî milyonek euroyî
û gelek xebatkarên wê girtin.

Qedexeya li ser ROJ TV

Qedexekirina roj tV’yê bû
sedem ku yekîneyeke herê-

mî ya gerîlayên Pkk’ê 8’ê tîr-
meha 2008’an 3 endamên ko-
meleya Çiyagerên alpan a al-
man li ser çiyayê agiriyê, li war-
geha wan a 3 hezar û 200
metreyî bilind, werin girtin. ye-
kîneya gerîlayan ev daxwaz di-
kir: “divê hukûmeta merkel tevî
hukûmeta tirk dev jê berde ku
têkoşîna azadiyê ya gelê kurd
qurbanî berjewendiyên aborî
bike.” (11) deh rojan paşê çiya-
gerên ji Bavyera’yê hatin ber-
dan. Her çawa be, yekîneya
gerîlla ku xweser tevgeriya, zi-
rar li doza kurd kir. lewra koma
partiya die linke beriya çend
rojan pêşniyarek dabû parlema-
na federal û tê de dixwest ku
“çareseriya aştiyane ya pirsgirê-
ka kurd xurttir li navenda hevî-
dîtinên di barê endametiya
yekîtiya ewrûpa’yê ya tirki-
ye’yê were bicihkirin”. die linke

ev pêşniyara xwe paş ve kişand,
lewra tê de her weha ev daxwaz
jî hebû “derxistina rêxistinên
kurd ji lîsteya rêxistinên krîmî-
nel, bi taybetî jî ya Pkk’ê” da ku
“hukûmeta federal piştgiriyê bi-
de aştiya herêmê”. Serokê koma
parlementoya federalî ya die
linke, Bodo ramelow, li ber fik-
ra raya giştî yê çapemeniyê sor
kirî, çû secdê û got “em nikarin
di demekê de ku rehîneyan di-
gire, destekê bidin Pkk’ê.” (12)

Zexta li dij penaber û 
koçberên kurd

Zextên li dijî kurdan ên ji sî-
noran wê de, di salên 80’yî û

90’î de ji bo hêdî hêdî jihevxis-
tina mafên penaber û koçberan
hatin bikaranîn. Hîna di dawiya
salên 80’yî de dozgerê giştî yê
federal kurt rebmann doza sî-
nordarkirina mafê penaberiyê
kir: “divê endamên rêveber ên
Pkk’ê vê fêm bikin. [...] di vê
çarçoveyê de divê mirov li ber
çavan bigire û li ser bihizire ku
siyaseta penaberiyê û biyaniyan
a zêde merd û ne bi ya pêdivi-
yên me yên ewlekariyê, di de-
mên dirêj ên pêş de, li dewleta
me dikare veguhere hêmaneke
seqemnegîriyê.” (13) Ji hingî ve
bi taybetî jî penaberên ji tirki-
ye’yê li almanya’yê bi îddîaya
ku li rojavayê tirkiye’yê derfeta
penaberiya ewle ya di nava we-
lêt de heye, hema bêjin qet şan-
sê qebûlkirina mafê wan ê
penaberiyê nemaye. di heman
demê de jî bi pratîkeke gelekî
hişk a dersînorkirinê re jî rû bi
rû ne. Bi ser de jî pêkanîna be-
talkirina mafê penaberiyê ku
destgeha koçberî û Penaberiyê
ya Federal a li nurnbergê
(BamF) li dijî mirovên ku pena-
beriya wan hatiye qebûl kirin,
dihê. BamF xwe dispêre rapo-
reke li ser rewşê ya Wezareta
karên derve û weha dibêje: “di
salên dawiyê de li tirkiye’yê ne-
maze jî di dema hukûmeta
akP’ê de bi guhertinên qanûn û
destûra bingehîn û tedbîrên din
ên reforman, bi taybetî jî di mi-
jara misogerkirina mafên miro-
van de gelek pêşketin hene. Bi
pirranî, çavdêr guhertineke
mentalîteyê ya ku tevahiya civa-
kê digire nav xwe, qebûl dikin.”
dijberên dewleta tirk ên ku li
almanya’yê di nava “derdorên
çepgirên radîkal” de xwedî cihe-
kî mezin in, eger ew werin der-
sînorkirin, hingî “di rewşên
taybet ên yeko yeko de tehlûke
heye ku dewlet zextê li wan bi-
ke”. (14) Ji ber vê yekê qaşo se-
demên ku li pêşiya dersînor-
kirinê bibin asteng nîn in. di wê
demê de ku ev rapora rewşê di-
hate amadekirin, di dawiya
adara 2006’an de li gelek baja-
rên kurdan di dema bi şîddetê
tepisandina xwepêşandanên
mezin de polêsan bêhtirî 10 si-
vîlan bi guleyan qetil kirin û di
nava van sivîlan de gelek zarok
jî hebûn. 
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di sala 2009’an de Hukûmeta
Federal a almanya’yê bi Sûri-
ye’yê re peymanek li ser şûnve-
qebûlkirina penaberan mohr
kir. Bi ya vê peymanê penabe-
rên ku mafê wan ê rûniştinê li
almanya’yê ne misoger e, wê
karibin werin dersînorkirin. di
vê çarçoveyê de li tevahiya ko-
mara Federal 7 hezar mirov
mexdûr bûn. di nava wan de
kurdên ku ne welatî (bênasna-
me) ne jî hene. Her çend li Sûri-
ye’yê bi awayekî sîstematîk zext
li kurdan dihê kirin jî, ev pey-
man hat mohrkirin. 

kurdên ku li komara Federal
a almanya’yê xwediyê mafê bê-
dem ê rûniştinê ne jî, tûşî cuda-
geriyê dibin. eger ji tirkiye’yê
bin û hîna ne welatiyê alman-
ya’yê bin, heta îro jî rayedarên
fermî wekî ku tirk bin li wan di-
nihêrin û “kar û barê” wan bi rê
ve dibin. Bi vî rengî rayedarên
bajarê Berlîn’ê qebûl nekirin ku
malbateke kurd di havîna
2009’an de navê helbestvanê
kurd ê navdar Cigerxwîn li kurê
xwe bike. Sedem jî ew e ku di vî
navî de tîpên ‘x’ û ‘w’ hene û ev
tîp di alfabeya tirkî de nîn in û li
tirkiye’yê qedexe ne. Gelek dez-
geh û tedbîrên ji bo destekkiri-
na entegrasyonê bi wê rastiyê
nizanin ku kurd wekî duyemîn
koma herî mezin a koçberan a li
almanya’yê ne, ji koçberên tirk
cihê, û xwediyê pirsgirêkên en-
tegrasyonê yên taybet in. Wekî
mînak li almanya’yê qebûlneki-
rina zimanê wan ê dayikê dibe
sedema encamên pêhisîna za-
nîstî û dêrûnî û ev encam di de-
mên pêş de bandoreke neerînî
li pêkhatina kesayetiya zarokên
kurd û li şensê wan ê perwerde-
hiyê dike. 

di konferansa “kurd li alman-
ya’yê – dîrok, dema niha, pers-
pektîfên ji bo wekheviyê” de ku
Federasyona komeleyên kurd li
almanya’yê yek-kOm’ê tevî sa-
ziyên penaber, aştî û mafê miro-
van organîze kiribû, 150
beşdarên siyasetvan, zanyar û
nûnerên yekîtî û komeleyan di
9’ê Îlona 2009’an de li parlema-
na Berlîn’ê biryar dan ku doza
guhertina paradîgmaya siyaseta
alman a beramberî kurdan bi-
kin. Xala navendî ev e: “Wekî
komeke xweser a penaberan
qebûlkirina penaberên kurd û
bi ya komên din ên penaberan
yeknesakdîtina wan.” Wekî din
daxwazên ku dihên kirin wekî
mînak dersa temamker a zima-
nê dayikê, betalkirina qedexeki-
rina Pkk’ê, rawestandina
dersînorkirina penaberên kurd
in. Beşdarên konferansê ji ko-
mara Federal a almanya’yê her
weha xwestin ku ji bo çareser-
kirina pirsgirêka kurd bi riyên
aştiyane û demokratîk bi rolekî
xurttir rabe.

dema mirov siyaseta tirki-
ye’yê û rojhilata navîn a al-
manya’yê, ku ev 150 sal in bi
seqemgîrî berdewam dike, li

ber çavan bigire, nemaze dax-
waza dawî weha xuya dike ku
ne guncan e ku pêk were. Çawa
ku di dema Şerê Cîhanê yê yeke-
mîn de çarenûsa gelê ermenî bi
qurbanî hevalbendiya stratejîk
a çekan a alman û tirkan hat ki-
rin, îro jî çarenûsa gelê kurd di
bin berjewendiyên jeopolîtîk û
aborî yên emperyalîzma alma-
nan ên li rojhilata navîn û nê-
zîk re dihên bicihkirin. ne
bangên ji ber hestyariyên miro-
vahiyê, lê bi bûyerên darî çav ên
mîna demokratîkbûyîneke rate-
qînî ya tirkiye’yê, ku her weha
mafê diyarkirina çarenûsa xwe
yê kurdan jî qebûl dike, dikare
ji binî ve û bi awayekî esasî si-
yaseta kurd a almanya’yê bigu-
here. ev mînak vê yekê bi
awayekî zelal nîşan dide: Salekê
piştî ku rejîma Baas’ê ya li iraqê
hilweşiya, wezîrê karên navx-
weyî yê alman Otto Schilly di
buhara 2004’an de di rapora Sa-

ziya Îstîxbarata navxweyî ya
Parastina destûra Bingehîn de
yekîtî niştimanî kurdistan ynk
û Partiya demokrat a kurdis-
tan’ê Pdk di nava rêxistinên “ji
bo ewlekariyê tehlûke û hewl-
danên radîkal ên biyaniyan de”
bi cih kiribûn. (15) Piştî salekê
serokê ynk’ê Celal talabanî we-
kî serokkomarê iraqê hat hilbi-
jartin û serokê Pdk’ê mesûd
Barzanî jî bû serokê Herêma
kurdistana iraqê (Herêma Ba-
şûrê kurdistan’ê). Hukûmeta
Federal a almanya’yê mêvanda-
riya vî siyasetmedarî kir ku hîna
nû wekî “radîkal” hatibû binav-
kirin. Bi vî rengî, naxwe mirov
dikare hêvî bike ku rojekê ab-
dullah Öcalan jî li Berlîn’ê wekî
mêvanê dewletê were pêşwazî-
kirin. lê belê guhertin divê ji
hundir were, ji hêzên demokra-
tîk ên li tirkiye’yê û Bakurê
kurdistan’ê.

Wergera ji almanî
Lokman Turgut

Ev nîvîs ji bo Le Monde diploma-
tique kurdî hatiye nivîsandin. 
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Teza min a pêşî ev e: 

k
omara ku 1923’an
nû hatîbû damez-
randin bû xwedî
derfet ku sala
1963’an Peymana

enqere’yê bi yekîtiya ewrûpa ya
aborî (Cea) re mohr bike, lewra
di dema şerê sar de ji ber sede-
mên jeostratejîk û jeopolîtîk,
hêzên rojava nêzîkbûna tirkiye
ber bi yekîtiya Sovyetan ve we-
ke xeterekî didîtin.

Ji dema damezrandina koma-
rê û vir ve projeya rojavayîbûna
komarê ew e ku bibe parçeyek
ji hevgirtina rojavayî û saziyên
rojavayî. Întellektuelên kema-
lîst hewl didin bi alîkariya nav-
gînên sembolîk qebûlkirina
çanda rojava ya nû li ser civakê
ferz bikin. Helbestvanê tirk Or-
han Veli bi vî rengî bal kişand
ser vê rojavayîkirina lihevçêki-
rî: “li welatên din demokrasî bi
xwînê çêbû, li welatê me bi qa-
nûnan li ser me tê ferzkirin.” Ji
awirên tirkiye’yê ve endameti-
ya ye’yê armanceke dev jê neyê
berdan e, lewra damezrênerê
dewletê general atatürk ev ar-
manc daniye ber wan. Ji ber vê
yekê armanca endametiya
ye’yê weke “siyaseta dewletê”
tê dîtin. lê belê gelek astengi-
yên ji ber siyaseta hundir  hene
ku tirkiye’yê dûrî ye’yê digirin.
astenga pêşî arteş ye. arteş li
tirkiye’yê ji serî ve dikare weke
hêza di siyasetê de xwedî roleke
sereke ye di vetokirinê de, were
teşxîskirin. Beriya damezrandi-
na komarê hê di dema Împere-
toriya Osmaniyan de artêş weke
elîta întellektuel di civakê de
hêmanekî girîng ê pêşveçûna si-
yasî, civakî û çandî bû. Întellek-
tuelên kemalîst difikirîn ku
întegrasyona rojavayî bi tenê
eger civaka tirk weke şêwazên
jiyana rojavayî were birêxistin-
kirin, dikare bi ser keve. ev şê-
wazên jiyana rojavayî jî bi
qanûnan hatin ferzkirin. ango
rojavayîbûn li tirkiye’yê ne bi
tevgereke çandî ji jêr ve bi gew-
de bû, lê ji jor ve bi zorê hat
ferzkirin. Vê kemalîzmê cih ne-
da fikrê bingehî yê rojava ku di-

bêje dewlet û netewe xizmeta
pêşketina ferd dikin û ne bere-
vajiyê wê.

tevî rojavayîbûna lihevçêkirî
ya tirkiye’yê jî, Serokê komîs-
yona Cea’yê Walter Hallstein
dema mohrkirina peymana en-
qere’yê sala 1963’an ewrûpîbû-
na tirkiye’yê bi van gotinan
derdixist pêş: “tirkiye parçeye-
kî ewrûpa’yê ye” (Çavkanî: Stei-
bach, udo; europa und die
türkei (ewrûpa û tirkiye) in:
Weidenfeld, Werner (edîtor.):
europa-Handbuch. Bonn 1999,
rûpel 681–690. li vir rûpel
683). li vir ez dixwazim bînim
ziman ku artêşa tirk sê salan be-
riya hingî ango 1960’î bi darbe-
yeke eskerî dest danîbû ser
desthilatdariya siyasî. Helwesta
Hallstein nîşan dide ku darbeya
eskerî norm û pîvanên ewrûpî
binpê nekirine, lewra bi Peyma-
na enqere’yê diviyabû tirki-
ye’yê bixin nava sîstema
hevgirtinên rojavayê ewrû-
pa’yê. Sala 1970’î protokola li
peymanê zêdekirî ya ku wê tir-
kiye û ewrûpa nêzîktirî hev bi-
kira hat mohrkirin. Çend mehan
paşê dîsa eskeriyê darbe kir û
desthilatdariya welêt girte des-
tê xwe. 24 salan paşê roja 14’ê
nîsana 1987’an Hukûmeta tirk
serlêdana xwe ya duyem ji bo
endametiya tam da ye’yê; tevî
ku beriya 7 salan (1980) dîsa
eskeriyê darbe kiribû û hatibû
ser hukim. tevî ku tirkiye’yê di
vî wextî de jî mafê mirovan û
hindikahiyan gelekî zêde binpê
kiribûn, vê yekê yekîtiya ewrû-
pa’yê aciz nedikir. lîderê Cûnta-
yê kenan evren di mîtîngekê de
roja 3’ê Cotmeha 1984’an li
mûş’ê got: “ma gelo em xayînan
darvenekin û wan xwedî bikin?”
li vir dixwazim bi bîr bixim ku
kenan evren di serdana xwe ya
yekemîn de ji aliyê almanya’yê
ve weke Serokkomarê tirki-
ye’yê hat pêşwazîkirin. Wateya
vê ew e ku cunta û rejîma dar-
beyê ji aliyê almanya’yê ve rewa
dihat dîtin û dihat qebûlkirin.
Serlêdana 1987’an ne ji ber dar-
beya eskerî bi ser neket. li vir
ez tesbît dikim: desthilatdariya
artêşa tirk ji bo yekitiya ewrûpa
(ye) nirx û pîvanê rojavayî ne-
diêşandin, tevî ku piştî her dar-

beya leşkerî sazî û pîvanên de-
mokratîk ji hev dihatin xistin û
betalkirin, gelek mirov dihatin
qetilkirin û rastî êşkencê jî di-
hatin. Pêşî em dikarin di warê
dîrokî de vê tesbîtê bikin ku li
rojava jî mafê mirovan bi xêra
şer û berxwedanên demdirêj
hatin bidestxistin. ew bi ti awa-
yî ji destpêkê ve parçeyê xweî-
fadekirina rojavayî yan jî
rêûresma çandî ya ewrûpî ne-
bûn, berevajî, bi pêvajoyên ge-
lek zor û zehmet ên fêrbûnê,
yên ku ji bo civaka tirk xerîb in,
hino hino rûniştin. Binpêkirina
mafê mirovan û hindikahiyan ji
aliyê yekitiya ewrûpa ve weke
karekî navxweyî yê tirkiye’yê
dihat dîtin, tevî ku tirkiye hema
hema endamê tevahiya rêxisti-
nên siyasî û aborî yên hevgirti-
nên rojavayî bû jî. Sîstema siyasî
ya nedemokratîk ya li tirkiye’yê
weke hêmanekî acizker nedihat
dîtin, lewra têkiliyên di navbera
ye û tirkiye’yê de encama şerê
sar ê di navbera bendên nîza-
mên kapîtalîst û komunîst de
bûn. Ji ber vê yekê ewrûpiyan bi
sedema şerê sar û berjewendi-
yên aborî demeke dirêj qîmet bi
rastiyên tirk û pîvanê ewrûpî
nedan û ew nedîtin. Bi vî awayî
di vir de heta dawiya şerê sar
cot-morala (cot-standardî) ew-
rûpî û bi nîv dilî weke pîvan qe-
bûlkirina nirxên xwe bi xwe,
derdikeve holê.

Teza min a duyemîn ev e:

Piştî şerê sar rola tirkiye’yê
ya bendbûna li hemberî ‘xe-

tera komunîst’ nema. Belê zêde
di ser re dem nebihurî û têkili-
yên di navbera tirkiye’yê û
ye’yê de ji nû ve girîng bûn. li
cem dye’yê, ewrûpa jî di vê
navberê de veguherî navendeke
duyemîn a hêzê. Ji bo ku valahi-
ya hêzê ya li rojhilatê ewrû-
pa’yê dagire, ye’yê diviyabû
stratejiyeke nû ya berferehbûnê
bi pêş bixista. Bi vê yekê re ji bo
bibe endamê bi temamî yê
ye’yê şensekî nû yê tirkiye’yê jî
çêbû. Weke welatê ku rola wê
ya pirekê ji bo veguhestina
enerjiyê (gaza xwezayî, nift û
hwd.) heye, girîngiya tirkiye’yê
van salên dawiyê zêde bû. di vê

çarçoveyê de divê îşaret pê we-
re kirin ku dema ye’yê sala
1999’an statuya namzetê enda-
metiyê da tirkiye’yê, berjewen-
diyên xwe yên aborî û stratejîk
derxistin pêş û qîmet bi înteg-
rasyona siyasî neda. Weke en-
cam kesên li tirkiye’yê rê didan
ber siyasetê wisa his kirin ku
hatine piştrastkirin û bawer ki-
rin ku karibin bi guhertinên he-
rî kêm întegreyî sîstema siyasî
ya ye’yê bibin. ev helwesta elîta
rêveber a tirk yek ji sedemên
sereke ye ku nehişt di pêvajoya
ewrûpayîbûnê de dînamîkên
hundir ên tirkiye’yê bi xwe pêş
bikevin û xwe bi sazî bikin.

Teza min a sisiyan ev e: 

artêşa tirkiye’yê ku dikare
weke “hêza herî girîng a

redkirinê (vetoyê)” were dest-
nîşankirin, xwediyê pozîsyone-
ke hêzê ya mutleq e. lewma
têgihiştina li gorî rêûresmê ji
serdema Osmaniyan (1326-
1923) û vir ve weha difikire ku
dewlet weke hêzeke xweser e û
mirov nikare dest bidiyê. ev
dewlet  ne mecbûr e xwe rewa
bike. tirkiye ji aliyê sûbayan ve
hat damezrandin. mustafa ke-
mal û hevalên wî ji artêşa osma-
nî ne.  Ji pozîsyona xwe ya
otorîter a hêzê, ji artêşa tirk hat
ku formekî dewletê yê ne de-
mokratîk belê di heman demê
de berê xwe dayî rojava ‘ji jor ve
ferz bike’ û biafirîne. Bi vê pişt-
perdeyê mirov dikare rave bike
ku eskerî xwe ne bi tenê weke
misogerkarê ewlekariya derve
dibîne û xwe her weha weke pa-
rêzvanê ‘demokrasiya tirki-
ye’yê’, ‘destûra wê ya bingehîn’
û ‘laîktiyê’ dibîne. Wekî din es-
kerî weke erka xwe dibîne ku
nobetdarê yekparebûna nete-
weya tirk û erdên dewleta wê
ye. û ji bo ku pozîsyona xwe ya
hêzê biparêze, timî ‘dijminên
dewletê’ yên hundir û/yan jî
derve li hev tên çêkirin. Ji vê û
wêde, êşkenceyê weke metode-
ke ‘normal’ a dewletê tê dîtin û
mafên hindikahiyên dînî û etnîk
weke dijminê dewletê tên nir-
xandin. Bi taybetî berê, welatî ji
biryarên siyasî û aborî dûr hatin
girtin. mirov dikare bi vî awayî

tirkiye’yê weke ‘demokrasiya
qadan’ bi nav bike: Qadek heye
li welêt, em bi nav bikin eskerî
ku doza hêza siyasî dike û her
weha vê hêzê pêk tîne û di he-
man demê de xwe nade ber ku
bi mekanîzmayên demokratîk
were kontrolkirin. Biryara baş-
bûn û xirabbûna tiştekî ji bo
pêşketina dewletê, bi tenê ji ali-
yê eskeriyê vê dihat dayîn. ev
îro li pêşiya demokratîkbûyîna
tirkiye’yê astengiyeke mezin e.
Pratîka vê yekê di civaka tirki-
ye’yê de îro jî bi giştî tê qebûlki-
rin. li aliyekî saziyên
demokratîk bi awayê fermî he-
ne, lê belê li gorî vê çandeke de-
mokrasiyê nîne. Stratejiya
sîstema serwer ew e ku dixwa-
ze kakil û sîsika nîzama otorîter
biparêze. Heta roja me ya îro, ji
tirkiye’yê nehat nîzameke civa-
ka sivîl bi sazî bike. yên desthi-
latdar biryara li ser radeya
demokratîkbûyînê didin û bi te-
nê tesbît dikin ka çiqas demok-
rasî ji gel re divê. Bi ser de jî li
tirkiye’yê koalîsyoneke xwedî
bandor û nefermî ya hêzên es-
kerî, hêzên polês, dadgerî, par-
tiyên neteweperest, her weha
partiya sosyal demokrat CHP’ê,
rêxistina neyasayî ya “gurên
boz” û hin beşên aboriyê ku
xwe bi aboriya-veşartî û sergirtî
ya berfereh fînanse dikin, heye
ku bi tirkî jêre “derîn devlet”
(dewleta kûr) tê gotin.

Teza min çaran ev e:

Saziyeke din a civakî ku ji bo
pêvajoya ewrûpayîbûnê gi-

rîng e dînê Îslamê ye, ku hê di
serdema osmaniyan de jî weke
dînê dewletê xwediyê roleke
navendî bû. di Îslamê de ji hev
cihêkirina dewlet û dîn nîne.
têkiliyeke ji nêz ve di navbera
Îslam û binpêkirina mafê miro-
van û mafê hindikahiyan de he-
ye. Îslam weke dînekî şer pêk
hat. Pêxemberê dînê Îslamê mu-
hamed ne bi tenê pêxemberek
bû, ew her weha siyasetvanek
bû ku dewlet bi rê ve dibir. aza-
diya dîn di Îslamê de îro jî weke
mafekî gerdûnî û nikare were
parçekirin, nayê dîtin. Binpêki-
rina mafê mirovan li welatên
misilman, bi vî awayî li tirki-

tirkiye perçeyeke ewrûpa’yê ye?

n Î Q a Ş ê n  l i  S e r  m a F ê  m i r O Va n

D r .  H a S a N k ay g ı S ı Z *

* Doktorê siyasetnasiyê.
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ye’yê jî timî bi Îslamê tên rave-
kirin. Îslam wekî din jî li tirki-
ye’yê weke hêmanê çanda
neteweyî di konsepta netewe-
perestiya tirk de xwedî roleke
girîng e. netewe li tirkiye’yê bi
awayekî diyarker ji aliyê dîn ve
reng girtiye. nabe ku mirov vê
yekê nebîne; mustafa kemal’ê
laîk ji bo serxwebûna neteweyî
banga cîhadê kir û paşê beriya
ku 29’ê Cotmeha 1923’an weke
serokkomarê pêşî were hilbijar-
tin, li pêşiya parlemanê ev tawîz
da: “Îslam di komarê de weke
dînê dewletê dimîne.” (ji vê pir-
tûkê hatiye girtin: Seufert, Gün-
ter; kubaseck, Christopher; die
türkei – Politik, Geschichte,
kultur (tirkiye – Siyaset, dîrok,
Çand), berg 556, Schriftenreihe
der Bundeszentrale für Politisc-
he Bildung (rêza nivîsarên na-
venda Federal aji bo
Perwerdeya Siyasî) . Bonn, li vir
rûpela 86). Piştî vê daxuyaniyê
atatürk bi yekdengî weke yeke-
mîn serokkomarê tirkiye’yê hat
hilbijartin. Îro jî Îslama sunî di
siyaseta hundir de weke amûre-
ke desthilatdariyê xwediyê ro-
leke girîng e.

dewleta tirk weke prensîb
ne li dijî radîkalîzma dînî ye,bi
tenê li dijî saziyên dînî ye ku ne
di kontrola wê de ne. Biryara
kemalistan ew bû ku dîn bi
awayekî radîkal bixin kontrola
xwe, ango şoreşekê bikin. lê be-
lê laîktiya tirk serê pêşî ji bo re-
wakirina dewleta netewe,

fikrekî siyasî ye. rêveberiya
dewletê diviyabû li gorî daxwa-
zên kemalistan ji parastin û
muhafezekirina dîn jî berpirsi-
yar bûya. Ji ber vê çendê, tirki-
ye bi tenê bi awayekî fermî
(lihevçêkirî) dewleteke laîk e.
di rastiyê de Îslam saziyeke hê-
zê ya dewletî ye. ango dîroka
sekulerbûna tirk xwe nasipêre
jihevcihêkirina siyaset û dîn,
xwe disipêre kontrola dewletê
û li ser navê mentiqê dewletê
bikaranîna dîn. Ji ber vê rola na-
kok divê dîn weke astengiyeke
li pêşiya endametiya tirkiye’yê
ya ye’yê were dîtin. di nîqaşên
li ser endametiya tirkiye’yê ya
ye’yê de li aliyekî tê îdîakirin ku
tirkiye dewleteke laîk e û dîn
weke amûreke hêzê ne xwediyê
ti rolê ye. li aliyê din Îslam ji bo
hedef û armancên cihê weke
amûrekê tê bikaranîn da ku di
nava sîstemê de doza hêzê were
kirin.

Teza min a pêncan jî ev e:

di dema şerê sar de ye’yê gi-
rîngiyeke mezin bi binpêki-

rina mafê mirovan û
hindikahiyan nedabû. ew weke
karekî navxweyî yê dewleta ne-
tewe ya tirk hatin dîtin. Ji dema
qebûlkirina pîvanên kopen-
hag’ê û vir ve ango ji sala
1993’an û vir ve, mafên miro-
van û hindikahiyan yek ji xalên
navendî ye ku mirov li gorî wê
biryara qebûlkirina endamên

nû yên ye’yê dide.  lê belê di
mijara namzetê endametiyê
tirkiye’yê de pirsgirêkên mafên
mirovan û hindikahiyan bi awa-
yên cihê û hev nagirin, tên girti-
nî dest. Sedemeke vê yekê ew e
ku ye dixwaze li gorî berjewen-
diyên aborî û siyaseta hêzê ya
ewrûpa’yê tirkiye’yê li beram-
berî asya ya navîn û rojhilata
nêzîk bi siyaseteke ewrûpî ve
girêbide. tirkiye pireke cografîk
a di navbera rojava û rojhilat
de ye. dema mirov vê piştper-
deyê li ber çavan bigire, dibe ku
girîngiya pêvajoya demokratîk-
bûnê di siyaseta pêkhatî de ji
ber vê talî be, tevî ku di nîqaşên
li pêşberî raya giştî de timî tên
tematîzekirin. di sîstema dest-
hilatdariyê ya tirk de her angaj-
mana ji bo mafê mirovan û
hindikahiyan bi tehlûkeya ji hev
belavbûnê û parçebûna welêt re
weke hev tê dîtin. li gorî vê ew-
rûpayîbûna tirkiye’yê li vê qadê
jî rastî berxwedaneke mezin a
siyaseta hundir tê. Xwediyên
hêza siyasî yên li tirkiye ya îro
hewl didin sîstemeke demokra-
tîk, yan bêyî guhertinan yan jî bi
guhertinên herî hindik bi ser bi-
xin. Guherandinên ji bo vê jî ji
destpêka pêvajoya ewrûpayîbû-
nê ve ango ji 1999’an ve pêk
tên. Para bêtir ev guhertinên
qanûnî beriya civînên bilind ên
konseya ewrûpa’yê hatin erêki-
rin. Bi ser de jî di reformên xwe
li gorî ewrûpa’yê guhertinê de
heta niha ti sîstematîk xuya na-

ke. lewra ev guhertin ne bi ba-
weriyeke ji dil, belê ji ber zexta
zêde ya ji derve û hundir pêk
tên. li pişt vê nesîstematîkbûnê
mentiqek heye û heta tê xwes-
tin ev bi vî rengî be. Stratejiya
sîstema desthilatdar ew e ku
kakil û sîsika xwe ya otorîter bi-
parêze. Ji ber vê piştperdeyê di
analîzkirina pirsgirêkê de mi-
rov neçar dimîne bifikire ku pa-
ketên reforman ji aliyê
pirraniya burokratên dewletê û
huqûzanan ve nayên qebûlkirin.
di pratîkê de pirraniya refor-
man yan hîç pêk nayên yan jî bi
tevahî pêk nayên. Hukûmeta
tirk der barê pêvajoya reforman
(lîberalbûn) de daxuyaniyên na-
kok dide. li aliyekî tê eşkereki-
rin ku paketên reforman wê
bandoreke şoreşgerî li jiyana li
tirkiye’yê bikin, tirkiye li gorî
kanûna 1999’an îro li dinyayê û
fikr û şêweyên jiyanê vekirîtir e,
ji xwe bawertir û azadtir e. li
aliyê din jî tê gotin, tirkiye’yê ji
destpêka damezrandina xwe
ango sala 1923’an û vir ve timî
nirxên mîna azadî, demokrasî û
mafê mirovan qebûl kirine û pa-
rastine.

Teza min a şeşan ev e: 

Pirsgirêka kurd di pêvajoya
ewrûpayîbûnê de benda

(astengiya) navendî ye – li her
du aliyan jî ev bi vî rengî ye. Bi
siyaseta hundir nikare were ça-
reserkirin, lewra ew ji bo înteg-

rasyona dewleta netewe bi kêr
hatî ye û bi taybetî jî hêza dika-
re veto bike ango ya eskeriyê re-
wa dike. Ji bo ye’yê jî pirsgirêka
kurd bi taybetî fonksiyonel e,
lewma ew ji bo ku tirkiye’yê ji
xwe dûr bigire tê bikaranîn da
ku xwe ji pirsgirêkên aborî, si-
yasî û çandî vedin, yên ku muh-
temel e bi endametiya
tirkiye’yê ya di paşerojê de
derkevin holê.

Bi kurtî mirov dikare bêje ku
mafê mirovan û hindikahiyan
ne parçeyekî çandî û siyasî yê
tirkiye’yê ne. lewma jî zehme-
tiyên dewletê hene van daweri-
vîne hinavên xwe û bi sazî bike.
Heta ku tirkiye weke mînak
qirkirina ermeniyan û mafên
hindikahiyên etnîk û dînî qebûl
neke, girêdana wê ya bi peyma-
nên mafê mirovan ên navnete-
weyî ve, bêtesîr dimîne. Ji ber vê
yekê jî tirkiye nikare di rewşa
niha de bibe endamê ye’yê. Pêş-
ketin û guherînên paşerojê wê
diyar bikin gelo mumkin e tir-
kiye were demokratîkkirin. li
gorî fikra min tirkiye bi tenê
weke demokrasiyeke rastî û ji
dil dikare bibe endamê ye’yê.

Wergera ji tirkî
Sharo Î. Garîp

Ev nîvîs ji bo Le Monde diploma-
tique kurdî hatiye nivîsandin. 
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Bankayên lobîst li Bruksel’ê 
nobedarên demokrasiyê ne!

F r a N ç o ı S r u F F ı N *

e W r û Pa

P
arlementer di ber re
derbas dibin, lê pla-
keta li erdê, her tim li
şûna xwe ye, nalive.
“Pirsgirêkên mezin

bi rêya civînan, gotûbêjan û bi
rêya dengdanê, bi sebr û aramî
û bi fedakarî dikarin werin ça-
reserkirin.” ev hevok di bin ko-
ka darekî de li ber deriyê Parla-
mento ya ewrûpa’yê ya li Bruk-
sel’ê li ser plaketekê hatiye ko-
lan: “di 6’ê kanûn a 2001’ê de ji
aliyê Seroka Parlementoya ew-
rûpa’yê nicole Fontaine ve hati-
ye vekirin.” li vê derê tiştekî din
heye ku bala mirovan dikişîne.
ew jî ew e ku di navbera nivîs û
îmzeyê de logoyekê cih digire:
“SeaP. Society of european af-
fairs Professionnals. incorpora-
ting felpa. Civata lobî û profes-
yonelên kar û barên ewrû-
pa’yê.”  

Gelo mirov dikare heman tiştî
li Paris’ê, li roma’yê yan jî li
madrîd’ê bifikire? Wekî mînak;
mîna ku li pêşiya parlementoya
neteweyî ya li Fransa’yê, li binê
Hemicycle’ê abîdeyeke (ma-
deF) tevgera Şîrketên Fransî
hatibe danîn? yan jî tevgera “lo-
biyên ji bo nukleerê” di nava
baxçeyê luxemburg’ê de abîde-
yek deyne ku pê sipasiyên xwe
pêşkeşî senatoyê kiribin? 

Saziya SeaP (Society of euro-
pean affairs Professionnals), di
nava endamên wê de rêvebirên
şîrketên wekî unilever, Carrefo-
ur, Gaz de France, Volvo, l’Oreal,
û yên Suez jî cih digirin. Hemû
jî, yek ji yê din xêrxwaztir in! Bi
ya malpera wê ya înternetê,
navnîşana wê li –79 Boulevard
Saint-michel, Bruxelles – avahi-
yeke asayî ye. li ber derî cihaza
înterfonê dibêje: “Ji bo SeaP’ê
pê li uneSda bikin.” Saziya ku
dikare logoya xwe deyne pêşiya
Parlementoyê, navê wê hîna jî li

ser qutiyeke posteyê jî nîn e!
Wî xwe sipartiye cem (union of
european Beverages associati-
ons- yekitiya ewrûpa’yê ya ko-
meleyên Vexwarinê) ku saziyên
wekî Coca-Cola, danone, nestlé,
unilever endamên wê yên bin-
gehîn in. 

Ji saziya association Corpora-
te europe Observatory (1) (ko-

meleya ewrûpa’yê ya Çavdêriyê
ya Şîrketan) Olivier Hoedeman
dibêje: “ev sazî di sala 1997’an
hat avakirin, di wan deman de li
ser birêkûpêkkirina komên xe-
batê (lobbyes) jî gotûbêj hebûn.
di van nîqaşan de, ew alî-
girê “xweseriya saziyan” bûn. Bi
ya wan, sektora pîşeya wan wê
prensîb û şertên xwe, bi xwe di-

yar bikirana, ew ji etîk û exlaqê
kar berpirsiyar bûna. an ku ji
bo çarçoveya karên wan ne
hewce bû ku zagon bihatana
derxistin. Wan statuko parast, û
di armanca xwe de jî bi serke-
tin. ew îro bi tu awayî, ji şert û
prensibên xwe re jî tu rêzê na-
girin. Berî ku bikevin vê avahiyê
û ji xwe re cihekî çêbikin, wan

xwe wekî “lobîst” bi nav kiribû.
Ji xwe di cîhana zanîngehan de,
Parlementoya ewrûpa’yê wekî
saziya herî xerab dihê nasîn. Be-
rî her tiştî ji ber ku di parlemen-
toyê de çavên gel tune. li vê
derê gel tune. tu mirov tune ku
bikaribe bibêje ku: “tu mafê we
nîn e hûn weha tevgerin”. Parle-
menter di valahiyê de mane. Ji
hjilbijêrên xwe dûr in. tu deste-
ka ku karibin pişta xwe bidinê
nema ye. li vê derê komên
“lobbyes’an dikevin dewrê û şû-
na gel tijî dikin.’’

di dema seredana me de, se-
rokê saziya SeaP’ê m. yves de
lespinay ne li cihê xwe bû, lê dû
re têlefonî me kir û li ser mijara
plaketê weha axivî: “di amade-
karî û danîna vê plaketê de ne
tenê em hebûn. Her tişt bi zelalî
û eşkere pêk hatin. Xanim nico-
le Fontaine jî li wê derê bû. m.
Hans Gert Pöttering berê ku bi-
be serokê Parlementoyê li wê
derê amade bû.” ev axaftin îspa-
ta berdewamiya dostaniyeke
dilsoz e. Ji bo başiya her kesî:
“komên ‘lobbyistes’ bûne weki-
lê demokrasiyê. 

- Gelo ji wan hesap dihê pir-
sîn ka çima panoya sazgehên
patronan heye, çima ya sendî-
kaya karkeran tune?

- na, ji ber ku sendîka girêda-
yî berjewendiyên sektorekî ne.
lê yê me, em bi awayekî giştî li
pey parastina pişeyekê ne.” 

an ku dixwaze bibêje, sendi-
kavanên karên hesinî, yên xeba-
tên postexanê, yên perwerdehi-
yê, yên rêyên hesinî tev ji gel dûr
in, li pey berjewendiyên sektore-
kî ne, lê belê berjewendiyên kar-
saz, nêzikî yê civakê ne? 

“Bandora cîhana kar a li ser
yekîti’yê li ber çavan e? 

- ez weha dibînm, ku hûn ras-
tiyê çewt fêm dikin.” 

lê m. Jacques delors, rastî pir
baş fem kiriye. Serokê komîsyo-
na ewrûpî yê sala 1993’an de-
lor dibêje “rêvebirên ert

* Rojnamevan, ji redaktorên rojnameya
Fakir, Amiens.
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(maseya Grover a karsazên ew-
rûpî) her tim piştgirî dan nihê-
rînên min.” Ji bo pêşxistina
ewrûpa’yê m. delors bi cîhana
karsaz re bi navê maseya Gro-
ver a karsazên ewrûpî hevkari-
yek saz kir, (european round
table of industrialists, ert), ku
bi qasî 45 “rêvebirên endustrî”
ji şîrketên wekî total, nestlé,
renault, Siemens û hwd. tê de
cih digirin. mîmarê yekane yê
bazarê axaftinên xwe berde-
wam dike: “tiştê ku min di sala
1984’an de kir, ew bû ku bikari-
bim bi hukûmetan re nuqteyên
hevbeş peyda bikim û ji bo hev-
kariyê bi wan re bigihîjin lihev-
kirinekê. Ji ber ku piraniya wan,
ji bilî nihêrîna bazareke mezin
her fikrê red dikirin. daxwaza
cîhana karsaz ya ji bo yekitiyê
hukûmet jî anîn cem hev.”  (2) Bi
vî awayî ev sosyalistê me rabû,
di bin navê “pêşxistina ewrû-
pa’yê de” “sendikayên ewrûpî”
yan jî “gelên ewrûpî” ji nedîtî ve
hat û pişta xwe bi lobiya patro-
nan ve girê da.

Plansazî hatibû amadekirin:
di Çile ya 1985’an de, serokê
maseya Grover a karsazên ew-
rûpî ert (û yê Philips’ê), m.
Wisse dekker, bi navê “ewrûpa
1990: Plansaziya xebatê ” doku-
manek weşand û tê de dihê pêş-
niyaz kirin ku li hember asten-
giyên bazirganî û tixûbên bacê
tekoşîn were meşandin. di Çile
ya 1985’an de, m. delors li
Bruksel’ê dest bi wezîfeya xwe
kir û li pêşberî Parlementoya
ewrûpa’yê nihêrîna xwe ya ji bo
têkoşîna li hember astengiyên
bazirganî û tuxûbên bacê anî zi-
man. (3) Baş bû ku PdG ji bo
copyright’a (mafên telîfê) vê fik-
rê, hîna serî lê neda bû…

Beşa yekem ya xebatan pêk
hatin, an ku pêngava pêşî bi ser-
ket, lê piştî şeş salan, ji bo dest-
pêkirina pêngava duyemîn dîsa
maseya Grover a karsazên ew-
rûpî ert hat bikaranîn. Jean-
marie Cavada di payîza 1991’an
de, di bernameya xwe ya peda-
gojîk de da xuyakirin ku “ewrû-
pa pir zû nameşe, ev proje gava
sedsalê ye. ev hesta giran ji ali-
yê pir kesan ve hatiye hîskirin,
çil û pênc mezintirîn saziyên
endustriyel ên ewrûpa’yê ku xi-
tabî aboriya sê milyon kesan
temsîl dikin, îro di rewşeke
alarmê de ne. ew ji ewrûpa’yê
pir gavên nû hêvî dikin.” 

rojnamevanê ku ji tevgera
hemdem a demokrat bi arman-
ca pêşxistina tevgera gel derba-
sî yekîtiyê bû, bi awayekî ob-
jektîf weha dibêje: “ev bername
bi xebata çil û pênc saziyên kar-
saz ên ewrûpa’yê hat destpêki-
rin, ji wan sê berpirsiyar ev kes
in: navê koma wan, ‘maseya
Grover a ewrûpî ye. Jérôme mo-
nod (serokê lyonnaise des
eaux), Pehr Gyllenhammar (Se-
rokê Volvo, çawa ku hûn diza-
nin, hevkarê renault, hevkarê
mitsubishi), û umberto agnelli
(serokê koma mezin a Fiat’ê).”

Bankakarek jî tev li vê komê ha-
tiye kirin, – bê guman ji bo ku
mêzîna rewşê sererast bike:
“Bernard esambert, serokê
Bankaya la financière rothsc-
hild.” (4)

di destpêka salên 1990’î de
bloka rojhilat hilweşiya, pey re
“gefa komunîst” jî nema. Ji xwe
projeya yekîtiya ewrûpa’yê jî li
hember vê gefê pêk hatibû. li
aliyê din, hedefên ku di sala
1986’an de ji aliyê Peymana
taybetî ve hatibûn diyarkirin,
tev pêk hatin: êdî dem hatibû,
civîna bilind a serokdewletan a
di bin navê “tevgera rizgariyê”
de, di kanûn’a 1991’î de li ma-
astricht’tê pêk hat. Bi vê firsen-
dê, patron hewlê didin piyonên
xwe derînin pêş. m. Jérôme mo-
nod bernameyê îlan dike: ew
wezîfeya “perwerdehiya pîşeyî”
ku wekî rola xwe ya sereke di-
bînin, digire ser xwe. avakirina
“binesaziya ku ji seranserî ew-
rûpa’yê derbas dibe” (çarçoveyê
bixwînin). Pêkanîna “projeya
pereyê yekgirtî, ji ber ku divê
em pir zû pêş kevin, em nikarin
biçin derve û her tim diwanz-
deh pereyên cuda di bêrika xwe
de bigerînin. li amerîka’yê bi-
nihêrin, dolarê wan heye, li Ja-
ponya’yê binihêrin, perê wan yê
yen heye.” 

dê vê “pêngava sedsalê” de
ku bi hevalbendiya Bruksel’ê
pêk hat, m. delors weha dibêje:
“min îro rapora maseya Grover
a karsazên ewrûpî (ert)
xwend. rêberên karsaz bang li
hukûmetan dikin ku bi awayekî
lezgîn herin pêş. ne karê min e
ku ez berevajiyê vê nihêrînê bi-
parêzim, ji ber ku pêdivaya me
bi wan heye. yan na emê nikari-
bin bi ya rîtma bûyeran tevbige-
rin (…) divê bang li serokên
diwanzdeh welatan û hukûme-
tan were kirin û divê zanibin ku
di dawiya salê de, randevuyeke
wan a girîng heye. ewê tev bi
hev re xetên bingehîn ên ewrû-
pa’ya di sala 2000’an de diyar
bikin. divê bi tu awayî ev kar
dereng nemîne. di vê çarçovê
de tenê dikarim bibêjim, ji ber
ku dîrok bi çar gavan pêş dike-
ve, divê em jî lez bikin xwe bigî-
hînin wê. em di saetê de ji 602’î
derbasî 100’î bûbûn, lê niha di-
vê em di saetê de bi 140 pêşk-
evin.” (5)

Piştî sê mehan, pêvajoya
kontratê bi dawî dibe, Ji maas-
tricht’ê bigire heta amster-
dam’ê, ji stratejiya lîzbon’ê
bigire heta peymana destûra
bingehîn, ewrûpa bi lezeke
“saetê bi 140km” bi pêş ket. mi-
rovê numeroya yekemîn ê me-
def’ê û serokê niha yê Business
europe ku yek ji saziyên herî gi-
rîng ê patronan e, m. ernest-an-
toine Seillière kêfxweşiya xwe
tîne ziman û dibêje: “Şertên ew-
rûpa’yê ji bo faydeya welatê me
roleke girîng lîst, me bi xêra van
projeyan welatê xwe ber bi re-
forman de bir.” lê belê mirovê
numeroya duyem a heman sazi-

yê m. denis kessler jî dibêje:
“ewrûpa bûye wekî makîneye-
ke ku bêyî haya wê jê hebe
Fransa diguherîne.” Çawa ku m.
alain madelin (6) jî soz dabû ev
rewş “li hemberî sosyalîzmê sî-
gorta jiyanê ye.” ev rastî li ser
mermer hatiye kolan. ne tenê li
pêşiya Parlementoyê, “ewrûpa-
yeke sosyal tu caran çênabe.”
(7)

Wergera ji fransî
Bedran Dere  

_______________
(1) Bixwîne:  Observatoire de l’euro-

pe industrielle, europe inc. Comment les
multinationales construisent l’europe &
l’économie mondiale, (Fira-netew çawa
ewrûpa’yê ava dikin, û ekonomiya cîha-
nî) agone, marseille, 2005.

(2) “demain l’europe” (ewropa’ya si-
bê), antenne 2, 7 tebax 1993.

(3) europe inc., op. cit., p. 61.
(4) ew pişt re dibe alîkarê Serokê ko-

ma Bolloré,  Şêwirmendê Çavdêriya la-
gardère Group’e; rêvebirê şîrketên
Saint-Gobain û total, ew her weha dibe
endamê koleja komîsyona tevgera Bor-
sa’yê  (COB) û endamê  koleja Otorîteya
Bazara aborî (amF).

(5) “la marche du Siècle”, (pêngava
sedsalê)  Fr3, 18 îlon 1991.

(6) ev her sê terîf û binavkirin ji van
çavkaniyan hatin girtin: europe 1, 27 te-
bax 2003; la tribune 4 kanûn 2000; le
monde, 23 Hezîran 1992.

(7) Sernivîsa berhema François de-
nord û antoine Schwartz e ku ji weşanên
raisons d’agir derket. 2009.

(8) “la marche du Siècle”, (Pêngava
Sedsalê)  Fr3, 18 Îlon 1991. ev binavki-
rin ji vê bernameyê hat girtin. 

(9) Cité dans europe inc., op. cit.

diwanzdeh hezar kîlometre çêkirina rê-
yên otoban: ev projeya komîsyona
ewrûpa’yê ya sala 1991’an bû. da ku

mirov zanibe kê, çima pêkanîna vê projeyê
dixwest, pêwîst nake mirov li dûr bigere,
çend hefte beriya ragihandina projeyê, bersi-
va vê pirsê di ekranên televizyonan de bû. 

Patronê Fiat’ê Giovanni agnelli, digot: “rê-
yên ewrûpa’yê pir teng in, eger ewrûpa xwe
nû bike, wê di nava çend salên pêş de, hêjma-
ra wesayîtan bibe du qat.’’ (8) di bernameya
televîzyonê ya bi navê “pêngava sedsalê” de,
Jean-marie Cavada piştgirî dide nihêrîna wî û
ji berhema bi navê maseya Grover a endustri-
yel ku nû hatiye weşandin, mînakekê dide: “Ji
bo ku kamyonek di navbera Chicago-Houston
de rêwîtiyê bike, an ku bi qasî 2000 kilomet-
re, jê re 33 saet divê. Heman mesafe li parze-
mîna ewrûpa’yê, an ku di navbera anvers û
rome’ê de jê re du qat dem divê an ku bi qasî
57 saetan. ev jî hemû rastiya me dide nîşan-
dan.” Ji bo ku em karibin rewşa xwe sererast
bikin, divê di destpêkê de qanûn werin hêsan-
kirin: “bilindkirina lîmîta ajotinê, dirêjkirina
dema kar, bilindkirina lîmîta giraniya bar, ser-
bestiya xebat û ajotina dawiya heftê… Zago-
nên di barê barkêşiya li ewrûpa’yê de hem pir
zêde ne, hem jî pir zehmet in.”

Bersiva m. Jacques delors dereng namîne:
Bi awayekî zindî pêşniyazên xwe pêşkêş dike.
“yek ji raporên destpêkê yên maseya Grover
di bin navê missing links (têkiliyên kêm) de
hat weşandin. Bi ya raporê, eger em di nava
parzemîna ewrûpa’yê de, trafîka wesayîtan
lezgîntir nekin û buhayê çûyîn û hatinê erzan-
tir nekin, emê nikaribin ji bazara mezin a
hundirîn sûdê werbigirin û kar bi dest bixin.
Ji ber van sedeman, ji 1985’an vir ve em pêş-
niyazî konseya Wezîran a yekîtiyê dikin ku
bernameyek ciddî û xwedî îddia ya binesaziya
parzemînê amade bikin.”

rapora “missing links” (ji aliyê patronê
Volvo ve hat weşandin) di sala 1985’an de
derket. Balkêş e ku m. delors jî “ji 1985’an vir
ve ev bernameya bi îddîa ” pêşniyaz dike. Ber-
nameya la marche du Siècle (pêngava sedsa-
lê) di sala 1991’an de dest pê kir. dîsa balkêş
e ku m. delors plana trans europe network
(ten) ji sala 1991’an vir ve daye destpêkirin.
di vê plana bi navê ten de, çêkirina 12.000
(diwanzdeh hezar) kilometre rêya otoban a ji
bo kamyonên barkêşiyê cih digire... 

ev prîma asfalta bi qîr bi ya şertên peyma-

na maastricht’ê dihê sererastkirin û di sala
2004’an de dihê nûkirin. di sala 1997’an de,
sekreterê giştî yê ert’ê kêfxweşiya xwe ve-
naşêre û weha dibêje: “niha êdî pirsgirêk ma-
ye li ser detayan. ez bawer im di prensîb de,
me li hev kiriye. di binê derya manche’ê de
avakirina tunelê hat destpêkirin, trenên xwe-
dî vîtesa lezgîn niha li ber hilberînê ne. rêya
ku welatên Îskandinavya û danîmarka’yê di-
gihîne hev niha li ber avabûnê ye. (9)

ew qas diwarên bêton bi kêrî çi hatin, ew
tirs û fikar ji bo çi bûn? Bi bazareke bi tenê ya
yekgirtî ewrûpa’yê çeperên bazirganî, bac û
bazara pereyên cihêreng yên di navbera we-
latan de rakir. niha tenê maye çeper û asten-
giyên fîzîkî: Heta ku birin û anîna mal hem ji
aliyê dem ve hem jî, ji aliyê pere û benzîn ve
buha be, çi sûda “bazara mezin a hûndurîn”
heye. Ji bo “sûd û kar were bidestxistin” divê
çûn û hatina rêyan were hêsankirin da ku tra-
fîk lezgîntir be û di nava ewlekariyê de bi pêş
keve: wekî mînak di bin çiyayên alpan de, di
binê Pyrénées û derya manche’ê de tunel we-
rin vekirin. “di bazara ewrûpa’yê de divê mal
û xizmet karibin bi hêsanî di nava ewlekariyê
de û bi erzanî bigihîjin cihê xwe.” 

di vê erdnîgariyaa vekirî û serbest de, par-
zemîna xwedî pir netew wê ekonomiya xwe
bi pêş bixe. karê afirandin û hilberinê ne tenê
bi destê şîrketekê were berdewamkirin lê di-
vê ev kar li her welatî bi pir kesan were kirin.
divê hilberîn ji rewşeke lokal derkeve û ber-
fireh bibe, heta ku bigihîje “welatên ku lê heq-
destê mirovan erzan e.” di sala 1989’an de,
Whirlpool li ewrûpa’ya rojava xwedî 38 kar-
gehan bû. niha di ewrûpa’ya yekgirtî de tenê
deh kargeh mane. li Îtalya, Fansa, bi taybetî
jî li almanya’yê bi hezaran kes ji kar hatin avê-
tin… 

Bandora li ser ekolojî û hawirdorê: di nav-
bera 1985 û 1995’an de, gaza karbonîk a ku
ji aliyê wesayitên barkêşiyê ve hat derxistin,
ji sê paran parekî zêde bû. Bi ya plana nû ya
sala 2004’an, komîsyona ewrûpa’yê guman
dike ku wê heta sala 2020’an, rêjeya karên
transport û barkêşiyê du qat zêde bibe. Heta
sala 2030’an, bandora gaza CO2 a ku ji ber
wesayîtên barkêşiyê derdikeve wê ji % 54 zê-
de bibe. Ji bo telafîkirina vê ziyana ekolojîk –
çawa ku heman komîsyon pêşniyaz dike– divê
em “ampûlên ekonomîk ên enerjiyê” bi kar bî-
nin. dema ku ji odê derdikevin jî wan vemiri-
nîn…

rakirina astengên fîzîkî 
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B
i 1,1 milyon xwen-
dekarên xwe yên ku
pirraniya wan ji çî-
nên gel dihên, aka-
demiya new york’ê

yek ji akademiyên herî girîng ên
dewletên yekgirtî ye. di sala
1998’an de, pirsgirêkên bi he-
man rengî yên dijwar ên di barê
perwerdehiyê de rû dabûn, îro
wezîrê fransî yê Perwerdehiya
neteweyî, luc Chatel, komarpa-

rêz rudolph Giuliani û her we-
ha şeredarê bajêr xistiye nava
tevgerekê, ji ber vê yekê ewle-
kariya dibistanên ku wek “yên
dijwar” navdar bûne sparteyî
hêza polêsên herêmî, Beşa Po-
lês a new york’ê (nyPd) hatibû
kirin. 4500 ajansên ewlekariya
dibistanî ya bajêr ku personelên
polês digihînin, êdî nema ne bi
perwerdekaran û ne jî bi serô-
kên saziyan dişêwirin û raste-
rast serî li nyPd’ê didin. Ji bo
xurtkirina îmaja zilamê bi zend
û bend ê m. Giuliani û ji bo şûn-
girê wî m. michael Bloomberg
(bê etîket (1)) ku wî ve rê kiribû,

veguhestina hêzên pergala pey-
wirê bi awayek asayî ji sektora
perwerdehê dihê peydakirin.

Otorîte bi rêk û pêk û bi den-
gekî berz bang dikin ku metoda
wan a bi masûlke û serîlêdana
alavên çavdêriyê yên teknolojîk
di nava saziyên, ku bêhtir di na-
va rewşeke bi xeter de ne, derfe-
ta daxistina rêjeya sûcdariyê
dide bidestxistin. lê ji bo lihev-
kirina van armancên diyarkirî
kêm pispor  bawerî bi van îsta-
tîstîkên “perdaxkirî” tînin. rapo-
ra teftîşa tevahî ya bajêr ku di
sala 2007’an de pêk hatibû, li
ber çavan raxistibû ku di nava

temamî akademiyê de bi awaye-
kî grîng bûyerên şîddetê di binê
gumanan de derketibûn. (2) Ji bo
hevdîtinên bi sendîkaya perwer-
dekaran, ya şefên saziyan û her
weha bi ya teamsters local 237
re, ku şaxeke hêzdar a sendîkayî
ye û ajansên ewlekariya dibista-
nan hildigire nava xwe,  polês û
beşa perwerdehiyê xwe nedan
ber pejirandina erêkirinê.

Heger bandora wan a li ser
daketina sûcdariyê wekî xwe bi-
mana wê çaxê wan dê kêmtir
destûr nedana pêkhatina perga-
la dîsîplînê ya nifşeke nû. di
derdora perwerdehiyê de, no-

bedarên kêm kalîfiye îmtiyazên
lijneya hîndekariyê û yên şefên
saziyan bin pê dikin û di qada
dîsîplînê de dibin xwediyê oto-
rîteya herî bilind. ev jî dibe se-
dem ku bêserûberî û  zirzopi-
yeke nedîtî derkeve holê. Her
weha, di 17’ê mijdara 2006’an
de nobedarekî destê du zarokên
çar salî li qeydê xistibûn, ji ber
ku ew zarok ji bo razana nîvrojê
(3) nehatibûn rê; di 17’ê rêben-
dana 2008’an de, zarokekî pênc
salî ji ber tevgera xwe ya xerab
tûşî pêkanîneke bi heman awayî
bûbû û ji bo “nirxandina” (4)

rewşa psîkolojîk bi destê zorê

li dibistanan ewlekarî
C H a S e m a D a r *

m Î n a k a  n e W  y O r k ’ ê

* Parêzerê dadgehên medenî û nivîskarê
rapora bi navê “Safety With Dignity: Al-
ternatives to Over-Policing in School”
New York, Tîrmeh 2009.

Kadir Akyol, “Metamorfoz II”,  140 x 120 cm, 2007
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ew bûbûn nexweşxaneyeke psî-
kiyatriyê. Her weha, senator
eric adams bi awayekî acizbûyî
nihêrînên xwe anîbû ziman û
weha gotibû: “Bêguman, kelem-
çeyên(destbend) hesinî ji bo za-
rokekî pênc salî ne tiştekî pê-
ketî bû.” û pê re vê pêşniyarê ki-
ribû: “kelemçeyên velkro bêne
bikaranîn.” 

Bi ya zagona di barê azadiya
ragihandinê de, îstatîstîkên po-
lêsê new york’ê, yên bi ya zago-
na di barê azadiya ragihandinê
de hatibûn bidestxistin, diyar
dikin ku di navbera salên 2005
û 2007’an de, 309 xwendekar bi
sedema ku qedexeyê bin pê ki-
rine, ketine ber lêpirsînê an jî
hatine biçûkxistin (5). Her weha,
di nava heman saziyan de
xwendekar bêyî ku biçin qere-
qola polêsan, car bi car û demên
kurt destên wan hatine kelem-
çekirin. Bi gotineke din, hin şê-
weyên tevgerê yên ku rêzik-
nameyê karakterîze dikin berî
wextan li ser hîma hewla ceza-
kirinê hatibûn danîn, her weha
gerek li nava bûroya serek-ma-
moste dikaribû bûbûya mijara
cezakirinê ku niha êdî ev yek bi
xwe hewcedarî bi teqîbata ceza-
kirinê ne. 

lê belê, kesên ku di van de-
mên dawîn de ketine ber curma
erka ajansên ewlekariyê ne hew
bi tenê şagirtên lîseyê û kolejê
ne. Personelên dibistanê yên ku
karê cezakirinê hilgirtine ser
milê xwe darizandinên gelek
hişk dikin an jî pirrî caran bi ya
daxwaza dîl girtin jî pêk dihên.
ya herî xerab jî ev e. di 9’ê cot-
meha 2007’an de, xwendekare-
ke serkeftî ya lîseya manhat-
tan’ê hatibû girtin, ji ber ku be-
riya saeta vebûnê wê xwestibû
mamosteykî xwe bibîne hewl
dabû ku derbasî hundir bibe;
dema ku mudurê dibistanê xwe
avêtibû nava bûyerê ew jî hati-
bû kelemçekirin û pê re hatibû
binçavkirin. Girtinên nelirê yên
şefên saziyan û yên mamoste-
yên ku xwestibûn şagirtên xwe
li hember hêzên pergalê biparê-
zin, bi gelemperî bi sernivîsên
mezin veguhezîbûn ser rûpelên
rojnameyan. endamên bi kadro
yên dibistanê, ji ber fikarên ku
ew ê ji hêla birêveberiyên xwe
ve xerab bêne dîtin an jî ji ber
tirsa ku ew ê ji kar bêne qewi-
randin, dudilî dikin û şermezar-
kirinên xwe bi awayekî eşkere
naynin ziman. lê digel vê tiştê
taybet jî ev e ku gelek ji wan, ji
erk û peywirên ajansên ewleka-
riyê bi gazin in û bi ya xwende-
karên xwe wan di radeyeke
gelek kevnar de dibînin. Bi ya
nûnerê şefên sendîkaya saziyên
new york’ê, m. ernes logana
girtinên perwerdekaran bi tenê
“parçeyê berbiçav ê çiyayê qeşa-
yê (iceberg)” pêk tîne. Bûyerên
bi vî rengî di qada dibistanê de,
li ser mijara ravekirinê sûcê pir-
sekê derdixe holê. Bêguman xis-
tina hundir a çekên bi agir û ya
kêran di warê cezakirinê de ce-

zayek hişk heq dike. lê m. lo-
gan weha diyar dike: “Gelo he-
man standart dikarin li ser
kesekî mezin ê li kolanan û li ser
zarokek donzdeh salî yê di nava
hewşa dibistanê de bê pêkanîn.
Heger Johnny li  Joey bide û bê-
vila wî birîn bike ma divê biçe
girtîgehê? ez ne bawer im ku di-
vê wisa be.” Her weha, nobeda-
rên ciwan ên ku bi lez û bez
dihên perwerdekirin, dema ku
bi bûyerekê re rû bi rû dibin bi
tenê yek helwestekê, ku nas di-
kin, didin diyar kirin: Hesta sûc-
dariyê. Civaknas Jeffrey Spra-
gue’ê ku li zanîngeha Oregonê
di warê dîsîplîna dibistanê de
pispor e, bandorên pirsgirêka
ewlekariyê bi tevahî weha tîne
ziman: “dema ku polês dikeve
nava dibistanê rêjeya sûcê sê
qat zêdetir dibe.” Pirrî caran,

alozî li derdora benda ewlekari-
yê, ya ku li ber devê deriyê di-
bistanan hatiye avakirin, derdi-
keve holê. Sembolên wek kov-
boyan an jî yên navgînên bi te-
bane (silîndîr) ku nasnameya
amerîkî didin diyarkirin der-
dikevin holê ku ev rewş bêhtir
di nava banliyoyên dewlemend
de û li taxên ku jiyana bajarî lê
bilindtir e derdikeve holê. Beşa
perwrdehiyê vê nakokiyê bi ka-
raktera neqandî ya ekîpmanan
ve girê dide û bi vî awayî rewşê
baş dide diyarkirin. Şefên sazi-
yan ên ku naxwazin bi kar û ba-
rên darizandinê dakevin û serê
xwe pê re biêşînin, hinek jî ji bo-
na xwe, serî li ber çewisandinên
hişk ên hiyerarşiya xwe datînin,
bi heman rengî sazî jî naxwaze
pirsgirêkên taybet pêş çavan bi-
ke. m. m. Giulani û Bloomberg
weha îddîa dikin: di encama ra-
vekirinên medyatîk û hilbijarti-
nî de dahênandin û helwesta
bedenî ya hişkbûnê dibe ku ka-
rekî bêhtir kêrhatî be û hê kêm-
tir encamên vê yekê derbasî
nava  cîhana rastîn bike. ligel vê
yekê, m. Felice lepore ku mudu-
rê lîseyek xebatên sporê ya
Bronx’ê ye, vê nirxandinê dike
ku “dedektorên hesinî hesteke
sexte ya ewlekariyê didin. He-
ger kesek bixwaze tiştekî der-
basî nava avahiyê bike her tim
dikare vî tiştî pêk bîne. û gelo
em çi mesajê didin xwendeka-
rên xwe dema ku em ji wan dix-
wazin ku ji bo çûyîna dibistanê
bila ew li hember kontrolên bi

vî rengî îtaatkar bin ? Gelek he-
valên min li ser vî tiştî li hev du
dikin: ev yek pê re wê bibe se-
dema pêkhatina rewşeke aloz.
(6) ew bi zanebûn dipeyive: berî
ku dest bi karê mamostetiyê bi-
ke, wî di nava teşkîlata polêsan
a dewletê, ya new Jerseyê û
new york’ê de xizmetê dikir. di
28 adara 2008’an de, li Brookly-
nê, dema ku xwendekarekî lî-
seya Paul robson, bi tevî ku
kontrol pêk hatibû jî, di nava
hewşa dibistana xwe de hatibû
kêrkirin, a wê çaxê bêkêriya van
dedektoran hatibû peyitandin.

di sala 1999’an de (7), di lî-
seya kolombiya’yê de tevkuji-
yek pêk hatibû û wê demê 15
xwendekar hatibûn kuştin û bi
dehan jî birîndar bûbûn, lê belê
heta roja îro jî li wê derê benda
ewlekariyê nehatiye avakirin.

littleton di nava Coloradoyê de
banliyoyek e ku dikare teknolo-
jiyên pêşketîtir bi kar bîne. lê
dê û bavên xwendekaran, ku
pirrî wan ji çînên dewlemend
dihên, tew nafikirin bê ka zaro-
kên wan ên ku sûc dikin çawa û
bi çi awayî dihên tewanbarkirin
û her weha ev yek jî dibe sede-
ma hewesdarbûna xeşîmiyê an
jî têkoşîna li hember şîddetê.
Gelek dê û bavên newyorkî vê
baweriyê par ve dikin: ji bilî re-
şik û îspanyolên ku ji nav çînên
gel dihên, ew ne xwediyê manî-
velayeke siyasî ne û ne jî wek
wan xwediyê hêza rûmetê ne,
wê çaxê divê ew li ber pergala
ku bi wan hatiye empozekirin
serî bitewînin. li ser şeş dibis-
tanên ku di nava herêmên “bi-
hîstiyar/hesas” de hatine avaki-
rin, dema ku metodên “alterna-
tîf” dihên pêkanîn, di navbera
derdorên xebatkar û dibistanên
taxên dewlemend de cudahiye-
ke gelek kêm dihê  dîtin. akade-
miya new york’ê, di barê vê
cûdahiya kêm a di navbera wan
û taxên ku ji reşik û îspanyolan
de bêhtir bi erênî difikire. di ba-
rê kêmkirina şîddeta di dibista-
nan de hin stratejî hene ku ev
stratejî xwe dane peyitandin.
rapora bi navê “ewlekariyeke
bi rûmet” ku di sala 2009’an de
ji hêla komeke komeleyên ser-
bixwe ve hatibû weşandin xwe
dispêre agahî/daneyên fermî û
ev dane ji derdorên nêzîk ên
akademiya new york’ê (8) hati-
ne berhevkirin. ev agahî vê yekê

rave dikin ku şeş lîseyên bajêr
ên li şeş taxên gelêrî, ku jiyanên
cihêreng ên dîsiplîna bajêr û
aloziyên biçûk pejirandibûn, ji
sûcên saziyên ku li heman der-
dorê û di bin berpirsiyariya hê-
za polês de hatine avakirin, bi
rêjeyên kêmtir sûcdarî tomar
dikin. mamosteyê lîseyeke gelê-
rî ya bi navê Bushwick Commu-
nity High School a li Brooklynê,
m. tabari Bomani weha dibêje:
“Heger hûn naxwazin ku xwen-
dekar wek sûcdaran tevbigerin
wê çaxê bi çavê sûcdarekî li wan
nenihêrin.” Heger mala ku ajan-
sên ewlekariyê pê ve girêdayî di
warê pêkanîna ewlekariya sazi-
yan de kêm bimîne, wê çaxê di
nava van dibistanan de ku wekî
model xuya dibin karê dîsîplînê
di nava çarçoveya peywirên ekî-
beke perwerdekar; her weha di

nava çarçoveya peywirên şef û
çavdêrên saziyê de dimîne. Her
çi qas tevkariya/xwe tevlêkirina
xwendekaran bi sînor be jî bi
qasî radeya xwe daxuyaniyên di
barê pergala hundurîn de bi hev
re par ve dike, û tevgerên ku din
ava dibistanê de wek qusûr ha-
tine erêkirin bi tu awayî nikare
bibe sedema darizandinê an jî
lêpirsîna dadgehî. di heman de-
mê de, dîsîplîna xwe bi xwe
(otodîsiplîn) cesaretê dide mi-
rov û exlaqê rêzgirtina rû bi rû
ye ku di jiyana rojane de dikeve
pratîkê û ev exlaq di her civîn û
ligelhevbûnê de bi zanebûn di-
hê dêlindêzkirin. Xwendekarên
vê dibistanê yên ku ji heman
derdorê dihên di nava saziyek
ku di bin çavdêriya polêsan de
ye dihên perwerdekirin. ew za-
rokên malbatên ku li ber kerta
xizaniyê ne, van malbatên ku bi
giranî koçber in, nizanin bi îngi-
lîzî bipeyivin. Bi tevî vê yekê jî
ev sazî ji yên din bêhtir û baştir
encamên akademîk bi dest di-
xin û di van saziyan de, di pêva-
joya perwerdehiyê de terikan-
dinên dibistanê hîna kêmtir in.
lê digel vê yekê, ceribandina
ewlekariya dibistanî ya polêsî-
ye, ya bi karê newyorkî dikare
bi dawî bibe. di panzdeh salên
dawîn de, daketina rêjeya sûc-
dariyê, qîmeta sekna şanoyî ya
“hişkbûnê” ku ji bo vê qadê pê-
wist e, kêm kir. nûnerên polîtîk
naxwazin bibin hevkarê dîmena
zarokek pênc salî ku ji alî polê-
san ve dihê kelemçekirin û bi-

rin. Her weha, beşa perwerde-
hiyê ku ji rexneyên hemû kes di-
zane re guhên xwe girtiye, wisa
xuya dike ku hîna ne amadeyî tu
hewldanekê ye, lê derdorên bi-
hestiyar û rêxistinên çalakger di
nava tevgerê de ne û derdorên
çapemeniyê jî ji vê mijarê hay-
dar in. Bi awayekî dijraber, bisî-
norkirina budçeya vê peywir-
darkirina gelemperî ya ku di
çarçoveya qeyrana aborî de di-
hê bacdarîkirin, dikaribû ji bo
ewlekariya dibistanê bûbûya
çareseriya herî baş a reformeke
alternatîf. lê bi rastî, nêzîktêda-
yînên hê mirovanetir ên di barê
pirsgirêkê de, bi tenê beşek qels
ji maliyeta ku ji bo qiyametek
ajansên ewlekariyê, bendên ew-
lekariyê, lêçûnên darizandinê,
tezmînata ku ji bo xwendekar û
perwerdekarên bi neheqî dihên
girtin, dihê veqetandin pêwist
dibîne û hew. digel vê yekê, di
nava saziyan de têkoşîna per-
werdekaran û yekîtiya dibista-
nê ya ji bo zevtkirina kontrola
dîsiplînê bi ser neket û ji bo vê-
ya hîna pêwistî bi salên dûvdi-
rêj heye. Her weha, hin pêşni-
yarên şermok jî dihên kirin ku ji
bo ewlekariya dibistanan, di bi-
nê çavdêriya merciyeke ji polês
û hemwelatiyan pêkhatî de (Ci-
vilan Complaint review Board)
ku ev belgeyeke mirî ye, 4500
ajans bêne bicihkirin. Hemû tişt
li ber çavan diyar e: Heger hûn
riya ketina nava dibistanê bidin
polêsan careke din derxistina
wî ya ji wê derê gelek dijwar e.
rêbazek wek rêbaza new
york’ê ku berî wextan bi awaye-
kî vekirî hatibû ceribandin, gelo
otorîteyên fransî jî dixwazin bi-
ceribînin?

Wergera ji fransî
Rıfat Arya

_______________
(1) Pêşî endamê Partiya demokrat

bû, vê keyserê ragihandina fînansê û
aboriyê di sala 2001’de tevlî Partiya ko-
marger bû û rengên hilbijartina şareda-
riya new york’ê diyar kir. di sala
2007’an de wî bêalîbûna xwe da diyar-
kirin. 

(2) richard Steier, “Backs thomp-
son’s Finding:union. Schools Hide ex-
tent of Violence.”, teheChif-leader.com,
29 Îlon 20027.

(3) ”Public enemy n0 1”, new york
daily news, 10 adar 2008.

(4)  “Cuffed kid troubles Scools Chan-
cellor”, new york daily news, 26 rêben-
dan 2008.

(5) ”300 Student Busts were illegal,
nyClu tells Police Commissioner ray
kelly”, new york daily news, 8 Cotmeh
2008

(6) Coach helps save stabbed stu-
dent” new york daily news, 29 adar
2008.

(7) ev tevkujî mijara dokumentera
michael moore ye “Bowling for Colom-
bine” di sala 2002’an de derket.

(8) annenberg instute for School re-
form “Safety With dignity:alternatives
to Over-Policing Schools, new york, tîr-
meh 2009.  

Bi ya zagona di barê azadiya ragihandinê de, 
îstatîstîkên polêsê New york’ê, yên bi ya zagona 

di barê azadiya ragihandinê de hatibûn bidestxistin, 
diyar dikin ku di navbera salên 2005 û 2007’an de, 

309 xwendekar bi sedema ku qedexeyê bin pê kirine, 
ketine ber lêpirsînê an jî hatine biçûkxistin.
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X
anim Jill Biden, hem-
jîna alîkarê Serokê
amerîka’yê Joseph
r.biden, di dema
serdana xwe ya Pa-

ris’ê ya  5’ê tîrmeha 2009’an
de, da xuya kirin ku dibistana
community colleges  (kolejên
civakî) “çareseriya pêşerojê ye”
ji bo welatê wê.   

di roja 14’ê heman mehê de,
Serok  Obama –piştî bêdengiye-
ke salan- cara yekem li ser vê
mijarê ket nava hewldanan û
girîngî da pêşxistina kalîteya di-
bistanên bilind ên li welêt da ku
rêjeya xwendevanên xwedî dip-
loma, yên li amerîka ya yekgirtî,
di qada navneteweyî de  bilind
bike. 

Plan û projeyeke xwedî bud-
çeyeke dora 12 milyar dolarî
hatiye amadekirin. divê ji sala
2020’an û şûn ve, salê herî kêm
pênc milyon xwendevan dîplo-
ma bi dest bixin. Weqif û sazi-
yên wekî Gates, lumina, kellog
û Ford ragihandin ku ewê jî
piştgirî bidin vê projeya pêşxis-
tina kolejan…

Serok û rêvebirên amerîka’yê
ji ber kîjan sedeman ji nişkan ve
ketin nava van hewldanan?  Ji
ber ku,  ji xwe,  ev salek e bi hej-
mareke mezin xwendevan xwe
qeydî dibistanan dikin.  

eger sedemeke din a nediyar
tune be, çima bi taybetî jî di van
demên krîza aborî de projeyeke
bi vî rengî dihê amadekirin? di-
bistanên community colleges
ku deriyên wan ji herkesî re ve-
kirî ne, an ku ji her tebeqeya ci-
vakê û ji her temenî mirov
dikarin tê de perwerde bibin, li
amerîka ya yekgirtî wekî  alter-
natîfa perwerdehiya zanînge-
han dihê qebûlkirin. mufredata
kolejan a li ser du salan, xwen-
devanan digihîne asteke weha
ku bibikaribin dereceya lîsansê
bi destbixin. –ev derece, di şer-
tên normal de, ancax piştî du sal
xwendina zanîngehê dikare we-
re bidestxistin-. Perwedehiya li
van kolejan her weha derfetê
dide ciwanên, ku dibistanên
qels û şûndemayî xwendine, da
ku bibikaribin ji perwedehiya
bilind sûdê werbigirin. ev der-
fet bi taybetî jî ji bo wan xwen-

devanan çareseriyeke baş e ku
ji ber sedemên cihêreng nikarin
çar sal xwendina xwe ya li za-
nîngehên taybetî fînanse bikin.
di van kolejan de pewerdehiye-
ke profesyonel ya xwedî sertifi-
ka, dihê dayîn. Ciwanên ji
tebeqeya xizan û yên penaber
ku ji perwedehiya asayî bêpar
dimînin,  bi rêya van dibistanan
dikarin xwe bigihînin perwede-
hiyeke cihêreng û  dewlemend.
Ji bo ciwanên ku di perwedehi-
ya xwe ya asayî de bi serneketi-
ne lê dîsa jî dixwazin di civakê
de bibin xwedî pîşe, ev kolej ro-
leke sereke dilîze.  

koleja Santa Fe (meksîka ya
nû), ku di sala 1982’an de hati-
ye damezrandin, ji bo mijarên
behsa wan dihê kirin, mînakeke
tîpîk e. di vê kolejê de bername-
yeke perwerdehiyê ya pir alî he-
ye: ji  huqûqê bigire heta sîne-
mayê, ji agahiyên li ser tendu-
rustiyê bigire heta teknolojiya
nûjen, li ser pir mijaran perwer-
dehî dihê dayîn... 

Bi vî awayî, xwendevanekî/e
beşa psîkolojiyê wê her weha
bikaribe di van kolejan de der-
sên li ser ekonomî û yên li ser
dad û edaleta kiriminel jî bişo-
pîne. dekanê  fakulteya psikolo-
jiyê û hunerên lîberal
(Psychology and liberal art
Studies) Bruno Bornet bi bîr di-
xe ku îro beşeke ji girseya gel ji
sîstema pewerdehiyê bêpar ma-
ye û  di wê baweriyê de ye ku
“ev dibistan şansekî yeksan di-
de her beşa civakê da ku ji
xwendina bilind para xwe bigi-
rin, ev jî bi xwe re civakeke de-
mokratîk derdixe holê.” Santa
Fe, bajarê hunerê, mirovên ji pî-
şeyên cihêreng ber bi xwe ve di-
kişîne: Hunermend, peykervan
û galerîst wekî profesor an jî
wekî xwendevan serî li koleja
bajêr didin.   

dekanê Fakulteya Hunerê do-
uglas Barkey behsa girîngiya
mufredat û naveroka dersan di-
ke û dibêje:  “Her nîv salekê,  di
somestirekê de em bi qasî sê
hezar xwendevanan perwerde
dikin, salên wan kêm zêde dora
40’î de ne û piraniya wan yan lî-
se qedandiye yan jî di gelek be-
şan de hunermend in. Profesorê
kolejê divê master kiribe, yan jî
herî kêm xwedî tecrûbeyeke pi-

şeyî ya bîst  salan be: asta ma-
moste û profesorên me ji yên
zanîngehê ne kêmtir e.”

armanca rêvebirên dibista-
nê ew e ku van kolejên civakî bi
ya rewşa aborî ya herêmê bi rêk
û pêk bikin û bi asta kalîteya
dersan  bikaribin bersiv bidin
pêwîstiyên perwerdehî û dax-
wazên nû yên civakê. Berdewa-
miya daîmî ya dersan û
cihêrengiya xwendekaran hem
asta dersan dewlementir dike
hem jî rêvebir û mamosteyên
dibistanê ji hêla pîşeyî ve motî-
ve dike.  koleja Santa Fe deriyên
xwe ji kesên teqawit re jî vedi-
ke. Ji herêm û dewletên derdo-
rê, kesên ku dixwazin bi civaka
amerîkiyên espanyolî re têkili-
yeke dostane dînin di van kola-
jan de espanyolî hîn dibin.
rûniştvanên nû yên herêmê,
wekî  xanim kathleen, ku der-
sên îspanyolî dişopîne, dibêje,
‘ji bo ku bikaribin navên kola-
nan fêm bikim û ji hev derînin û
her weha  ji  bo ku bikaribin bi
hevalbendên xwe yên ameriki-
yên esapanyolî re biaxivin, ez
diçim dersên espanyolî”. Ji bilî
mezinan, zarok û ciwan jî van
dersan dişopînin. Félix lopez,
peykervanê hunera  ‘santos’
(peykerên kevneşopiya civaka
herêmî ku îro bi espanyolî dia-
xivin) ku li koleja civakî dersan
dide weha dibêje: “li cem me,
dema ku kesek dizewice, wekî
kevneşopî dixwaze hunera pey-
kervaniyê fêr bibe, ji ber ku pi-
raniya kesan dixwazin di
avahiyên kevnare yên kevneşo-
pî de bijîn, lewma jî dihên der-
sên me dişopînin. Çand û
kultura me, li van kolejan dihê
berdewamkirin. di pola min de,
şanzdeh xwendevan hene, ku
temenên wan di navbera 20 û
70 an de diguhere. Hinek ji wan,
ji derdorê, hinekên wan jî, ji we-
latên biyanî hatine. (1)”

Serokê şaredariya Santa Fe
davis Coss girîngî dide perwe-
dehiya koçberên li bajarê xwe,
statuya wan çi dibe bila bibe.
Cross dibêje: “hin dewlet îddîa
dikin  ku perwedehiya zarokên
koçberan bi taybetî jî yên ku bê-
fermî dijîn, li ser wan gelek bu-
ha dibe mal. meksika-nû ku yek
ji dewletên herî xizan e, em di
wê baweriyê de ne ku dema mi-

rov zarokan perwerde neke, li
aboriya bajêr buhatir dibe mal.
Santa Fe her tim bûye bajarê
stargeha penaber û koçberan ji
ber ku ew dikarin bi hêsanî li
wê derê mafê xebat û perwer-
dehiyê bi dest bixin.” Ji profeso-
rên kolejê  andrew lovatto, ku
ev bîst sal in li dibistanê kar di-
ke, dibêje gelek normal e ku ‘ko-
leja civakî’ ew qas bi navûdeng
bûye û balê dikişîne ser vê mi-
jarê: “di vê demê de gelek kar-
geh deriyên xwe digirin, mirov
ji kar dihên avêtin û rêjeya be-
talan bilind bûye. Çareya bi tenê
ew e ku divê mirov pîşeyeke du-
yem fêr bibe. em vê derfet û îm-
kanê dixin xizmeta gel. Hêza
kolejan  ji vê perwedehiya dom-
dar dihê.”

dewleta federal jî rol daye vê
kolejê da ku di qada herêmî de,
bibe navgîna pêşxistina aboriyê
û di qada navneteweyî de jî, ji
bo dewletên xizan,  bibe mîna-
keke baş. Seroka koleja Santa Fe
Xanim Sheila Ortega dibêje: “li
zanîngehê, mirov yan avjeniyê
fêr dibe, yan jî noqî binê avê di-
be. lê di kolejan de, ji bo serkef-
tina xwendekaran çi ji destê me
dihê, em dikin. kalîteya perwe-
dehiya me ji ya zaningehê bi-
lindtir e, ji ber ku di poleke wan
de carnan hejmara xwendeka-
ran ji sê sed kesî derbaz dibin. Ji
bo kesên temen bilind, û ji bo
kesên ku ji debara malabata
xwe berpirsiyar in û neçar in
kar bikin, kolej hêviyeke mezin
e. ez bi zimanekî vekirî bibêjim:
divê ji van kolejan re pere were
xistin, ne ji zanînghan re.”  

Ji salekê û vir ve, ji ber krîza
aborî, hejmareke mezin kes
hewlê didin di van kolejan de
qeyda xwe çêbikin. rêjeya ser-
lêdana ji bo koleja Sana Fe, ji  %
12 zêde bûye.  di demeke weha
de, dewlet krediya ku ji  bo sa-
ziyên perwerdehiyê veqetandi-
bû kêm kir: Wekî mînak, li
Vîrjînya bakur, di nava çar salan
de,  rêjeya budçeya ji bo per-
werdehiyê  ji %   60 daket ji  %
45 an.  lê belê bi ya raporên sa-
lane hejmara xwendevanên ko-
leja northern Virginia
Community College (koleja Gelî
ya Vîrjînya ya Bakur) tenê di sa-
lekê de  ji % 10 zêdetir bûbû. Ji
ber van sedeman, kolej bi pirs-

girêkên ciddî yên aborî re rû bi
rû mane. Ji ber ku budçeya ko-
lejan girêdayî rêjeya baca bajêr
e.  Xanim Ortego li ser pirsgirê-
ka aboriya dibistanê weha dibê-
je: “Ji ber derfetên kêm ên
aboriyê, ji ber ku em nikarin
profesorên nû bigirin kar, em
neçar in qeydên deqa dawî red
bikin. li dewletên din, wekî mî-
nak li kalîforniya’yê rewş xerab-
tir e. Wekî tedbîra li hember vê
rewşê, gelek kolej, di rêya
xwendina bilind de, hejmara
dersên xwe zêde dikin. Bi ya
american association of Com-
munity Colleges (komeleya ko-
lejên Gelî yên amerîka’yê), bi
qasî nivê xwendevanên ku xwe
amadeyê lîsansê dikin, neçar in
dersên xwe li malên xwe bixe-
bitin. Piraniya van xwendeka-
ran ji amerikiyên afrikî û ji
amerikiyên espanyolî pêk dihê,
ew jî dîsa piranî jin in.

Ji aliyê din ve, perwedehiya
azad çi qas  pêş keve, aboriya
wê jî pê re paralel mezin dibe.
Bi ya lêkolînên salên 2009 û
2010’an ên saziya national as-
sociation of independent Colle-
ges (komeleya neteweyî ya
kolejên Serbixwe), li seranserî
welêt, eleqeya ji bo kolejan zêde
bûye ev jî bi xwe re çavkaniya
aborî ya van dibistanan  ji % 9.2
dewlementir  kiriye (2).  

li zanîngehên taybet, rewş
cuda ye, ew neçar mane qeyda
gelek xwendekaran qebûl ne-
kin, bi ya heman anketa li jor,
rêjeya xwendekarên nû, di dest-
pêka sala 2009’an de, tenê  ji se-
dî 4,2 zêde bûye. Ji sî û heft
salan vir ve ev rêjeya herî li jêr
e. Perwedehiya li zanîngehên
taybet ew qas buha bûye ku ji
bo hin malbatan, mîna ku ev
maf li wan hatibe qedexe kirin.
Zanîngehên erzan tijî dibin û
yên buha jî vala dibin. Zanînge-
ha taybet a herî bi navdar a Ge-
orge Washington ji bo sala
destpêkê salê  41.610 dolar dix-
waze. Zanîngeha maryland jî jê
8 hezar kêmtir dixwaze. Bi ya
anketa saziya Oppenheimer
Funds (Weqfên Oppenheimer),
ji deh amerîkiyan neh, di  wê ba-
weriyê de ne ku buhayê terîfa
zanîngehê wê di salên pêş de
ew qas zêde bibe ku xwendina
bilind wê bibe tiştek weha ku

di perwerdehiyê de hêviyeke nû
D o m ı N ı q u e g o D r è C H e *

kO l e J ê n  C i Va k Î

*Rojnamevan.
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mirov nikaribe xwe bigîhîne. Ji
% 43 amerikiyan nekaribûn 5
hezar dolar berhev bikin ji bo
derbasî zanîngehê bibin.  

Zêdebûna hejmara betalan û
her weha xerabûna  piyaseya
aborî, rewşa welêt ji aliyê neyînî
ve guherand. Ji bo karekî baş
were bidestxistin, herî kêm divê
mirov xwedî dîplomaya lîsansê
be.  Ji sala 2005’an vir ve, xwen-
dina ji bo bi destxistina vê lîsan-
sê ji çar salan daket sê salan.
Pir kes hem dikarin di malên
xwe de bi rêya internetê dersan
bişopînin yan jî diçin kolejên ci-
vakî. di neh salên dawî de, hej-
mara wan kesan ku bi vî awayî
lîsansa ‘Bachelor’ bi destdixin, ji
% 30 zêde bû. Bi vî awayî hem
ji budçeya dibistanê mesref na-
yê kirin, hem jî ji budçeya mal-
batê ji dibistanê re nayê
veqetandin û di ser de jî xwen-
dekar di nava malbata xwe de
dimîne. dezgehên xwedî prestîj
ên wekî Harvard’ê (ku rêjeya
serkeftinê ji %  97 e) ne tê de,
mirov bi giranî bi du rêyan dika-
re xwe bigîne dîploma lîsansê.
Bidestxistina vê lîsansê û ser-
keftina xwendekar helbet girê-
dayî dibistanê û rewşa wê ya
aboriyê ye  jî. lewma plan û
projeya serok Obama ya di barê
dibistanên civakî de, pir bi kêfx-
weşî hat pêşwazîkirin. alîkarî û
desteka dewleta federal dikare
hêz bide encamên perwedehiya
kolejan û her weha wê cudahiya
di navabera çînên  civakê de
kêmtir bike.  

rêvebiriya welêt amade xuya
dike,  ji bo ku bersivê bide van
hêviyan. Bi taybetî jî di hêla per-
werdekirina karkerên ji bo kar
û barên ekolojîk (karkerên
kesk) de, daxuyaniyên erînî ha-

tin dayîn.  Pirsgirêkên jîngehê û
perwedehiya li ser mijarê divê
derdorên endustriyel jî eleqe-
der bike. Gelo wê dibistana la-
ne Community College (koleja
Gelî ya lane) bikaribe deriyên
xwe ji hin xwendekaran re vebi-
ke û li ser teknolojiya ku enerji-
yê nû dike û li ser parastina
çavkaniyên avê û rêvebirina
enerjiyê dîploma bide wan.  

Gotina  “karkerên kesk”  ku ji
aliyê mîlîtanên jîngehparêz û
kesayetiyên polîtîk ên amerîkî
ve gelek dihê hezkirin, bala pir
kesan dikişîne. Hukûmeta fede-
ral di van dawiyan de ji bo vê
mijarê  qanûnekê derxist. Bi ya
vê yekê ewê bi qasî 100 milyar
dolar bixin xizmeta projeyên
enerjiya ku xwe nû dike, tamîra-
ta avahiyan ji bo bigihîjin asta
standartên ekolojîk, bikaranîna
enerjiyê ya bi zanebûn, moder-
nîzekirin û nûjenkirina xetên
elektirikê. ev projeya, ku wê
carnan bi awayekî kredî carnan
jî wekî alikariyeke bêveger we-
re fînansekirin, wê ji sed heza-
ran kesî re deriyên nû yên kar
veke.

Bi ya rapora neteweyên yek-
girtî, kêmasiya hejmara xebat-
karên pispor ên teknîka
ekolojîk (kesk) li tevahiya ciha-
nê, li pêşiya mezinbûna sektora
enerjiya ku xwe nû dike û li pê-
şiya  perwedehiya bikaranîna
enerjiyê pirsgirêka sereke ye.
ev yek dihê wê wateyê ku divê
li ser vê mijarê hem di qada fe-
deralî de hem jî li herêman, ber-
nameyên perwerdehiyê werin
sazkirin.  Saziya academy for
educational development (aka-
demiya Pêşdexistina Perwerde-
hiyê) û konseya neteweyî bi
raporekê balê dikişînin ser  gi-

rîngiya perwerdekirina pispo-
ran û rola ku ji kolejan dihê hê-
vîkirin. Ji redaktorên vê saziyê
mindy Feldbaum dibêje: “Bi he-
zaran xebatkarên ku di vê sek-
torê de  hatine wezîfedar kirin,
divê pisporiya xwe bi pêşbixin û
li ser mijarê perwerdehiyê bibî-
nin. kolejên civakî saziyên bi te-
nê ne ku dikarin roleke girîng
bilîzin. Ji ber têkiliya wan a dî-
rekt a bi bazara kar re, ew dika-
rin bersiv bidin pêwistiyên
kargeh, endustriya nû û karm-
sazên ku pêdiviya wan bi kesên
nû hene. (3). Seroka koleja Santa
Fe Sheila Ortega raporê piştrast
dike û weha dibêje: Xwendeka-
rên me mifteya çarenûsa xwe ya
pîşeyî bi destdixin. ev carnan
şansê dawî ye, ji bo ku bikaribin
xwe ji xizaniyê rizgar bibin.  ew
her weha ji bo pêşeroja aboriya
welêt jî dikarin bibin hêviyeke
xuyangî.  

Wergera ji fransî
Bedran Dere

_______________
(1) Hin kolej ji derveyî amerîka’yê jî

xwendekar qebûl dikin. Bi taybetî jî ji
Çîn’ê.  di sala 2008-2009’an de hejmara
xwendekarên biyanî ji %  10,5 %  zêde
bûye.

http://chronicle.com/article/num-
ber-of-Foreign-Students-in/49142).

(2) Hin alîkarî ji aliyê bernameyên
dewletê ve dihên terxankirin, yên din jî
di çarçoveya bernameya  Free applicati-
on for Federal Student aid (Serlêdana
bêmûçe ji bo alîkariya federal a xwende-
karan) de wekî bûrs dihê dayîn.  

(3) america.gov,   kolejên civakî ama-
de ne xebatkarên (kesk) bigihînin 8 nî-
san 2009.

dîrokçeya kolejên civakî

kolejên civakî  (community college) cara pêşî di sala
1901’an de di bin navê Joliet Junior College de, di çarço-
veya dibistana Îllinois de hat damezrandin. armanca

wan ew bû ku xwendevanan bigîhînin  asta bi destxistina dîp-
loma bakeloriyayê  (li Fransa’yê di asta lisansê de ye) di nav-
bera salên 1920 -1930’an de, di van kolejan de li ser mijar û
pîşeyên cihêreng ên profesyonel û nîv-profesyonel ders hatin
dayîn û dîploma hatin belavkirin. di 1947’an de, komîsyona
truman, di Higher education for american democracy (Per-
werdehiya Bilind ji bo demokrasiya amerîkî) de bi awayekî ve-
kirî wezîfe û armanca bingehîn a van kolejan diyar kir:
perwerdehiyeke erzan di xizmeta civak û gelên heremî de.  

kolejên bi navê  american association of Junior Colleges ku
bi tevahî çar sed û pêncî û heft (457) dibistan digirtin nava xwe
tev di sala 1960’an de hatin vekirin. di sala  1965’an de sîstema
dayîna bûrsê hat birêkûpêkkirin,  di salên  1970’î de pîşe û pe-
werdehiya li ser teknikê ya li ser du salan jî tê de hat bicihkirin.
di sala 1992’an de navê van kolejan wekî ‘american associati-
on of Community Colleges’ (komeleya kolejên Gelî yên ame-
rîkî) hat guherandin. Bi vê saziya perwerdehiyê ve girêdayî îro
hezar û du sed kolej di nava xwe de bi qasî yanzdeh milyon û
nîv xwendevan dihewînin. di sala 2009’an de hejmara kesên
ku dixwazin xwe qeyd bikin ji  % 10 zêde bûye.  

di heman demê de, hin ji van xwendekaran piştî salekê dev
ji dibistanê berdidin. (ji % 30ê wan hewlê didin derbasî dibis-
tanên amerîkî yên bilind bibin) nîvê tevahiya xwendekaran jî
heta bi destxistina dîplomayê xwendina xwe berdewam nakin.
Seroka saziya education trust (Weqfa Perwerdehiyê), Xanim
kati Haycock dibêje “bi taybetî jî kesên ji hindikahiyan herêmê
xwe zû ji perwerdehiyê dikişînin” (1). rastiyeke din ê kolejan
ku mirovan aciz dike ew e ku salê bi qasî milyonek xwendeka-
rên ji dibistanên cuda, ji bo dersên xwe yên şûnvemayî bi tay-
betî jî  matematîk û îngîlîziya xwe pêş bixin tev li dersên
kolejan  dibin.  

Wergera ji fransî  
Bedran Dere

(1) uS news and World report, “dropouts loom large for schools”, Washing-

ton dC, Îlon 2009.

Kadir Akyol, “Kent Bozumu”
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l
i bajarên mezin ên
tirkan, kurd rojane bi
hewldanên qetilkiri-
nê, êrîş, destdirêjî û
dijûnan re rûbirû ne;

ev jiyaneke rojane ya pêşhukim
û dîtina dijminane ye. Ji bo we-
latiyên kurd, jiyana rojane vegu-
heriye ya lidervehiştin û êrîşên
bi ser kurdan de. êrîşkar ji aliyê
kesên xwediyê heman zêhniyet
û fikrî ve tên parastin û ji aliyê
pirraniyeke bêdeng ve bi awa-
yekjî neyekser ji bo êrîşên bi vî
rengî tên teşwîqkirin û kirinên
wan tên rewa kirin. tevî şerê
eşkere yê di navbera Pkk’ê û ar-
têşa tirk de yê li çiyayên kurdis-
tan’ê, şîddet û dijminahiya
kurdan li bajarên mezin ên tir-
kiye’yê ketiye qonaxeke bi teh-
lûke. rûbirûbûneke bi van
dijberiyan û lêkolîneke li ser se-
demên şîddeta bi vî rengî ya li
dijî hindikahiyên dînî û etnîk
gelekî kêm tê kirin. Belê, lê se-
dema bingehîn a vê “kînê” û zê-
debûna cihêkarî, lidervehiştin û
rasîzman li tirkiye’yê çi ye? Ji
bo çi hê jî jênehatîbûna siyaseta
tirk di bi awayekî demokratîk
çareserkirina pirsgirêka kurd
de dewam dike? yan jî gelo dax-
waza çareserkirinê nîne û eger
nîne, çima? ez dixwazim di vê
gotarê de bi van pirsan û pirsên
mîna van dakevim.

Çareserkirina pirsgirêkê yan
parastina pirsgirêkê?

mirov berê awirên xwe bide
ser pêvajoya pirsgirêkên li

tirkiye’yê, her weha yên li yû-
goslawya, Hindistan an jî Baku-
rê Îrlandayê, mirov dibîne: ne
înkar dibe sedema pirsgirêkan,
lê belê pirsgirêk ji ber çi sedem
û berjewendiyan derketibin ho-
lê bila derketibin, bi xwe înkarê
diafirînin. Para bêhtir ev înkar
ne çavkaniyên pirsgirêkan in,
berevajî navgînek in ji bo ku
pirsgirêk demeke dirêj hebe û
dewam bike. dema mirov wisa
bawer dike ku bi pirranî di pirs-
girêkan de tişta hîmî û girîng
çareserkirin e, hingî mirov na-
bîne ku pirsgirêk ji bo xwe yan
jî ji bo dînamîkên civakî tên de-
wamkirin û ev dînamîkên civakî
jî bi riya pirsgirêkan tên sefer-
berkirin. Sedema vê jî ew e ku
di gelek pirsgirêkan de kes hene
ku karê wan ji çareserkirinê
bêhtir di pirsgirkan bi xwe de
heye. ev yek ne bi tenê bi rant û
kurtêlxwurên şer re sînordar e
ku bi taybetî jî di warê aborî de
– nexasim ji pirsgirêkên bi şîd-
det – kar dikin. nexêr, tiştên din
jî hene ku mirov dikarin ji pirs-
girêkekê bi dest bixin: Şeref û
hêz, alîgirên dilsoz, netewîbûn
û nasname.

Nasnameya neteweperest û
rewakirin

Hebûna komên etnîk û dînî
ên cihêreng li welatên de-

mokratîk weke pirrengî û dew-
lemendiyê tê dîtin. Şertê vê
helwesta erênî hebûna sîsteme-
ke demokratîk û mirovên bi pir-
ranî demokrat in. dewletên
neteweperest, weke tirkiye’yê

ku bi riya kemalîzmê şîara wê 
“yek al, yek netewe û yek etnîsî-
te” ye, nasnameyên cihê bi kar
tînin da ku pirsgirêkê ji bo ber-
jewendiyên xwe dijwartir bikin.
li pey daxwaza derûnî ya lêge-
rîna nasnameyeke pozîtîf “ez
kîm e?”, analîzên siyasî, civakî,
aborî, dînî û etnîk nayên kirin
(û ne analîzek bi tenê heye), be-
rê vê lêgerînê didin ser enda-
metiya yek koma diyar ango
“tirk.” ya esas, meyila mirovan
ber bi têgîneke erênî ya xwe bi
xwe heye (turner, 1979). Ji ber
ku beşek ji têgîna me bi xwe
(yan jî nasnameya me) ya têkil-
darî grêdana bi komekê ve ji be-
rê ve hatiye binavkirin, hingî
naxwe divê her wiha ji bo nêrî-
na bi çavekî erênî li koma xwe
bi xwe pêştercîhek hebe. Bi riya
îdeolojî û pîvanên siyasî ev nir-
xandinên erênî dikarin werin
nepixandin û mubalexekirin.
encama liberhevgirtina di nav-
bera koman de ji bo ferdan ge-
lekî girîng e, lewra bi awayekî
neyekser hêzê dide bawerîbix-
weanîna me. eger koma ferd
endamê wê (li vir “tirk”) di ali-
yekî nirxan de bi awayekî zelal
weke çêtir dikare were dîtin,
hingî mumkin e ku di encama
vê de koma din weke kêmnirx û
piçûk were dîtin. Bi vî rengî zex-
tek pêk tê ya ku cihêrengbûnê
ferz dike. endamên komên cihê
jî hewl didin koma xwe bi awa-
yekî pozîtîf ji ya din cihê bikin.
Bikaranîna şîddetê û cihêkarî di
vê pêvajoya “nirxpêdana pozî-
tîf” a koma xwe bi xwe de, der-
fet û îhtîmal in.

Pirsgirêk seferber dikin, mija-
rên tevgerên civakî li dora wan
dibin kom, diafirînin. ew dijbe-
ran, belê herweha civatan jî çê-
dikin. Bi vî rengî mirov dikare

weha maneyê bide pirsgirêka li
tirkiye’yê: Bi destê kemalîzmê
avakirina – û bi şîddetê pêkanî-
na – dijminahiya tirk û kurdan
bi riya jihevcihêkirina tirk û ne-
tirkan, beşek ji projeya netewe-
perest e ku armanca wê ji derve
xwecihêkirin û li hundir yekîtî
ye. di vê çarçoveyê de kurd di-
bin dijminê yedek, ne-tirk, ango
di pratîkê de yên din. li vir ya
ku “nasnameya gelekî” ava dike
li gorî dost û dijmin jihevcihêki-
rin e.

Dezavantaja bawerî bi 
hebûna tê kirin

Pirsgirêkên herêmî yê di nav-
bera koman de, şerê çekdarî

yê bi Pkk’ê re û her weha tevge-
rên dînî-neteweperest para
bêhtir weke reaksiyonên paras-
tinê li hemberî şert û mercên
heyî hatin nirxandin. Serbori-
yên biyanîbûnê, şert û mercên
bênirxbûna civakê û anomî, bê-
parbûna nisbî weke ku pêkhati-
na wê rave bikin, xuya dikin.
rêbazên sosyolojîk ên rêûres-
ma emile durkheim timî bi lez
guherîna civakî-aborî, bajarî-
bûn, ferdbûn, bênirx dîtina rêû-
resmê û dîn (max Weber
“jêçûna efsûna dinyayê”) û bi
serê xwe modernîte (weke pê-
vajoya jihevcihêbûna civakî) ji
serborî û tecrûbeyên anomiyê
(dûrbûna ferdan ji nirxên civa-
kê) û weke encam ji girîngiya
zêde dibe ya siyaseta nasname-
yê, berpirsiyar digire (Castell,
1997).

Ji bo dijwarkirina pirsgirêke-
ke di navbera du koman de divê
lihevnekirineke (yan jî nakoki-
yeke) tê hîskirin di navbera tiş-
ta ya mirov e û ya ku mirov ji
xwe re weke heq dibînine de di

rastiyê de yan jî bi awayekî li-
hevçêkirî, zelal were darîçavki-
rin. ev lihevnekirin dikare bi
riya liberhevgirtina di rabihuri-
yê de bi koma xwe re yan jî - hê
bêhtir – bi komên din re derke-
ve holê. ev liberhevgirtin bigi-
hêjin asta kendaleke di navbera
ya bidestketî û ya hatî hêvîkirin,
hingî mirov xwe têra xwe motî-
vebûyî hîs dikin da ku guherti-
neke civakî bidin destpêkirin.
ev yek nexasim dema ku liber-
hevgirtin di navbera koman de
tê kirin û ne di navbera ez bi
xwe û yên din te tê kirin, pêk tê
(Castell 1997; turner 1992).

di encama rêzek lêkolîn de
hat nîşandan ku pêşhukim, hel-
westên rastgir ên radîkal û heta
ji bo şîddetê amadebûn, eleqeya
wan bi pêbarbûn û mehrûmbû-
na civakî re heye (Zick 1997).
koma pirranî ya “tirkan” divê
xwedî wê hîssê be ku li gorî hin-
dikahiya ne-tirkan (weke mînak
kurd, ermenî, rûm û hwd.) bi
dezavantaj be. Bi desteka fikrên
neteweperest û endambûna ko-
meke nirxbilindtir a bawerî pê
heye, dibe ku hîsa dezavatajîbû-
nê li cihê kar, di siyasetê de û li
dibistanan bibe sedema cihêka-
riya li dijî netirkan.

Projeya neteweperest

Pir caran belavbûna netewe-
perestiya tirk û şîddeta li di-

jî kurdên li tirkiye’yê weke
reaksiyonek yan jî xweparasti-
na ji “fikrên biyanî” yên mîna
komunîzm, demokrasiya girseyî
yan jî tirsa ji damezrandina
dewleteke kurd hatin nirxan-
din. lê belê şîddeta di navbera
tirk û kurdan de ya niha li tirki-
ye’yê heyî, mirov nikare bêyî
projeya neteweperest a tirki-

Şîddeta li dijî kurdan û 
neteweperestiya tirk

D r .  İ l H a N k ı Z ı l H a N *

t i r k i y e

Têkoşîna kurdan a ji bo nasname û çanda wan, şerê çekdarî yê kurdan 
li dijî artêşa tirk, tirsên neteweperestî yên elîta desthilatdar xurt dikin û ew jî tirs û 

êrîşkariya xwe li ser gelê tirk didin xuyakirin.

* Prof. Dr. İlhan Kızılhan, Instîtuya Lêko-
lînên li ser aştiyê – Rojhilata Navîn, Coo-
perative State University BW, Universität
Freiburg, xebatkarê koma projeya Pirsgi-
rêkan û aştiyê li zanîngeha Konstanzê, ni-
vîskarê gelek lêkolînên li ser hindikahiyên
etnîk li Rojhilata Navîn û li ser posttraw-
matalojiyê, şêwirmendê zanistî ji bo ge-
lek kanalên televizyon û radyoyê, ji bo
dadgeh û saziyên din ên dewletê zilamê
pispor, psîkolog, doktorê civakê, psîkote-
rapîst.
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ye’yê fêm bike. ev ne projeyeke
xweparastinê ye, berevajî êrîş-
kar e: li gorî têgihiştina dewle-
teke pirranîparêz, pêkanîn (û
ferzkirina) yekîtiyeke ku li dora
endametiyeke lihevçêkirî ya et-
nîk hatiye binavkirin, armanca
vê projeyê ye.

têkoşîna kurdan a ji bo nas-
nameya û çanda wan, şerê çek-
darî yê kurdan li dijî artêşa tirk,
tirsên neteweperestî yên elîta
desthilatdar xurt dikin û ew jî
tirs û êrîşkariya xwe li ser gelê
tirk didin xuyakirin.

Weke mînak ji damezrandina
komarê û vir ve, artêşa tirk ve-
guherî semboleke navendî ya
yekîtî û lidervehiştinê, ji bo di-
yarkirina yên ku li gorî fikrê ne-
teweperestiya tirk rewa ye di
civaka tirk û siyaseta wê de cihê
xwe bigirin û yên ku “biyanî” ne.

di dema diyarkirinê de pêva-
joyên diyar ên tevlîkirin û lider-
vehiştinê birêve diçin û ev
pêvajo komeke em/dubeşkirina
civakê li gorî tirk û ne-tirk xurt
dike û berbipêş ve dibe. Ji bo ev
pêk were ji destpêka damezran-
dina komara tirkiye’yê û vir ve
bi riya sîstema perwerdeyê, ça-
pemenî û tevnên din ên cur bi
cur û rêxistinên wan ev îdeolo-
jiya “kemalîzmê” xistin hundirê
her mal û saziyê.

li aliyê din axaftina bi zimanê
kurdî, xwe weke endamê nas-
nameya kurd qebûlkirin û têko-
şîna siyasî ya kurdan qaşo
nîşanên biyanîbûna kurdan û
êrîşkariya wan a li dijî yekîtiya
tirkan in. ev nîşan jî bi peyvên
mîna “terorîzm” û Pkk tên bi
gewdekirin. atatürk û îdeoloji-
ya wî ya neteweperest a bi navê
kemalîzm, ji bo tirkîtiya nete-
weperest semboleke cihê xwe
girtî ye, ev tirkîtî jî li ser tevahi-
ya komên siyasî û dînî di şerê
hevpar ê li dijî tehlûkeya ji der-
ve de bûye yek. ev nirx û sem-
bol divê hem ferdî û hem jî komî
werin parastin. nîqaşkirina vê
di cih de weke xiyanetê tê bi-
navkirin.

Helwesta dij-kurd

Helwesta dij-kurd a ji da-
mezrandina komara tirki-

ye’yê û vir ve ango ji 1923’an û
vir ve heyî, ya ku di dema dar-
beya eskerî ya kenan evren a
sala 1980’î de îdeolojiya dewle-
tê ya ferzkirî bû, piştî destpêki-
rina hevdîtinên endametiya
yekîtiya ewrûpa’yê di pratîkê
de di şevekê de hatin redkirin û
li ber çavên raya giştî paşê navê
wê weke “pêşîlêvekirina kurd”
hat hildan û çend hefteyan paşê
weke “pêşîlêvekirina demokra-
tîk” ev nav hate sererastkirin.
ev pêvajo bi bayê bezê hê di
malzarokê de hate fetisandin,
lewra gavên ji bo vê pêwîst ên
ber bi demokrasiya di nava

gewdeyê dewletê de bi xwe û
nîqaş û guftûgoyên raya giştî di
nava civakê de nehatin pêkanîn.

tirkiye ya ku kolektîf û komî
renggirtî tevî mirovên xwe yên
xwedî meyilên li gorî reûres-
man, berjewendiyên tevahiyê,
di vê rewşê de yên tirkiye’yê, li
pêşiya mafên ferdan digire û
her weha li pêşiya mafên kur-
dan û hindikahiyên din jî (kizil-
han 2008).

Girîng e mirov hin tiştan li ser
çarçoveya siyasî ya damezran-
dina komara tirkiye’yê bibêje.
Bi vî rengî wê zelal bibe, jihev-
deketina Împaratoriya Osmani-
yan ku qet nebe pêncsed sal di
ser xwe re bihurandin, bandora
xwe li têgihiştina azadî û de-
mokrasiyê ya dewleta piçûk a
nû damezrandî kir û sîstema
huqûqî ya civaka tirk îro jî xwe
disipêre vî hîmî (Steibach
2000).

Ji destpêka sedsala 19’an û
vir ve ji bo elît û întelektuelên
tirkan maneya azadiyê lêgerîna
li têgînên rizgarkirina (dabag
1998) Împaratoriya Osmanî ya
ji hev de diket bû. di serî de în-
telektuelên bandora Şoreşa
Fransa’yê gelekî li wan bûyî, li
hin riyan digeriyan da ku sazî û
dezgeha mezin a rêveberiya
îdarî, eskerî û aborî reformîze
bikin. armanca wan ti carî ne
azadiya ferdî ya mirovan bû
(akşam 2006).

mirov ji aliyê Îslamê ve lê bi-
nêre, fikrê azadiyê hingî jî û îro
jî, ti carî ji bo ferdan nehat nî-
qaşkirin, berevajî ji bo tevahiya
civakê fikrê azadiyê hat guftû-
gokirin. Ji ber vê yekê jî ne bi te-
nê pirsgirêkên etnîk û dînî, dax-
wazên hindikahiyan timî weke
êrîşên li dijî tevahiya tirkiye’yê
û weke hewldanên jihevdexisti-
na tirkiye’yê tên nirxandin (Ste-
inbach 2000), heta bi mexdûrên
binpêkirinên mafan ên ku weke
ferd serî li dadgeha mafê miro-
van a ewrûpa’yê didin û gilî di-
kin jî tên gunehbarkirin ku des-
tekê didin rûreşkirina tirkiye’yê
û hewl didin dewletê teşhîr bi-
kin. ev awayê fikr ê kolektîf ban-
dora xwe li tevahiya civakê dike
û tesîrê li helwest û kirinên wê
dike. ango dema ku mirovan di
dema damezrandina komara
tirkiye’yê de behsa azadiyê di-
kir, maneya vê azadiyê azadbû-
na civakê ji bin nîrê desthi-
latdariya biyaniyan û li dinyayê
ji nû ve avakirina prestîja tirk-
osmanî bû.

azadiya bi maneya azadbûna
ji ferzkirin û desthilatdariyên
berê û her weha pêvajoyeke
ferdbûyînê ya modern bi tenê
azadbûna ji hêzên derve û hun-
dir bû ku li pêşiya pêkhatina si-
yasî ya împaratoriya tirk asteng
bûn. Îro bi xwe jî maneya azadi-
yê, azadbûn û bi awayekî azad
pêkhatina berjewendiyên nete-

weyî yên tirk û fantaziyên dest-
hilatdariya dewleteke tûranî ye
ya ku sînorên wê ji anatol’ê di-
gihijin Çîn’ê (dabag 1998). 

Bi heman rengî têgihiştina se-
kularbûnê jî li tirkiye’yê xwe
disipêre heman zêhniyetê: ke-
malîzm îdîa dike ku ew nûneri-
ya laîktiya bi rastî dike. Fikrê
xwe disipêriyê jî ew e ku kema-
lîzm “dîn nîne, lê belê şêwazekî
jiyanê” ye û ji ber vê yekê jî bi
şertê ku qebûl bikin tirk in û
xwe bi vî rengî bi nav bikin, di-

kare mirovên ji her baweriyê bi-
hewîne. Ji ber vê yekê bi awaye-
kî ku bi zanistî nikare were
piştrast kirin, heta kenê mirov
pê were hewl hat dayîn peyva
etnîk “tirk” weke peyveke di ser
etnîsîteyan re bi nav bikin ku
komên etnîk ên li tirkiye’yê giş
karibin pê werin binavkirin û ev
komên etnîk jî weke tirk werin
binavkirin.

Ji bo berbelavkirina netewe-
perestiya tirk şîddeta dewletê

tirkiye weke dewlet û îdeolo-

jî xwe bi kirin û çalakiyên cur bi
cur yên şîddetê terîf dike û her
weha bi awayê taybet ê pê sede-
mên şîddetê tên ravekirin û rê-
xistinkirin jî. Van şêwazên
taybet kir ku neteweperestî û
rêxistinên neteweperest belav
bibin. Şîddeta li dora vê dijmin-
dîtinê hatî birêxistinkirin, dika-
rî pêşî pirsgirêkên civakî yên
deveran bike herêmî û di bin
navê “pirsgirêka terorîzmê” de
hemûyan li hev zêde bike. ya di-
duyan, ji şîddetê hat ku nerazî-
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bûnên ji dewleta tirk ên cihê û
gelek caran jî berevajiyê hev
bûn, bihewîne û rexnekirina
dewletê jî herêmî bike. ya sisi-
yan şîddetê dikarî pêşniyarên ji
bo beşdarbûn û hewldanên aza-
diyê biafirîne û qadên mirov di-
kare têde tevbigere veke ku
şêwazên siyaseta parlemanteri-
yê nikarin pêk bînin.

ya rastî jixwe diyar dibe ku
pirsgirêkên civakî yên ku proje-
ya yekîtiyê pêwîst dikin destûrê
nadin ku daîmî ji holê werin

rakirin û timî dîsa ji nava men-
tiqê xwe bi xwe ji nû ve derdik-
evin holê. lê belê ji projeya
yekîtiyê têgihiştina netewepe-
rest a dewletê paş ve dimîne.
maneya vê ew e ku rast e, sefer-
beriya neteweyî û timî hebûna
nimûneyên rewakirinê yên pir-
raniyê nikarin yekîtiya tê hêvî-
kirin pêk bînin, lê belê wan
paşvexistineke misêwa ya re-
wabûn, normalbûn û siyaseta
înkarê lawaz kir.

“Nerewabûna” kurdan

neteweperestiya esensiyalîst
(ya xwe disipêre cewher) a

komên neteweperest ên tirk û
şîddet ku di ser wan re rêxistin-
kirî (carcaran herêmîparêz in,
weke mînak herêma derya reş,
herêmên kurdan û hwd.), ji hev
cihêkirin û jihevdiyarkirina ze-
lal a dost û dijmin ferz dike; we-
latiyên rewa ji welatiyên
nerewa cihê dike. Pirsgirêk di
heman demê de dikare bibe we-

sîleya yekîtiya di navbera van
komên neteweperest de, weke
mînak yekîtiya di navbera CHP
û mHP’ê de lewra naveroka
pirsgirêkê gelekî zelûl e. tişta di
pirsgirêkê de diyar û darîçav
mexdûr û sînorê di navbera
dost û dijmin de ye. Pirsgirêk
zelûl e, lewra ji vê û wê de di
warê naverokê de pûç û vala ye.
Ji bilî kişandina vê xeta sînor, ti
mijara wê ya diyarkirî nîne. Ze-
lûliya şemaya dualî, milîtantiya
şêlû ya ku di warê xîtab û pratî-
kê de kişandina xeta sînor diyar
dike, hevnegirtin û nakokiyên
îdeolojîk di berjewendiyên ko-
mên cihê yên di nava heman
“bereyê” de bêqîmet dike.

li bajarên mezin ên tirk, şîd-
deta dişibe qirkirinê ya li dijî
kurdan an jî şer û texrîbata li
herêmên kurdan ên tirkiye’yê,
ne ji ber mecbûriyetên avahiyê
(strukturel) yan jî mecbûriye-
tên civakî pêk tên; sedema pêk-
hatina wan ne “xwedana der” a
tebeqeyên nefretê ne jî. dema
ku şîddeta dewletê yan jî şîdde-
ta neteweperest a ferdan û rê-
xistinên wan li dijî kurdan pêk
tê, di serî de maneya wê îdîaya
xwedîbûna erdên tirkiye’yê ya
neteweperest û kemalîst, îdîaya
hebûna serweriya etnîk a tirkan
û derxistina pêş a “nerewabû-
na” kurdan e. ew di heman de-
mê de tînin ziman ka ev îdîayên
xwedîbûna erd çiqasî belav bû-
ne, ev yek ji bo komên cihê yên
etnîk çiqasî xwezayî bûye. Vê di
serî de xwe di beşdariya saziyên
dewletê da der û nîşanên din jî
ev in; polêsê destwerneda êrîş-
karan û qismî kir kurd (jin û za-
rok jî di navê de) bibin mexdûr
û bêparastin dev bi êrîşkaran ve
werin berdan, doktor û nexweş-
xaneyên ku şervanên Pkk’ê
derman nekirin û hwd. da der.
Jixwe vê yekê helbet xwe pê da
der ku hukûmet neamade bû bi
fermanên zelal ê ku bidaya po-
lês û artêşê, helwest û êrîşên
mîna qirkirinê yên dijî kurdan
bi dawî bike.

eger armanc di pirsgirêkekê
de ne çareserî be çi bi dijberek,
çi bê dijber, û bêhtir komekê
weke kom zexm û qehîmtir bike
û bibe berdevk û nûnerê berje-
wendiyên wê yên sereke, hingî
postulatên înkarkirinê û siyase-
ta jidervehiştinê bi kêra wê tên.
ew dikin ku çareseriya mijarekê
were paşvexistin, ji demên ne-
real û dinyayên ne real re werin
hiştin.

esensîyalîzma dijminahiyê ya
ku hê li ser şîddetê hûr û kûr di-
be, dike ku pirsgirêk timî dîsa ji
nû ve were terîfkirin, awayê wê
li gorî şert û mercên herêmî û
kêliyê were guhertin, beriya her
tiştî bi demê re dewamîbûna wê
were misogerkirin û pirsgirêk
timî ji nû ve were darîçavkirin.
kurt û kurmancî armanc ne ça-

reserî ye, berevajî bi îhtîmaleke
mezin, bi navgîn û rêbazên nû
dewamkirina pirsgirêkan e.

Wergera ji almanî 
Lokman Turgut

Ev nîvîs ji bo Le Monde diploma-
tique kurdî hatiye nivîsandin. 
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Ji salên 1970’î û vir ve di-
kên siyasî yên ereb li dora
sê helwestên “musulman”
reng digirin: Sofî navdar
in bi dengdana rejîmên

heyî, Birayên musulman bêhtir
bi dijberî û dengdayîna li dijî re-
jîman tên nasîn, li aliyê din se-
lefîst hilbijartinan weke hêma -
nekî ku civakê ji hev parçe dike
dinirxînin û tercîh dikin ku xwe
dûrî sindoqên hilbijartinan bi-
girin (beşa di çarçoveyê de bix-
wîne). ev rêzên nivîsê ber bi vê
encamê ve dibin: Qet nebe hin ji
selefistan riya xwe îzolekirinê
dibijêrin (li erebistan a Suûdî,
di dema hilbijartinên herêmî
yên 2005’an de), sofîyên li iraq
û Pakistanê, ya çekdarî jî di nav
de (ji nû ve) riya muxalefetê hil-
dibijêrin. eger em behsa Bira-
yên musulman bikin, tevgera ku
sala 1928’an li misir’ê ji aliyê
Hesen el-Bannah ve hat damez-
randin, ji wan hat ku girseyên
hilbijartinan pêk bînin û wan
bixin nava liv û tevgerê. Birayên
musulman hêdî hêdî bawerî pê
anîn ku bikevin hilbijartinan û
karûbarên xwe di çarçoveya
parlemantarîzmê de bi rê ve bi-
bin û ji wan tê pirraniyê bixin
nava tevgerê.

nifşê Birayên musulman ên
ku di siyasetê de kirin ku dewra
pêşî a “îslamîstên” modern vejî
û bi taybetî jî li Filistîn, misir û
li mexreb’ê di nava muxalifan de
hê jî xwedî cihekî navendî ne,
êdî her diçe bêhtir xwe disipêre
hevrikiya bi tevgera jêre dibêjin
“selefîst” (1). û ya kêm tê nîqaş-
kirin xisletên hevpar in. ev xis-
letên “selefîzma” wan dikin yek,
mîna ji ser xwe birina nîşana
mîrateya ixwan muflisîn (ew
“birayên têkçûyî”) pêdiviyek e.

tevî ku mumkin e xweîfade-

kirina wan li welatên ereb û di
nava civakên rojava de cihên ku
lê bi cih bûne, ji hev cihê be, di
baweriya van “ên nû” yên sefer-
beriyên îslamîst de tu tiştî ... nû
nîn e. Wê ne rast be mirov bêje
selefîst ew nifş e ku piştî Birayên
musulman, Bereya Îslamî ya Si-
lametê (Front islamique de salut
- FiS), yan jî adil wal-Îhsan ê
mexrebî hatine. ya rastî selefîst
beriya Birayên musulman he-
bûn, li misir’ê û li erebistana
Suûdî (2). tê de guman nîn e ku
seferberiya “Birayên musulman”
e ya ku xwe ji “qurmê” tevgera
îslamî ya salên 1930’î qut dike. Ji
wan hat ku heta salên 1990’î nav
û dengê we belav bikin û di warê
popularîte û darîçaviya siyasî de
dengê xwe bi ser yê hevrikên
xwe yên selefîst bixin.

Ji bo bigihîjin desthilatdariyê,
Birayên musulman beridîneke ji
dil û bikok a doktrînal dan dest-
pêkirin û pêk anîn – dema ev ki-
rin jî referansên biyanî yên
mîna destûra bingehîn û de-
mokrasî, ji bo gotin bi gotin
xwendineke fikrê îslamî yê kla-
sîk bi kar anîn. mirov ji enca-
mên van reforman matmayî
namîne, ew bûn sedema tansi-
yon û parçebûnên navxweyî, û
her weha qada serbest ji bo mi-
jarên din ên lihevnekirinê jî
hişt. nifşê Birayên musulman
çiqasî di bereya têkoşîna qanûnî
de giraniya wî zêde dibe, ewqa-
sî jî ew bi nerazîbûneke selefis-
tan re rûbirû dibe; selefîstên ku
“modernbûnên” Birayên musul-
man weke “gavpaşdeavêtinan
(tawîzan)” gunehbar dikin.

dema mirov bi awira selefis-
tan lê binêre, nifşê pîr dibe yê
Birayên musulman herî zêde
“karîbû” li rejîmên ku weke laîk
dihatin nasîn û ev nifş li ber
wan radibû (misir, Sûrî û hwd.)
heta radeyekê mecbûriyeta ji nû
ve misilmanbûneke sembolîk,
ferz bike. û destûr dan ku were
pîvan ka seferberiyên behskirî

yên “dînî” li vê herêma dinyayê
di nava civakê de çiqasî bikok
şax berdane: tevahiya rejîmên
behsa wan hat kirin ev daxwa-
zên civakê kirin para xwe – tevî
ku wan di mijara sansûrê de hin
tişt lê zêde kirin.

li hember koalîsyona otorita-
rîzma ereb û “civaka navnete-
weyî”, ji Selefîstan re hêsantir e
guneh bixin stûyê yekdestdari-
ya Birayên musulman, stratejiya
“Birayên musulman” bi xwe he-
ta niha ti berhemên zêde yên si-
yasî bi xwe re neanîne. Îdeologê
el-Qaîde’yê yê misirî ayman el-
Zehawirî Birayên musulman bi
destekkirina laîktî û demokra-
siyê gunehbar dike. el-Zehawirî
bi vî awayî bi rengekî nakokane
ji herkesî çêtir nîşan dide ku Bi-
rayên musulman yek ji hêma-
nên “modernbûna” fikrê siyasî
yê civaka xwe ne – qet nebe li
gorî ya elîtên laîk, veguherînek
e ku di warê civakî û çandî de
baştir tê qebûlkirin.

Selefistan xwe ji rêûresma Bi-
rayên musulman qut kir, beşek
ji maneya vê ew e ku selefîst hin
kategoriyên fikrê siyasî yên ro-
java yên ku ji aliyê Birayên mu-
sulman ve kirasê îslamî li wan
hatî kirin, red dikin: damezran-
dina partiyên siyasî, strukturên
rêxistinî, tevlîbûna hilbijarti-
nan, cihgirtna jinan di qada si-
yasî yan jî pîşeyî de (3).

Selefîst hemû wê îşaret bi gi-
rîngiya çavkaniyên yekser bikin,
ev jî Quran û Sineta (4) Pêxem-
ber mihemed e. lê ev otorîte-
yên huqûqî dixwazin xwe ji
“zanîn û tecrûbeya mezhebên
sunî (henefîtî, malikîtî, henbelîtî
û şafiîtî) qut bikin,” û bi vî rengî
ji qedexekirina vê şîroveyê wê-
detir ya ku îfadeya civakî û siya-
sî ya berbiçav a pîvana dînî ye,
dixwazin civak xwedî li mafê
xwe yê pêkanîna dînî derkeve,
heta ku yekdestdariya wê bi
dest bixe (5). Ji bo ku israra xwe
ya di prensîpa yekbûna xwedê

de nîşan bidin, selefîst her pî-
rozkirina mirovî ya di navbera
bawermend û xaliqê wan de,
weke “şirîkê” pisîk ê mirov ku ji
xwedê re hatî çêkirin, red dikin.
timî îşaretpêkirina hedîsên ge-
lekî bi kitekit, li gorî wan her
tişta bawermend ji bo zelalkiri-
na xwendina wehiyan pê hewce
ye, di nav xwe de hildigirin da
ku vî bawermendî biparêze ku
kes nekeve navbera wî û xwedê
de. kulta xasên xwedê û miro-
vên pîroz, pîroz û mezin dîtina
şêx, sofî yan jî îmamên şîî yên
ku weke qet têknaçin navdar in
û heta rêzgirtina ji zanyar û ali-
mên nivîsê “yên ku dengê xwe
tevlî yê xwedê dikin” jî bi îdîaya
zirarê didin prensîpa yekbûna
xwedê, tên redkirin.

Wekî din tevgera selefîst para
bêhtir baskên bereyên ji wan re
tê gotin “piyetîst (li dijî dogma-
yên ortodaksiya dînî)” yan jî “ki-
yetîst (ên xwe ji kar û emelê
dinê şuştinê, di riya xwedê de
ne)” (6) mezin dike, ev jî heta ku
ji xwe re bêjin em misilman in,
banga serî tewandina li ber her
hukûmetê dikin, “bertîlxwar û
otokratîk” bin jî. armanc jî ew e
xwe ji zirara herî xirab dûr bigi-
rin: Fitne, ango zirardayîna ye-
kîtiya civaka bawermendan. li
ser banga ulemaya nêzî rejîma
suûdî, têra xwe selefistan dîn-
dariya xwe ji îfadeyên nakok pa-
qijkirin û ji Birayên musulman
veqetiyan. Selefîstên li gorî Bi-
rayên musulman xwediyê nêrîn
û awirên kêmtir modernîst, ji
yemenê heta bi misir û mex-
reb’ê, rejîmên weke modernîza-
tor navdar in bi awayekî nakok
bêhtir xatirê wan girtin, lewra
di vê alînegirtina di hilbijarti-
nan de van rejîman amûreke la-
wazkirina muxalefeta xwe didît.

li hin welatên cîhana ereb,
selefîst rastî zextan tên yan jî li
rojava weke gunehkarê civakî û
dînî tên deqkirin. Ji ber vê jî ko-
taya wan a namzetên “cîhadîst”

a çalakiya yekser a li dijî elîtên
neteweyî û xwediyên nîzama cî-
hanî heye. dema vê dikin ji xwe
re Seyid Qutb (7) ê misirî mînak
digirin. Seyid Qutb teza Birayên
musulman di salên 1960’î de ra-
dîkal kiribû. li erebistana Suûdî
û li misir’ê, lê her weha li goşe û
keviyên ewrûpayê jî baskê piye-
tîst tevlî nav refên hin tebgeran
dibin, yên mîna ya Cuhayman
el-uteybî, plankarê êrîşa sala
1979’an li dijî mizgefta mezin a
mekehê (8), yan jî dibistana cî-
hadîst a teorîsyen Seyid Qutb û
ya dr. eyman el-Zehawirî.

tevî ku dan zanîn ew her ni-
vîsa “nû” red dikin jî, selefîst bi
ti awayî ji bayê dînamîka guher-
tinê ne parastî ne. Ji Birayên
musulman guhertî, bereya sele-
fîstan bi awayekî xwezayîtir
“pirreng” e di pêwendiyên xwe
yên bi siyasetê re (weke di vîz-
yona wê ya rola jinan a civakî ku
têde bi awayekî hişk tevlîhevbû-
na jin û mêran red dike) û yek-
rengiya wê ya rêxistinî kêm e.
ew bi kelecan pêdiviya “vegere-
ke” ber bi “çavkaniyên” ji teva-
hiya tevlîbûna mirovan şuştî,
destnîşan dike; ev yek ji yên be-
riya xwe bêhtir, bersivên dokt-
rînal ên zelal dernaxe holê. di
xwendina Quranê ya selefistan
de ji yên beriya xwe bêhtir pa-
rastina li dijî şîroveyên guhertî,
nîne. û eger mekanîzmaya ji bo
şîrovekirina eyatên xwedê pê-
wîst hat çêkirin, ew beriya vê,
bawermendan ji bandora dest-
hilatdariya demî naparêzin.

komên bi awayekî zelal ji Bi-
rayên musulman qut bûyî, mîna
ku şagirtên Hesen el-Bannah di
dema xwe de tevgeriyan, beri-
dîn; ango tevlî hilbijartinan bûn.
li yemenê jî li erebistana Suûdî
û kuweytê jî selefîst qebûl dikin
namzetan destnîşan bikin (9).
ev modernîzasyona ku weke xi-
rab rûreşkirina Birayên musul-
man rewa dikir, ji niha şûn ve
dikare xisleta helwesta selefis-

Selefîzm an jî guhertina îslamî 
ya bi îstîqrar

F r a N ç o ı S B u r g aT *

Î S l a m

* Zanyarê siyasetê, nivîskarê L’islamisme
à l’heure d’Al-Qaida (Di dema el-Qaîde’yê
de îslamîzm), weşanên La Découverte,
Parîs, 2005.

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



HeZÎraN 2010 — LE MONDE diplomatique kurdî19

tan diyar bike. di derketina
holê ya salên 2000’î ya sele-
fistan de, Birayên misliman
ên “modernîzator” ew redki-
rin, bi rengê ku di dema xwe
de elîtên “rojavayîbûyî” yên
li dijî wan şer dikirin, ew red
kiribûn. di nava qada gelem-
periyê de Birayên musulman
doza mafê zêdetir ketine nav
kar û barên civakî û siyasî di-
kin, selefîst berovajî bersivê
didin binketina îdîa dikin a
şagirtên Hesen el-Bannah e
û lidervehiştina daimî ya ku
ew bi xwe mexdûrê wê ne.
Bersiva wan gengeşe û pratî-
kên li dijî lidervehiştinê ye.
Zelûliya selefîst, xwe ji gu-
hertinê bêhtir di dewamîbû-
nê de dide der.

ev dewamîbûn di destûra

sembolîk de jî xwe dide xuya
kirin; ev destûra ku dike awi-
rên medyatîk ê rojavayî biçin
ser: derdorên selefîst destû-
rê didin ku mekanîzmaya
deqkirin û reşkirinê xwe nû
bike, hem jî mîna salên
1970’î. di salên 1970’î de ye-
kemîn derketina holê ya “îs-
lamistan” bû. ev mekanîzma
wan ji tevahiya lêkolînên ça-
pemeniyê û tevahiya rêvebe-
riya siyasî ya bi mentiq
diparêze. 

Wergera ji fransî 
Lokman Turgut

Kadir Akyol, “Metamorfoz Kent”, 150x130 cm, 2009

Îslamîzm
Xetên vê peyvê nediyar û şêlû dimî-

nin, lewra ev peyv bi kêra bi navkirina
tevgerên gelekî ji hev cihê û hin caran
jî dijberê hev tê; ji el-Qaîde’yê heta Bi-
rayên musulman, di navê de Hamas û
Hizbullah jî hene – rêxistinên şîddetê
bi kar tînin jî û yên qaîdeyên demok-
rasiyê qebûl dikin jî. yekane nuqteya
wan a hevpar ew e ku xwe weke alîgi-
rê şîrovekirineke dînê îslamê didin
nasîn û wê ji bo çalakî û kirinên xwe
yên siyasî dikin rehberek.

Birayên Musulman
ev rêxistina herî bi bandor e. ew in

malzaroka pirraniya komên îslamîst
jê çêbûyî, heta yên herî radîkal jî. Sala
1928’an ji aliyê Hesen el-Bannah ve
hat damezrandin, şaxên xwe li cîhanê
berdan û li gelek welatên ereb “bas-
kên” wê hene yên ku di rastiyê de ji
hev serbixwe ne  (1). Para bêhtir mu-
hafazekar in û ji bilî li Filistînê şîddeta
çekdarî red dikin.

Selefîzm
Ji rêxistinekê bêhtir tevgerek e ku

gelek cihêtiyan di nava xwe de dihe-
wîne. ev tevger banga vegera sineta
Pêxember mihemed û eshabiyên wî
dike (selef gotineke bi erebî ye û ma-
neya wê “pêşî” ne). Gelek caran weha-
bîtiya suûdî bandor lê kiriye. Selefîst
beriya her tiştî pêre mijûl in ka li gorî
şerîetê çi helal û çi heram e. Bi pirranî
xwe ji qada siyasetê dûr digirin û tevî
vîzyoneke muhafazekar di warê civa-
kî de, qada têkoşîna wan ji nû ve mi-
silmankirina civakê ye. komeke
keviyê ya piçûk a cîhadîst ku ji selefîz-
mê peyde bû, banga şerê çekdarî dike,
di el-Qaîde’yê de xwe dide xuyakirin
(2).

Sofîtî
ev tevgereke mîstîk a misilman e, di

terîqetên ji aliyê mezinên rûhanî ve
damezrandî de bi rêxistin in. Sofîtî jî
xisleta wê pirrengiya wê ya gelekî
dewlemend e. li rojava, li cihê ku dij-
beriya îslamîzmê heye, gelekî bi başî
nav û dengê wê belav e. lê rastî ji vê
gelekî bi tevlîhevtir e. Weke mînak li
mexreb’ê rêxistina Şêx abdulselam
yasîn a bi navê el-adl we el-ihsan
(dad û qencî), desthilatdariyê û hêzên
serxwe yên muxalif xwe bi zor li vê rê-
xistinê radigirtin. Ji Hesen el-Banah
heta bi Hesen tûrabî yê sûdanî, weke
gelek lîderên îslamî, rengê tecrûbe-
yên sofî yên damezrênerê wê li vê rê-
xistinê ketiye. 

_______________
(1) Bixwîne: Wendy kristianasen, “une inter-

nationale en trompe-l’œil (Înternasyonaleke xa-
pandina çêv)”, le monde diplomatique, nîsana
2000’î.

(2) Bixwîne: Wendy kristianasen, “Qu’est-ce
que le salafisme?”, le monde diplomatique,
Sibat 2008’î.

Vegotina
peyvan

______________
(1) Bernard rougier, Qu’est-ce

que le salafaisme? (Selefîzm çi ye?),
weşanên PuF, Parîs, 2009.

(2) Cemiet ansar el-Sunna sala
1926’an hat damezrandin ango du
salan beriya li Qahîrê damezrandina
rêxistina Birayên musulman, û sala
1931’ê Şêx İbn Badis komeleya ûle-
mayên Cezayîr’ê saz kir.

(3) François Burgat û moham-
med Sbitli, “les salafis au yémen
ou… la modernisation malgré tout
(li yemenê Selefîst an jî … tevî her
tiştî modernî- zasyon)”, Chroniques
yéménites, Sanaa, hejmar 12, 2002 .
l’islamisme en face, weşanên la dé-
couverte 2007

(4) tevahiya kirin, gotin û rabûnû-
rûniştina pêxember û eshabiyên wî.

(5) rougier, berhema li jor navbi-
hurî, rûpel 19.

(6) Gilles kepel, Jihad: expansion

et déclin de l’islamisme (Cîhad: fe-
rehbûn û lawazbûna îslamîzmê), Pa-
rîs, weşanên Gallimard, 2000.

(7) rêveberê Birayên musulman;
rejîma serokkomarê misir’ê Cemal
abdulnasir ew avêt zindanê û sala
1966’an ew bi dar vekir. ew teorîs-
yenê ku bû îlhama komên herî radî-
kal e.

(8) 20’ê mijdara 1979’an, kome-
ke ji dused îslamîstî mizgefta mezin
a meke’yê dagir kir. dagirkirinê du
hefteyan dewam kir û eger alîkariya
cendermeyên fransî nebûya wê bêh-
tir dewam bikira.

(9) Pascal ménoret, “le cheikh,
l’électeur et le SmS. mobilisation
électorale et pratiques de votes en
arabie Saoudite (Şêx, hilbijêr û SmS.
Seferberiya ji bo hilbijartinan û pê-
kanînên dengdanê li erebistana
Suûdî)”, transcontinentales, Parîs,
hejmar 1, somestra 2., 2005
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d
i pûşbera sala
1967’an de, artêşa
îsraîlî êriş dibe ser
komên koalîsyona
ku ji hêzên misir,

Sûrî û ûrdûn’ê pêk dihat û wan
têk dibe. Vê dîrokê ne bi tenê
têkçûna xeyalên yekîtiya herê-
mê destnîşan dikir, her weha
serokê misirî Cemal abdul na-
sir jî tîne hişê mirov.  Wê ne bi
tenê têkşikestina nasyonalîzma
ereb û destpêka bilindbûna îs-
lamiyeteke polîtîk a bi şêweyên
cihêreng îmze dikir û ne jî bi te-
nê destpêka tevgereke muhafa-
zakar a cîhadeke cîhanî diyar
dikir. Her weha, ew dihê wateya
hewl û daxwazeke xurt a vegu-
herîna civakî ya misirê, damezi-
randina aboriyeke netewî ya
serbixwe, bigewdekirina civa-
kek bêhtir wekhev û bêhtir dad-
perwer.

me ji bîr kir em behs bikin,
“zabitên serbest” ên di bin birê-
veberiya nasir de, di tîrmeha

sala 1952’an de qral (keyser)
Farûq ji ser text dixin û her we-
ha nema xeyalên “azadkirina Fi-
lîstîn’ê” dikin, an jî dev ji
serencamên derveyî ber didin.
Pêşî ew dixwazin monarşiyeke
xerabûyî bi temamî di bin erdê
xin û digel vêya dawî li serdes-
tiya brîtanî bînin, ji bo damezi-
randina misireke xurt û nûjen
ku ji rêza paşdemayînê derket.
Ji sala 1960’î û pê ve, berî hemû
tiştî ew riya reformeke kiştûka-
liyê didin ber xwe, xwe dajon
nava nêrîna “sosyalîzma ereb”,
her weha pê re jî partiyeke abo-
riyê bi netewebûnê dikin, bi ya
pergala sovyetî endustiriyeke
xurt sazkar dikin, ku wê demê
ev yek ji bo pêşketinê nêrîneke
baweriyê pêşkeşî cîhana sêye-
mîn dikir. ev şoreş bi çînên bi-
rêvebir ên kevin ku li derve
hatibûn hiştin xwe dide diyarki-
rin: ku ev “feodalên” gundî û ba-
jarî yên di nava bajaran de
girêdayî rejîma kevin bûn. Şoreş

bi bernameyên berfireh ên di
warê perwerdehî, tendurustî û
bi derfetên demokratîk ên keti-
na zanîngehê û bi zagonên civa-
ka pêşverû û bi zêdekrina
hejmara karmendan derdikeve
holê û perepêş dibe: di sala
1962’an de, bi derxistina zago-
nekê re hemû mezûnên zanîn-
gehê di karmendiya gelêrî de
peywir werdigirin. lê belê vê
pakirina reel a rewşa kesên
bêhtir xizan û livbaziya herî me-
zin a civakî digel pêkanînên oto-
rîter -partiya tekane, çewisan-
dinên sendîkayan- û digel zêde-
kirina servîsên îstîxbaratê di-
meşe.

yûsûf Şahîn di fîlma xwe ya bi
navê Beytik (le moineau-1972)
de sînorên pergalê gelek baş
anîbû ziman: xerabûn û berje-
wendiya di bin sloganên sosya-
listan de nixamtî. Piştî têkçûna
sala 1967’an, nasir biryara li-
darxistina nîqaşekê dide da ku
bi awayekî lez û bez ev nîqaş li

ser mijara “çîna nû” were kirin.
reforma kiştûkaliyê newekh-
eviyên din û kapîtalîzmeke bejî
(çolterî)  derdixe holê ku bes
hindikahiyekê jê sûdê werdigirt
û piraniya giran ku ji gundiyan
pêk dihat ji axê bêpar dima. di
nava bajaran de, bazirgan û ra-
hijmend bi birêvebirên dewletê
û karmendên payebilind re hev-
kariyê dikin ku ev karmend bi
giranî zabit bûn- ku di sala
1967’an de, ji 26’an 22 kes wa-
liyên herêmî û ji sisêyan yek jî
wezîr bûn- li dora zagonan di-
hêwirin û serwetekê bi gewde
dikin. Partiya yekane û birêve-
birî bêhtir navbeynkarî dike di
navbera dewlemendan de, û liv-
baziyên civakî her dihên tengi-
jandin.

ev hemû “diyarkirin” rê li ber
tundreviyeke gotegotê vedike:
pêdiviya partiyeke pêşeng
(avangard), livbaziya çîna kar-
ker û gundiyên xizan, rola rew-
şenbîrên şoreşger. Ji sala

1968’an û bi şûn de, misir  dike-
ve nava livbaziyeke berfireh ku
ev livbazî ji amerîka’yê ta Vîet-
nam’ê cîhana sêyemîn dabû ber
pêlên xwe. 

digel vê yekê, hêz û erkên şo-
reşa nasirî têkdişikên. rejîma
qelsketî naxwaze (an jî nikare)
xwe nû bike û tundiya xwe hi-
nek daxîne jêr. di îlona sala
1970’ê de dema ku nasir ji ber
krîza dil jiyana xwe ji dest dide,
çi alavên “dijraberiya şoreşekê”
hene hemû cihê xwe werdigirin.
Zilamê ku cihê wî werdigire, en-
wer Sedat wê dest bi veguherî-
nekê bike: hevbendiya bi
dewletên yekgirtî re, serbestki-
rina aborî (înfîtah). Serdema
şoreşan bi dawî dibe, bi tevî ku
her tim berxwedaneke jîndar
heye jî êdî “çîna nû” digel têgiha
bêrêziyê xwe dike ser zar û zi-
manan.

Wergera ji fransî
Rıfat Arya

B
irayên musulman ji
du nifşan ve li wela-
tên ewrûpî torên
xwe pêş de xistine.
Wan di vî warî de

kapasîteyeke mezin a rêkxistin
û mudaxeleyê gihandine hev û
bi vî awayî wan kêsayetiya di
warê anîna endamên nû de xis-
tine di ber de. Wan karîbû xwe
bikin muxattabên sereke li cem
desthilatdarên giştî, ne tenê we-
ha, bi sazkirna konseyeke ewrû-
pî ji bo fetwayan û lêkolînê
(CeFr) wan sebaret bi pêvajoya
întegrasyona ewrûpî gav avêtin
pêş, tevî ku di yekîtiya ewrû-
pa’yê de pirsên olî ji selahiyetên
neteweyî dimînin. Civaknasa li
Zanîngeha louvain’ê, Brigitte
maréchal, bi navê “rêwîtiyeke li
Welatê Birayan” pirtûkek pir bi
belge, ku tabloyeke ji du rengên
cuda ye, pêşkêşî me dike: ava-
bûnên hişk li cem hinekan û
wêrekiyeke konseptûel li cem
hinekên din (1). ew awayê, ku ev
rexistin nahêle projeyên ji bo ji-
yana çandî û civakî ya tevlihev

xweş here û asteng dike, wesif
dike. lê pêşbirka digel pêlên
din, bi taybetî selefîst, rêxistin
neçar hiştiye reseniya xwe biçe-
sipîne û marechal dibîne ku,
“tevger, carinan bêyî ku bixwa-
ze, kesayetiyên bi otorîte û ser-
bixwe diafirîne ku, Birayan
derbas dikin, lê jiyana rêxistinê
jî dirêj dikin.” 

Bi vî awayî, statûya mafê ke-
san a îslamî li ewrûpa’yê Bira-
yan mobîlîze dike ku, ew jî
dixwazin bi riya CeFr’ê plûra-
lîzma legal teşwîq bikin. di Si-
bata 2008’an de, ji arşuvêkê
Canterbury vexwendinek ku ne
li bal bû ji bo dîdarekê ji wan re
hat ku dawî bû sebeba tengavi-
yê. di lêgerîna referansên rûha-
nî de ku di nav xelkê musulman
yê civakên rojavayî de peyda di-
bin, Şêxê misrî youssef Qardha-
oui cihekî gelek ber bi çav
digire. tevî ku, ew di sala
1926’an ji dayîk bû ye û ji hêla
dîrokî ve ew ji Birayên musul-
manan dihê jimartin û ew bi de-
han salan ve li Qatar’ê dimîne,

ewî zaniye, bi saya televîzyona
satelîtî û înternetê cihekî bi rû-
met li seranserî cîhanê ji bo xwe
çêbike. Pirtûka kollektîf ku ne ji
mêj ve li ser wî hatiye nivîsan-
din bi sernavê bi wate “muftiyê
Global” aliyên cihêwaz yê vê “di-
yarde” yê wesif dike (2).

Qardhaoui, Serokê CeFr’ê, alî-
girê “jurisprudensek’a (îçtîhat)
hindikayiyan” e, ya ku şerîatê în-
tegreyî çarçoveya legal a wela-
tên yekîtiya ewrûpa’yê dike. ew
alîgirê înstîtîsyonalîzekirinek a
hîn ji pêşî de ye. Qard - haoui nî-
şan dide çi qas otorîteya van ke-
sayetiyan bi têkiliyên di gel
deshilatdarên giştî yên ewrûpî
dihê avakirin. li hember firek-
çandîyeke huqûqî (3), tareq
Oubrou, Îmamê mizgefta Borde-
au’yê, bi ser ku ji nav tevgera
“Bratîst” dihê, pêşniyar dike ku
rûhiyeta huqûqa fransî derbasî
şîretên olî bibin. ev “şerîeta hin-
dikayiyan” dixwaze wek “dêra
Gallicane” otonom be, heta dix-
waze ku bi rêzgirtina ji serdesti-
ya rêbazên komarî re, xwe

“layik” bike. di pirtûkeke dîda-
ran de digel du nivîskarên fransî
û belçîkî, ku eşkere xwe didin
naskirin yek wek “bêbawer” û yê
din wek ”musulman”, Oubrou
misoger vebirî dike ku; ”mafê
musulmanan mafê fransî [ye]“û
ew li hember xwestekan derdik-
evin ji bo ku “her tim berê mu-
sulmanan (yên Fransa’yê) bidin
derve” radibe. ew hîna dûrtir di-
çe: ”Çênabe ku Filistîn li ser he-
sabê jiyana me ya olî be, heta ne
ya civakî be, li vir li Fransa’yê, ne
jî têkiliyên me digel cihûyên
Fransa’yê li ser me ferz bike.”
Her bi vê mantalîte, ew dîbîne
ku divê hemwelatiyê wî yên mu-
sulman Şoha’yê (qira cihûyan)
nasbikin, ji ber ku, “wekî welati-
yên ewrûpî, divê em ji vir û pê ve
vê dîroka trajîk a ewrûpa’yê li
ser xwe bigirin.” ev nasnameya
ewrûpî, Qubrou bi xurtî daxwaz
dike, lê ev yek ji wan îmamên
Fransa’yê yên hindik in, ku yek ji
diduyan xwedî hemwelatiya
fransî ne. Beriya ku li Borde-
aux’yê bi temamî bi cih bibe, wî

li Pau’yê, li nant’ê û li limoges’ê
rêberiya olî kiriye, her weha di
zindanan de. Perwerdeyiya olî
ku xwe bi xwe kiriye û xwendina
dermannasiya îndustruel, ku di
ber de kiriye, hiştin ku ew hin
destpêkên xwe yên dogmatîk di
dema ciwaniya xwe ya milîtani-
yê de red bike. ew vê yekê bi “se-
fîhtiyek rast” wesif dike. ew bi
xurtî dibêje: “Cîhadiyên ku, bi
şaştî ev nav di çapemeniyê de li
wan dihê kirin, ew tenêg guneh-
kar in.”

Wergera ji fransî 
Shergo Omar

_______________
(1) Brigitte maréchal, les Frères mu-

sulmans en europe,(Birayên musulman
li ewrûpa’yê) PuF, Paris, 2009, 312 rû-
pel, 26 euro.

(2) Jakob Skovgaard-Petersen et Bet-
tina Gräf (sous la direction de), Global
mufti, the phenomenon of yusuf al-Qa-
radawi, Columbia university Press,
2009, 262 rûpel, 35 dollar.

(3) tareq Obrou, melle, albin michel,
Paris, 2009, 252 rûpel, 16 euro.

Birayên musulman ên rojava
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li misir’ê çîna nû û şoreşa civakî
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P
êşketina bihêz, a Ha-
mas’ê ku di van salên
dawî de pêk hat -bi
taybetî ji serkeftina
wê ya Çile ya

2006’an û vir ve, ew bûye par-
çeyeke hilbijartinên giştî- li ser
axa ku ji aliyê israîl’ê ve hat da-
girkirin, wekî li ser diyaspora fi-
lîstinî heye, li ser jiyana siyasî ya
urdun’ê jî ew bûye xwedî ban-
doreke girîng. Bi taybetî di nava
rêxistina Birayên musulman de
ev rastî pirtir dixuye. Ji ber ku
Birayên musulman hêza sereke
ya vî welatî ye û bûye sedem ku
di nava rêxistinên filistînayan
de û di barê têkiliyên bi hukû-
metê de nakokî çêbibin.

Bi ya birêz abdel latif arabi-
yat, yek ji rêveberên dîrokî yê
rêxistina Birayên musulman be-
şa urdunî ye, bandora daxuyani-
yên çapemeniyê, yên di barê
pevçûnên navxweyî yên di nava
serokatiya rêxistina wan de, bû-
ne sedem ku ew bixwazin rew-
şê germ bikin. digel hemû
tiştan, ew qebûl dike ku, di barê
nakokiyên navxweyî de, ew bû-
ne xwedî gumanan û di nava rê-
xistinê de nêzîkatiya du beşan;
“baz” û “kevok” derketiye holê.

ev krîza ku di havîna 2009’an
de derket holê, li ser hêza polî-
tîk a sereke ya vî welatî, ku rew-
şa wî hessas e, di demeke
dijwar re derbas dibe. Bi wen-
dakirina serdestiya xwe ya li
Başûrê Şeria’yê, di dema şerê
Pûşber a 1967’an de, wê demê
herêm ji rêxistina azadiya Filis-
tînî (OlP) re hişt û nikaribû ca-
reke din heman serdestiyê bi
dest bixe, monarşiya haşîmî di-
zane ku pêşeroja wê ya siyasî di
çareseriya pirsgirêka filistînî re
derbas dibe. Serjimeriya vî we-
latî, ku ji 6 milyonan zêdetir e,
di nava xwe de bûye du parçe: Ji
du urduniyan yek penaberê fi-
listînî ye.

Beşa urdun’ê ya Birayên mu-
sulman di sala 1946’an de, sala

ku Qraliyeta Haşîmî serxwebû-
na xwe bidest xist, bi awayekî
fermî hate damezrandin û ji bo
monarşiyê, di demeke dirêj de,
bû alîkariyeke girîng. di sala
1970’an de, dema ku fedaiyên
filistînî li dijî desthilatdariya
Qral Huseyîn derketin (elûna
res) (1), Birayên musulman
xwestin “bêalî” bimînin, di en-
cama heman pêvajoyê de wan
peywira pir wezaretan jî bi dest
xistin. “Hevalbendî rêxistineke
şoreşgerî nebû, ew tenê ji bo se-
qemgîrî pêwîst bû. Bi pêşketina
partiyên nijadperest û çepgir,
me bi rêveberiyê re hevalbendi-
yekê nefermî ava kir.” ev gotin
yên birêz abdel latif arabiyat
in, ew bi xwe wezîrekî berê ye û
ji parlementoya urdun’ê re jî
berdevkî kiribû.

di hilbijartinên parlamento-
yê, ên 1989’an de, hevalbendiyê
ji 80 parlemenan 22’yan sten-
din û bû hêza herî girîng a Par-
lamentoyê. lê belê peymana
aştiyê, ku di sala 1994’an de di
navbera urdun û israîl’ê de hate
îmzekirin, bû sedem ku rexne-
yên wan li hemberî rêveberiyê
tûjtir bibin, nemaze ji mirina
Qral Huseyîn û hatina abdullah
ii, di 1999’an de, şûn de, têkîli-
yên bi rêveberiyê re zêdetir xe-
rab bûn, Ji ber ku rêveberiya nû
Hamas qedexe kir û pir rêvebe-
rên wê jî ji welat dûr xistin. yek
ji lêkolînvanên di warê tevgerên
îslamî de birêz Hassan abou
Hanieh weha bi bîr tîne “Ji bo
Qral Huseyîn, Birayên musul-
man mijareke siyasî bû, lê belê
ji bo Qral abdullah ii ev pirsgi-
rêkeke ewlekariyê ye.”

li dijî Hamas’ê tenê di nava
rejîmê de nakokî pêknehatin;
Her weha wî êrişên li dijî heval-
bendiyê jî zêdetir kirin. di
2006’an de, piştî beşdarbûna di
merasîma cenazeya abou mu-
seb al-Zarqawî de, yek ji nûne-
rên sereke yên al-Qaida ya
iraq’ê, du parlementerên Bira-
yên musulman hatin girtin. di
heman salê de, rayedarên dew-
letê kontrola navenda alîkariya
îslamî, ya nexweşxaneyan, ya
klînîkan, ya dibistanan û ya

wargehan hêtîman girtin bin
destê xwe. rayedarên dewletê,
rêveberên vê rêxistinê, ya ku
wekî “dewleta di nava dewletê
de” dihate naskirin, bi neqanû-
niyê tewambar kirin, lê belê tu
car wan heman doz nekirin mi-
jara dadgehan. alîgirên vê rê-
xistinê ji sendîkayên xwende-
vanan, ji rêveberiyên şaredari-
yan û ji mizgeftan hatin derxis-
tin. Bi ya berdevkê Birayên
musulman, birêz Jamal abouba-
ker “ji bo me tu saziyeke biban-
dor nemaye. em xwe di rew-
şeke darbeya leşkerî de dihesi-
bînin. Sedemeke tenê ya vê rew-
şa ku em tê de ne heye; ji ber ku
em hêzeke girseyî ne û ji aliyê
gel ve dihên hezkirin û pejiran-
din.”

di hilbijartinên 2007’an de,
hêza eniya Çalakiya Îslamî, ya
ku wekî vîtrîna Birayên musul-
man hatiye naskirin, hat kêmki-
rin. Piştî kiryarên nelirê yên cur
be cur, bi taybetî di qanûna hil-
bijartinan de, tenê 6 parlemen-
terên wê mane. ev rewş bû
sedem ku Qral bi tena serê xwe
bikaribe parlementoyê fesih bi-
ke, di sala 2009’an de, bêyî ku
dîroka hilbijartinên nû were di-
yarkirin. Bi ya mudurê navenda
lêgerînê ya al-Quds, birêz Ora-
ib rantawi “zexta ku bîst salan
berê li dijî hêzên çepgir dimeşi-
ya, îro li dijî rêxistinên îslamî di-
hê meşandin.”

li urdun’ê, siyaseta derve qa-
sî pirsgirêkên navxweyî girîng
dihên dîtin. li wê derê, ji pro-
testokirina neheqiyên ku di de-
ma hilbijartinan de çêbûyî, an jî
nerazîbûnên di barê bêkariyê
de zêdetir, mirov dikare pirtir
xwepêşandanên di barê doza fi-
listînî de, her weha yên di barê
piştgiriya bi iraq’ê re bibîne. Ji
ber vê yekê, ji aliyê refên rêve-
beriyê ve dihê gotin ku, wê hi-
nekî bizehmet be ku bandora
Hamas’ê di nava civaka filistînî
de pêş bikeve. mînak, rêveberi-
ya amman’ê, di dema pevçûna
navxweyî ya di nava rêxistinên
filistînî de, bi awayekî fermî
piştgiriya rêveberiya filistînî, ya
ku di bin serokatiya birêz mah-

moud abbas de kir. dê ev jî we-
re zanîn ku, piraniya alîgirên
hevalbendiyê ji filistîniyan pêk
dihê û parçeyeke wan xwe nêzî-
kî Hamas’ê dike.

Ji vê demê bi şûn de, nîqaşeke
dualî di nava rêxistinê de dime-
şe: digel daxwaza gel a ji bo pê-
vajoya hilbijartinên demokra-
tîk, di vê demê de ku dewlet dix-
waze hejmara nûnerên wan
kêmtir bike, gelo pêwîst e ew
tev li hilbijartinan bibin an na?
rêxistin bi eslê xwe “urdunî” ye
an “filistînî” ye?

Van antagonîzmana di tebax a
2009’an de xwe baştir nîşan
dan, bi taybetî bi alîkariya rapo-
reke navxweyî ku rêveberiyê bi
“tevlêbûna projeyeke amerîkî-si-
yonîst ku armanca wê pelçiqan-
dina pirsgirêka filistînî bû (2)”
tewanbar kirin. Bi awayekî pa-
radoksal, zexta ku hat meşandin
bû sedem ku serekên ciwan û
yên zêdetir radîkal bikaribin bi-
bin xwedî cihên girîng. destnî-
şankirina du “bazan”, birêz Zaki
Bani arshid, di 2006’an de, we-
kî serokê eniya çalakiya îslamî
û birêz Hamam Saïd, ji bo cihê
“rêkxistina giştî” ya Heval- ben-
diyê, di nîsan a 2009’an de, bû
sedema destpêkirina pêvajoye-
ke girîng di dîroka tevgerê de.
di 60 salan de, ev cara yekem e
ku urduniyekî bi eslê xwe filis-
tînî dibe xwedî berpirsiyariyeke
weha girîng.

Birêz Bani arshid, di barê wê
neheqiyê de ku, bi rêya çapeme-
niyê li dijî wî dimeşe, nerazîbû-
na xwe weha aniye ziman : tenê
ev nebûye sedem ku ew nikari-
be xwe îfade bike, her weha ew
wî wekî kesekî pir radîkal nîşan
dike: “ez nijadperest nîn im, ez
nûneriya xeteke navîn dikim.
Baweriya min bi reforman (gu-
herînan) heye û ez bikaranîna
şiddetê û terorîzmê rexne di-
kim.” Bi van gotinan girêdayî wî
da xuyan ku ew ferqekê dixe
navbera “terorîzmê” û “berxwe-
dana li dijî dagirkeriyê.” di barê
hevkariya bi Hamas’ê re jî wî
weha got “dema ku Hamas li
urdun’ê bû têkiliyên min ên rê-
xistinî pê re hebûn. lê belê ji

1999’an vir ve, tu têkiliyên me
pê re tune ne.” Birêz Bani ars-
hid, her weha da xuyakirin ku di
nava tevgerê de jihevqetandine-
ke di navbera “filistînî” û “urdu-
niyên rojhilat” de heye.

nebûna çareseriyekê ji bo
pirsgirêka filistîn, bûye sedem
ku li urdun’ê tirs hebe û li pay-
texta vî welatî atmosfereke ne-
yînî serdest be. Ji hilbijartina
birêz Benyamîn netanyahû, ya
2009’an û vir ve, amman ditirse
ku wê israîl nihêrîna di barê
“welateke alternatîv” ji bo filis-
tîniyan derxîne pêş. Wê were
zanîn ku parçeyeke rastgirên îs-
raîlî dibêjin ku urdun welatê fi-
listîniyan e. Her weha ew
ditirsin ku, ji bilî dijwartirkirina
jiyana filistiniyên ku di axa da-
girkirî de dijîn, israîl tu tiştekî
neke, û wê bibe sedema koçbû-
na zêdetir filistiniyan ber bi roj-
hilatê urdun’ê ve.

Filistîniyên li urdun’ê, bi gira-
nî, di barê rewşa birayên xwe de
têkildar in û ew dixwazin ku ro-
jekê zû çareseriyekê rast bi isa-
rîl’ê re were dîtin. lê belê, heger
rojekê hemû hêviyên wan wen-
da bibin, ewê zêdetir xwe tev li
mijarên siyasî yên navxweyî yên
urdun’ê bikin û pirsgirêka hem-
welatiyê derxin pêş. Heya niha
ev xal ji bo wan zêde nedihat ro-
jevê. ewê bixwazin ku di nava
saziyên girîng de, yên wekî par-
lemento û artêşê, bibin xwedî
cih. Bê guman di vî warî de ew ê
bi derdorên elîtên siyasî û leşke-
rî yên urdunî re bikevin nava
pêşbaziyê. Heger rewş weha bi-
be, tirs heye ku di nava girseya
gel de radîkalî zêdetir pêşbikeve,
bi taybetî di nava derdorên siya-
sî yên musulman de.

Pirsa di barê qelsiya Birayên
musulman de wê bibe sedem ku
derdorên Salafî-Cîhadî, yên ku
niha şîddetê bi kar tînin, zêdetir
xwe xurttir bikin, ji niha ve ke-
tiye rojevê. lêkolînêr Osama
Shahade, ku ew bi xwe jî mîlîta-
nekî Cîhadî ye, qebûl dike ku
nakokiyên di navbera rayeda-
rên urdunî û hevalbendiyê de ji
niha ve valahiyekê pêk aniye; lê
belê, bi ya wî, “Salafîyên li ur-

krîza nasnameyê li cem 
Îslamiyan

V ı C k e N C H e T e r ı a N *

u r d u n

* Rojnamevan, nivîskarê War and Peace
in the Caucasus: Russia Troubled Fronti-
er, C. Hurst-Columbia University Press,
New York.
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dun’ê hêzeke baş rêkxistî nîn in
ku bikaribin encamekê bi dest
bixin.” mohammed abou ram-
man, pisporê di barê rêxistinên
îslamî de û rojnamevanê al-
Ghad, digot ku Birayên musul-
man, bi awayekî aşkere al-Qai-
da’yê şermezar nake “ew li dijî
kuştina sivîlan û ya kesên bê gu-
neh derneketine.” Heman pis-
por vê helwesta Birayên musul-
man bi bandora Hamas’ê ve girê
dide.

u wî balê kişand ser reqabeta
li urdun’ê ya di navbera van du
hêzan û Salafiyan de heyî. “ev
hêz hewlê didin ku di nava alî-
girên kevin ên Birayên musul-
man de ji xwe re alîgiran
çêbikin. di dema borî de, di miz-
geftan de, bi awayekî eşkere en-
damên Birayên musulmanan û
her weha endamên îstixbaratê
jî dihatin dîtin. lê belê îro, li he-
man deveran em dikarin Bira-

yên musulman, îstixbarat, Hiz-
but-tahrir (3), Salafî, Cîhadî û
hwd bibînin, bi kinasî, têkoşî
tundtir bûye.” Bi ya abou rah-
man, têkoşîna dewletê ya li dijî
hebûna Birayên musulman ku
di camiyan de heye, hin enca-
mên neyînî derxistiye holê. “ni-
ha, di mizgeftên amman’ê de, bi
awayekî giştî nîqaşên di barê
al-Qaida’yê de dihên kirin”, her
weha, “ev tevgera ku ji aliyê gir-
seyan ve nayê hez kirin, û mar-
jînal bûye, niha dest pê kiriye ku
derfetên xwe yên civakî ferehtir
bike”, ev rewş ji ber siyaseta ar-
zîkirinê û her weha ya aborî, ku
ji aliyê Qral ve ji 1999’an vir ve
dihê meşandin, derketiye holê. 

azadbûna abou mouhammad
al-maqdisi, di dawiya 2008’an
de, bû sedem ku, di nava derdo-
rên Salafî û Cîhadî de, polemîk
careke din dest pê bikin û tansi-
yon geş bibe. Birêz al-maqdisi,

şêwirmendê Zarqawî, serekê
al-Qaida ya li iraq’ê, bi awayekî
tund stratejî û rêbazên al-Qai-
da’yê rexne kiribû. lê belê, heya
niha bandora wî, di nava tevge-
rê de, pir qels mabû, ku di nava
heman tevgerê de ew wekî ke-
sekî di bin bandora hêzên îstîx-
barata urdun’ê de dihate te-
wanbarkirin. lê belê, ji azadbû-
na wî û vir ve, weha dixuye ku
wî careke din baweriya mîlîta-
nan stendiye. digel ku hin kê-
masiyên alîgirên Zarqawî yên di
aliyê zelaliya vîzyonê de û her
weha di warê lîderekî karîzma-
tîk de hebin jî (4). 

Bi ya Fahd al-khitan, analîs-
tekî siyasî yê li amman’ê, Bira-
yên musulman xwedî hêzê ne
ku li dijî zextên derve û her we-
ha li dijî atmosfera neyînî ya
navxweyî li ber xwe bidin. Ji ber
ku “Ji hemû partiyên din zêdetir,
Birayên musulman karibûn me-

kanîzmeyên demokratîk di nava
xwe de pêş bixin.” digel zexta
dewletê ku li dijî vê rêxistinê di-
meşe, pir rêveberên wê nêzîka-
tiya pevçûna bi rayedarên dew-
letê re red dikin, niha dihê pir-
sîn ku Birayên musulman wê
heta kengî bikaribin pêşî li na-
kokiyên xwe yên navxweyî bigi-
rin. û, di vê dema ku atmosfe-
reke tund a civakî heye û her
weha di vê dema nebûna çare-
seriyeke rast û pasîf aştiyane
de, ji bo axa ku bi qasî çend ga-
van ji sînora urdun’ê dûr, gelo
wê kîjan hêza siyasî bikaribe ji
vê rewşa marjînalbûna tevgera
girseyî ya urdunî sûdê jê werbi-
gire?

Wergera ji fransî
Ahmet Dere

_______________
(1) di Îlona sala 1970’an de şerwanên

filistînî ku li urdun’ê bicîh bûbûn li dijî
Îsraîl’ê dest bi çalakiyên çekdarî kirin.
mirê urdun’ê Huseyîn, ji bihêzbûna filis-
tîniyan ket gumanê û li dijî wan artêşa
xwe xist tevgerê.

(2) ali abd al-aal, “the Ghost of divi-
sion is division is Following Jordan’s
Brotherhood”, islamyoon, 8 eylül 2009,

http://islamyoon.islamonline.net/se
rvlet/Satellite?c=articlea_C&cid=12521
87873403&pagename=aslamyoun/iya-
layout

(3) Partiya urdun’ê ku di sala
1953’an de hat damezirandin li gelek
welatan çalak e û ji nûh ve rêxistinkirina
xîlafeta îslamî diparêze.

(4) Bixwîne: mohammad abou rum-
man, “Jordan: al-maqdisi wins int the
first ‘round’ over the inheritance of al-
Zarqawi”, al-Hayat, Beyrouth, 30 mijda-
rê 2008,

http://international.daralhayat.com/
archivearticle/231066
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“em nikarin cîranê xwe
hilbijêrin, lê em dika-
rin hevgirên xwe hil-

bijêrin.” masaki yasushi, wezîrê
berpirsiyarê karên polîtîk a bal-
yozxaneya Japonya’yê ya li
Fransa’yê, bi kurtasî di vê wate-
yê de qala alternatîfên jeopolî-
tîk ên welatê xwe dike. Cîranên
Japonya’yê yên mirov kêm hez ji
wan bike hene: rûsya ku ji nû
ve bi hêz dibe, Çîn ku dengê xwe
hil dide û kore ya Bakur ku pro-
jeyên xwe yên nukleer diyar di-
ke. Gelo Japonya jî wekî mînaka
Fort alamo ye ku bi tenê dew-
letên yekgirtî yên amerîka’yê
wê diparêze? ev îmaj her çend
wekî karîkatûrekê be jî, elîtên
tokyo’yê, yên pirî caran heyra-
nên amerîka’yê ne, gelekî pê
bawer in. 

tevî vê yekê, pencîhemîn sal-
vegera di ber çavan re derbaski-
rina peymana ewlekariyê ya di
navbera Japonya û amerîka’yê
de (uS-Japan Security treaty)
(1) ku çarçoveya qanûnî ya têkî-
liyên her du welatan, û li ser er-
dên Japonya’yê bicîhkirina
hêzên leşkerî yên amerikî diyar
dike, di hewaya şahiyê de der-
bas nabe. Piştî deshilatdariyeke
giştî ya ji 50 salan dirêjtir a Par-
tiya lîberal demokrat (PlJ), ha-
tina serokwêzîrê nû Hatoyama
yukio ji Partiya demokratîk a
Japonya’yê (PdJ) di Îlona
2009’an de, têkiliya di navbera
herdu welatan de dijwartir di-
ke. ne ku daxwazeke wî ya bi
dawîkirina hevgirtina her du
welatan xwe daye der, lê belê
niyeta xwe ya “normalkirina”

têkiliyên bi Washington’ê re di-
yar kir. dixwaze wekî her wela-
tê serbixwe rêz ji welatê wî re jî
were girtin. di heman demê de
ji bo afirandina “Civateke rojhi-
lata asya’yê” têdikoşe. Gelo dix-
waze ev civat berê xwe kêmtir
bide rojava û berê xwe bêhtir
bide rojhilat? ev rewş derdorên
rêveberiya aborî têra xwe ditir-
sîne û dijminatiya muxalefetê,
ya beşeke mezin a rêveberiya
îdarî - ku pir bi hêz e - û beşeke
mezin a demokratan gurr dike.

nîqaşên li ser baregehên leş-
kerên amerîkî yên bi navê Fu-
tenma hene ku li nava Ginowan
bi cîh bûye. Ginowan bajarek e
ku serjimara wê 90 hezar e û li
ser girava Okinawa ye. Bi ya
peymaneke di sala 1996’an de
mohr kirî ku ber bi dawiya sala
bihurî ve dema wê qediya, divi-
yabû ev baregeha leşkerî çend
deh kîlometroyan ber bi bajarê
nago’yê ve bihata veguhestin.
lê şaredarê nû hilbijartî yê na-
go’yê yê di hilbijartinên meha
Çileya buhurî de bi ser ket, ev
biryara peymanê qebûl nekir.
Bes bû ku Hatoyama ji bo li cî-
hekî din ê veguhestina barege-
ha leşkerî bigere doza demeke
ji bo ponijînê bike, da ku hêzên
rêûresmê êrîş bikin... û bi ser
kevin.

di Cotmeha 2009’an de Wezî-
rê Parastinê yê amerîka’yê, ro-
bert Gates da xuyakirin ku “ne
guncan e ji bo lihevkirina li ser
cîhekî din hevdîtin pêk werin.”
Ji bo nîşandana nerazîbûna
xwe, ew neçû xwarina fermî ku
ji bo wî hatibû amadekirin. di
Wezareta karên derve (Wkd)
de ku gelekî piştgirtiya daxwa-

zên amerîkiyan dike, her kes hî-
na jî matmayî maye. rayedarekî
payebilind ê dewletê li ber vê
yekê weha radibe “dîsa jî me
hilbijartin pêk anîn” û sedemên
ji bo “şertên peymanê bên bicî-
hanîn” dijimêre. ma ne wezîrê
wî Okada katsuya, ji bo mana
baregehên leşkerî rewa bike,
behsa “polîtîkaya realîst” a li dijî
serokwezîr dike? ev lihevneki-
rina asta bilind, dike ku dîplo-
mat û rayedarên payebilind
nêrînên xwe bi awayakî anonîm
diyar bikin. Çapemenî di riya
Okada de dimeşe. rojnameya
mezin a çepgirên navendê asa-
hi Shimbun gotina pêşiyan a ja-
ponî bi kar tîne û dibêje:
“Fermana imparatoriyê wekî
xwêdanê ye (ku derket êdî tu
carî venagere cihê jê hatî) (2).”
lewra veqetandina ji vizyona
amerîkî ne guncan e. 

Profesor işida idetaka, pispo-
rê çapemenî û serokê interfa-
culty initiative in information
studies – iiiS (insiyatîfa navbe-
ra beşan a di lêkolînên agahiyê
de), qet xeman naxwe: “nêrînên
rojnameyan, tercîhên dîploma-
tan an jî yên hilbijartinan çi di-
bin bila bibin, lobiyeke xurt a
amerîkî heye ku li ser her kesî
bandorê dike. ew li zanîngehên
amerîkî hatine perwerdekirin,
para bêhtir hev du nas dikin û
hevalê hev in. ew difikirin ku di-
vê dorguherîna desthilatdariyê
dêmdirêj bibe... û divê neguhe-
re. Wekî ku tu riyeke din nebe.
divê mirov xwe ji vê teşeya fik-
rînê, ku me bi amerîka’yê ve gi-
rê dide, xelas bike.

da ku em karibin fêm bikin,
çima zehmet e mirov li paşero-

jekê bifikire ku ne di bin desthi-
latdariya amerîka’yê de be, divê
em vegerin heta demên hema
piştî dawîya Şerê Cîhanê yê du-
yemîn. Bi ya nishitani Osamu, li
Zanîngêha Zimanên Biyanî ya
tokyo’yê profesor e; “hingî
amerîka îdealeke polîtîk bû. Pi-
raniya gel amerîka wekî de-
mokrasiyê didît.” ew, bi
panzdeh kesên xwediyê heman
nihêrînê, avakerê “manîfestoye-
kê” ye ku li ber mayîna Futen-
mayê li bajarê Osamuyê radibe.
mirov divê her weha dîroka di-
rêj a Pld (Partiya lîberal de-
mokrat) li ber çavan bigire. Pld
ji gelek aliyan ve girêdayî ame-
rîka’yê bû – di nava wê de elîta
leşkerî jî hene, ku bi gunehba-
rên şer bûbûn û bi rehma ame-
rîka’yê hatibûn efûkirin.

lê belê dem û dewran guhe-
rîn. yek kadroyên ciwan ên şîr-
keteke telefonê û mîlîtanekî
pasîfîst, masami Honto dibêje:
“amerîka ji ber krîza aborî la-
waz bûye, digel hevrikiya hêzên
ku pêşdikevin rû bi rû ye, ketiye
nav şeran ku ne yên me ne. Şerê
sar xelas bûye lê ‘ew’ hîn jî wekî
ku ev şer li ber devê deriyê me
be, muameleyê bi me re dikin.”

rast e ku Japonya êdî di rêza
aborî ya cîhanê de duyemîn e.
lê belê sala di 1947’an de dema
bi zora general mc arthur, Ja-
ponya’yê destûreke bingehîn a
pasîfîk ku şerkirin lê qedexe ye,
qebûl kir, ew welatekî têkçûyî
bû - her çend Japonya piştî de-
mekê artêşeke bi navê “hêzen
xweparastinê” avakiribe jî. Pey-
mana ewlekariyê di navbera
amerîka û Japonya’yê de ku sala
1960’î hat sererastkirin, hebû-

na hêzên leşkerî yên amerîkî
(heta 260.000 leşkerî) û girêda-
na tokyo’yê bi Washington’ê re
zexmtir kir. Peymaneke xwezayî
di navbera her du welatan de
pêk hat: “dewletên yekgirtî yên
amerîka’yê xwediyê “keştiyeke
firokeyan e, ku wê qet noqî avê
nebe”, û sûdeke mertalekî nuk-
leer jî li arşîpela (koma giravan
a) Japonya’yê dibe; amerîka di
heman demê de polîtîkayên
xweparastinê yên Japonya’yê
qebûl dike û bazara xwe ji ber-
hemên japonî re vedike, tokyo
lêçûnên leşkerên apê Sam
(dewletên yekgirtî yên amerî-
ka) ku li ser axa wê ne, dide;
amerîka dîplomasiyê bi rê ve
dibe, Japonya li pey diçe, ji ber
ku dijminê hevpar ê her duyan
jî komunîzm e. êdî tu tişt ji vê
rewşa jeopolîtîk nemaye, lê
peymana newekhev û nehevkêş
hîna berdewam dike. 

di 22’ê adara 2010’an de, Ha-
toyama di axaftina xwe de li
hemberî kadroyên akademiya
parastina neteweyî dilê xebat-
karên xwe rehet û xweş kir:
“Hevgirtina bi dewletên yekgir-
tî yên amerîka’yê re bingeha
polîtîkaya derve ya Japonya’yê
ye. (3)” lê hevalên derdora wî
wisa bersiv didin “em dixwazin
danûstandinên di navbera me
de heqtir bin” Hin ji wan buhayê
xwedîkirina garnîzonên amerî-
kî bi bîr dixin – di salekê de nêzî
3 mîlyar dolar - û li aliyê din li-
hevderneketina budceya Japon-
ya’yê zêde dibe ku ev yek tiştekî
nedîtî ye.

nîşaneke din a serweriya ji
serdemeke din mayî, ev e: Ji
leşkerên dewletên yekgirtî yên

li welatê ku roj lê hil dihê 
dîplomasiya mîkado 

m a r T ı N e B u l a r D *

J a P O n ya

li heremeke ku çarenûsa wê nayê zanîn, Japonya diwxaze ku dewra wê ya navneteweyî 
bê naskirin. lebelê hikûmeta Japon nikare ji amerîka veqete. Dibe ku hikûmeta 

Japonya bedela vê mecbûriyetê di hilbijartinên meha tîrmehê de bi awayeke giran bide. 
(Serokwezîrê Japonya ji ber ku di hilbijartinan de sozê rakirina baregeha leşkerî ya amerîka 

dabû û nikaribû ev soz pêk bîne hefteyên borî îstîfa kir. Notê lmD-kurdî)

*Rojnamevan.
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amerîka’yê re qanûnên taybet
ên îstîsnayî hatin derxistin. Şê-
niyekî bajarê naha (ser bi Oki-
nawa ye) weha dipeyive: “dema
qezayek di rê de rû bide, mekî-
neyeke spî ya polêsan dihê cihê
qezayê û dûv re mekîneyeke reş
û spî – ya polêsên leşkerî yên
amerîkî ku bi tenê destûra wê
heye di pirsgirêkên giredayî leş-
keran de dest werde.” Gelê he-
rêmê ji dil behsa gunehên
leşkerên amerîkî dikin yên ku çi
qasî giran jî bin, nehatine dad-
gehkirin (destavêtin, qezayên li
ser riyan, dizî...)  

Senator Fujîta yukîhîsa ku se-
rokê giştî yê Ofîsa navnetewî ya
PdJ’yê ye, îşaret pê dike ku “ye-
kane welat ku bi dewletên yek-
girtî yên amerîka’yê re xwediyê
hevgirtineke bi vî rengî ye, we-
latê me ye.” Senator dibêje ev
“dîtina min a şexsî ye” yek ji
kêm hilbijartiyan e ku pişgirtiya
fikra guhertinê dike. “di destpe-
kê de armanc parastina Japon-
ya’yê bû. lê ji dema dawiya şerê
sar û vir ve, sûda peymanê bi te-
nê li stratejiya amerîka’yê dibe”,
wekî mînak li “şerên wê” yên li
iraq û li afxanistan’ê. “Belê, divê
em bi dewletên yekgirtî yên
amerîka’yê re kar bikin, lê bi
awayekî din.” Senator îddîa dike
ku têkîliya di navbera her du
welatan de divê zelal be- behsa
“peymanên veşartî” dike ku sala
1969’an ji aliyê Serokê amerî-
ka’yê richard nixon û serokwe-
zîrê Japonya’yê Sato eisaku ve
hatine mohr kirin. ev Peyman
heta adara sala 2010’an veşartî
mabû. adara 2010’an komîsyo-
na, hukûmeta nû ew wezîfedar
kir, rapora xwe ya li ser peyma-
nên veşartî, eşkere kiribû. 

li welatekî ku bi bombekirina
Hiroshima û nagasakiyê traw-
matîze bûyî, li aliyê rastê rêzdar
Sato sisê prensîbên li ser çekên
nukleer, ku hîna jî di meriyetê
de ne, dabû qebûl kirin: “ne hil-
berîn, ne xwedîbûn, ne jî des-
tûrdana hebûna çêkên nukleer
li ser axa Japonya’yê.” Berambe-
rî vê yekê, Sato xelata nobelê ya
aştiyê sala 1974’an wergirt. li
aliyê çepê, serokwezîr Sato ser-
bestiyeke temam a tevger û ma-
nevrayê dabû amerîka’yê:
Bikaranîna baregehên leşkerî di
wexta şerên bi welatên derve
re, bêyî destûra rayedarên Ja-
ponya’yê (tevî ku peymana fer-
mî amerîka’yê mecbûr dike
destûrê ji Japonya’yê bixwaze),
depokirina çekên nukleer... Ji bo
gelek pispor û rêveberên siyasî
ev êdî “peymaneke veşartî” ne-
bû, ji zû ve wan pê dizanî. lê be-
lê ji bilî aliyê komunîst û
aşitîxwazan, bêdengî heta 40
sal di ser re bibihurin, bûbû qa-
nûnek. 

Îro jî zehmet e mirov her tiştî
eşkere bike ji ber ku pozîsiyona
pir tişt û pir kesan bi awayakî
rêkûpek nehatine qeydkirin.
Xetek di navbera alîgirên serx-
webûnê û alîgirên amerîka’yê
de derbas nabe. di nava yên ku

dixwazin xwe ji amerîka’yê xe-
las bikin de netewperestên rast-
gir ku mîlîtarîstên ji dil in û
carinan jî ew mirov in ku bi nos-
taljîya imparatoriya beriya şer
dijin. Ji bo wan ji nû ve bazarki-
rina peyamana bi dewletên
yekgirtî yên amerîka’yê re, şan-
sek e ji bo xwe ji “îstîsnabûna”
Japonya û ji destûra bingehîn a
pasîfîst xelas bikin - xala navdar
a 9. ku destpêkirina opêrasyo-
nên êrîşkar qedexe dike (4) rê-
veberiya dewletên yekgirtî yên
amerîka’yê ji bo barê xwe yê
leşkerî siviktir bikin, piştgirtiyê
dide ji nû ve çekdarbûna bi lez
a Japonya’yê, ji hingî ve bi awa-
yekî mirov matmayî bihêle
serxwebûnxwaz û alîgirên têki-
liyên xurt ên bi Washington’ê re
hev digirin. Wekî nishitani di-
bêje, “di dinyayê de yekane (yan
jî hema hema yekane) welatê
xwediyê destûreke bingehîn a
pasîfîk, welatê me ye, lê em di
lîsteya welatên mesrefên wan
ên leşkerî zêde de, pêncemîn
welatê cîhanê ne.”

Ji salên 1990-1991’ê ve - de-
ma yekemîn şerê kendavê – her
çend amerîka’yê jê xwestibe jî
Japonya’yê nikarîbû leşkerên
xwe bişîne - hukûmetên japon
qanûnên xwe her tim guhertin
(di salên 1992, 1999 û 2001’ê
de) da ku destûrê bidin operas-
yonên li derveyî welêt. lê belê
ev operasyon di çarçoveyeke
teng de dimînin û bi tenê ji bo
misyonên parastina aştiyê, ji bo
projeyên alîkariya insanî, yan jî
ji bo çavdêriya hilbijartinên di
bin rêveberiya neteweyên yek-
girtî de dikarin bên rêvebirin.
Wekî encama vê rewşê jî qeş-
merî kirin da ku tiştên nayên
qebûl kirin, bidin efûkirin. 

dema leşker şandin kamboç-
ya, mozambîk yan jî ruwan-
da’yê ev yek hindikî hatibû
rexnê kirin, lê ber bi iraqê ve
şandina leşkeran wekî veqetî-
neke bi rastî ya ji bêdengiyê bû.
keştiyên artêşa Japonya’yê yên
cebilxane barkirî di okyanûsa
Hindê de ji bo alîkariya balafi-
rên natO’yê yên li afxanistan’ê,
hatibûn şandin, vê yekê jî deng
veda. Hatoyama soza xwe bi cîh
anî û ev alîkarî di 

Çileyê sala 2010’an de bi da-
wî kir. lê belê pêşvexistina mer-
talê li dijî mûşekan di okyanûsa
Pasîfîk’ê de, bi hevkariya dew-
letên yekgirtî yên amerîka’yê re
hîna jî di rojeve de ye. Wezîrê
parastinê, bi piştgirtiya hempî-
şeyê xwe yê wezareta karên
derve re, daxwaza x

we ya şandina leşkeran ber bi
derveyî welêt ve û gav bi gav
“paqijkirina” destûra bingehîn
venaşêre (5). lê berevajî vê ye-
kê, her du partiyên piçûk yên
koalîsiyona heyî ya hukûmetê,
Partiya Sosyal demokrat û Par-
tiya nû ya Gel, li ber vê radibin.
Her çend hêzên aşitîxwaz bi qa-
sî demên berî xurt nebin jî hîna
çalak in (6). di vê çarçoveya ne-
diyar de, Hatayoma di dawî de li

ber zora amerîkaperestan serê
xwe tewand û plana sala
1996’an ji Okînawa xiste meri-
yetê (7). 

Barê dîrokê hewldana 
Niponn’ê asê dike

Bi ya senatorê demokrat Fu-
jîta divê “statuya peymana

ewlekariyê ya di navbera ame-
rîka û Japonya’yê de cardin bê
nirxandin. divê arteşa amerîkî
bimîne lê divê endamên wê û ci-
hê wê ji nû ve bên nîqaşkirin.
divê hejmara baregehên leşkerî
were kêm kirin.” Bi ya wî herî
kêm “du sedemên li wir mana
amerîka’yê hene. li aliyekî we-
latê me têra xwe xwedî hêzên
leşkerî nîne. Hêza me têrê dike
ku em xwe ji nû ve çekdar bikin,
lê ev yek di bernameya me de
nîne. li aliyê din jî eger bibînin

ku Japonya xwe çekdar dike, vê
yekê wê welatên cîran bitirsan-
da. dilê wan niha rehet e, lewra
dibînin em hevkariyê bi dewle-
tên yekgirtî yên amarikayê re
dikin.” 

Gelo Washington li asya’yê
garantiya ewlekarî û aşitiyê ye?
ne misoger e ku cîranên Japon-
ya’yê hemû wisa difikrin. lê be-
lê hemû wê bi awirekî xirab li
Japonya’yeke daxwazên wê yên
çekdarbûnê hene, binihêriyana.
Ji xwe di sala 2000’î de, Serok-
wezîr koizumi Junichiro bi awa-
yekî sîstematîk diçû serdana
Perestgeha yasukuni cihê ku go-
rên gunehkarên şer lê ne. ev
yek bû sedem ku li Çîn û kore ya
Başûr protestoyên mezin pêk
werin. Piştî van bûyeran, “pro-
vokasyonên” bi vî rengî êdî qe-
diyan. lê ishida diyar dike ku
dîsa jî Japonya’yê “hîna helwes-

ta xwe ya li beramberî dîrokê
nehatiye sererastkirin.” ev tes-
pît pir caran di devê dîplomat û
pisporan de ye û li peşiya pêka-
nîna projeya Japonya’yê ya as-
yayî, astengek e. tevî ku ev
proje yek ji daxwazan li pêş a Ja-
ponya’yê ye jî. Hatoyama eşkere
kir ku ew piştgirtiyê dide avaki-
rina “civateke rojhilata asyayê”
ya Bi ya modela yekitiya ewrû-
pa’yê. 

di vê pirsgirekê de para herî
mezin a Çîn’ê ye, ku di navbera
tirs û pêdiviyan de diçe û dihê.
Wekî ku di nav derdorên abori-
yê de dihê gotin, bazara gelekî
mezin a Çîn’ê “pêşeroja Japon-
ya’yê” mîsoger dike. Piştî krîze-
ke ku ji deh salan bêhtir dewam
kir, aboriya Japonya’yê hê girê-
dayî firotina ber bi derve ve ye
ku îro gelekî kêm bûne. Wisa
xuya ye ku asya xwe ji vê krîza
aborî baştir parastiye, û şûna
rojava girtiye. Çîn jî şûna dew-
letên yekgirtî yên amerîka’yê ji
destê wê girt û xwe kir hevgirê
bazirganîyê yê yekem. Vê yekê
kir ku têkilî çêbin. di salan
2009’an de, nêzikî çaryeka firo-
tina ber bi derve ve ya japonî
çûne Împaratoria navendê (an-
go Çîn), ji sedî 16’ê wê çûne
amerîka’yê û ji sedî 12’ê wê çû-
ne ewrûpa’yê. lê belê bazirganî
têrê nake ku xwe ji kevneşopi-
yan xelas bike.

Tirsa wendakirina piştgiriya
Washington’ê

Ji serdemên destpeka nivîsê ve
ku heta bi destpêka konfuçi-

yenîzm an ji bûdîzmê, kokên
hevpar ên her du neteweyan
hene ku dikarin hevkariya di
navbera wan de xurtir bikin. lê
belê, rabihurî ji nelihevkirinan
jî mişt e. Berê, imparatorên
Çîn’ê japon wekî “neteweyekî
hacûckan” didîtin ku yekane
mafê wan bac dan bû. li aliyê
din, di destpêka sedsala bihurî
de, ji dagirkirina mançûrî heta
bi komkujiyên nankînê, japo-
nan fetha xwe ya kolonyal bi
xeddariyeke kêmdîtî meşand.
di cîhanê de yekane mexdûrê
bombeya bombeyan- Bombayê
atomîk- nikarîbû wekî almanya
ya ku hevgirê Japonya’yê bû, ji
dîroka êrîşkariya xwe dersên ku
diviyabû hîn bibin, derxe. Îro jî
muzexaneya li kêleka goristana
yakusnunî, “şerê xweparastinê”
yê Pasîfîk’ê mafdar nîşan dide.

tansiyonên mezin ku sala
2005’an de gihiştibûn rewşa
herî xerab, êdî neman. li tay-
wan’ê – yek ji sedemên nelihev-
kirina Pekîn û tokyo’yê ye - ji
hilbijartina Serokkomar ma
ying-jeou ku aligiriya hevkariya
bi Çîn’ê re dikir, destûr da ku ji
nû ve dest bi hevkariya baştir
bikin. Berevajî serokkomarê be-
rê yê zêdetir alîgirê sexwebûnê
bû. li Japonya’yê koizumi çû û
ev nîşana normalbûnekê bû.
Hatoyama ji Hu Jintao re pêşni-
yara “veguhertina ava şêlû ya

Kadir Akyol, 30 x 160 cm
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derya Çîn’ê bi deryayeke birati-
yê (8)” kir, ji bo çareserkirina
pirsgirekên erd ên giravên Sen-
kaku (diaoyu)2. di kanûna
2009’an de alîkarê serokkoma-
rê Çîn’ê Xi Jinping çû tokyo’yê û
ji bo Împarator akihito bibîne
tiştek kir ku heta niha kêmhati-
bû kirin. di ser qonaxên proto-
kolê yên rêûresma berî dîtina
împarator re derbas bû û yek-
ser çû cem wî. li aliyê Japon-
ya’yê di navbera 10 û 14’ê
kanûnê de, serokê PdJ’yê Oza-
wa ichiro ku xwediyê hêzeke
mezin e, bi şandeyeke ji 600 ke-
sên navdar, ji bo gereke nehatî
dîtin, çûn serdana Çîn’ê. 

Bi ya Profesor kokubun ryo-
sei ji zanîngeha keio li tokyo’yê,
“Pêşketinên bidestxistî hêja ne”,
lê dîsa jî ew tembîh dike da ku
mirov nekeve nav analîzeke zê-
de hêsan. Hevgirtineke çînî-ja-
ponî ya hewlê bide dewletên
yekgirtî yên amerîka’yê ji as-
ya’yê bike der tine, lê belê têki-
lîyeke sê-alî heye (dewletên
yekgirtî yên amerîka’yê, Çîn û
Japonya). Çarenûsa van têkili-
yên sê-alî di sedsala bistan de
şahidî li serpêhatiyên cur bi cur
kir: di dema Şerê Cîhanê yê du-
yemîn de hevgirtineke amerîkî-
çînî li dijî Japonya’yê hebû, pişt
re hevgirtineke amerîkî-japonî
li dijî Çîn’ê çêbû. Vê rewşê herî
kêm “heta bi salên 1970’yî dom
kir, wê çaxê yekîtiya Sovyetan ji
aliyê her sê welatan ve wekî dij-
minekî dihat hesibandin.” Wê
demê tokyo li bendê nebû ku di
sala 1972’an de amerîka pozîs-
yona xwe li hemberî Pekîn’ê bi-
guherîne. Serokê amerîkî hingî
çû serdana Pekîn’ê û Çîn heta
hingî wekî dewlet nedihat qe-
bûlkirin, nas kir. Japonan navê
“şoka nixon” li vê bûyerê kir. Ja-
ponya bi vê bûyerê ew qas mat-
mayî mabû ku hîna jî behsa wê
dike. di sala 1998’an de heman
şok Japonya dîsa hejand. koku-
bun weha rave dike“Serok Clin-
ton ji hefteyekê bêhtir li Çîn’ê
dimîne û di tokyo’yê re derbas
jî nabe. me dest bi tatêl û mita-
lên li ser vê ‘jêbuhurîna Japon-
ya’yê’ [passing Japan] kir, tirsa
me ev bû ku “hevgirtina strate-
jîk” a nû di navbera Çîn û ame-
rîka’yê de zirarê li Japonya’yê
bike.”

demokratan vegeriya Qesra
Spî û vê yekê fikarên Japonya’yê
zêdetir kirin. di warê fermî de
herkes bi axaftina Barack Oba-
ma a li ser bêçêkkirina nukleer
dilxweş û razî ye. Wezareta ka-
rên derve wisa dibêje “ev tiştek
e ku me ji zû de dixwest.” lê piş-
ti ku demeke kin li tokyo’yê bi-
hurand, serdana demdirêj a
serokê amerîkî li welatê mezin
ê cîran di mijdarê bihurî de bala
her kesî kişand ser xwe. 

dilê hukûmeta nû ya japonî
nîn e ku bihêle Washington û
Pekîn hevdîtinan di navbera
xwe de çêbikin û wê li derve bi-
hêlin. lewra bi awayekî xurt
xwe nêzî Çîn’ê dike û (di dawiyê

de) daxwaza pêşdebirina karû-
barên polîtîk ên herêmî, diyar
dike. rastî ev e ku fikra “Civata
rojhilata asya’yê” ne ya wî ye.
ev fikir, piştî krîza aborî ya sa-
lên 1990’î de derketibû holê, lê
ji aliyê Washington û Pekîn’ê ve
nehatibû qebûlkirin. Hatoyama
vê peşniyarê pêşkêş dike: “di
demeke dirêj de hebûna pere-
yekî [asyayî] yê hevpar” ku wê “
rola nû ya asya’yê di rêvebirina
karên cîhanê de (9)” eşkere bike.
Hewldaneke piçûk a fona dravî
ku armanca wê alikariya ji bo
welatên xizan e. kore ya Başûr
tev li wê bû, belê riya hevrikiyê
vekirî dimîne. 

Navbera Pekin û Tokyo’yê de
pêşbirka Asya’yê

Çîn rêvebiriya diplomatîk di-
ke û bi deh welatên endamê

yekitiya neteweyên Başûrrojhi-
lata asya’yê (ynBra) (10) re
peymaneke kirînûfirotina ser-
best mohr kir ku ji 1’ê Çileyê sa-
la 2010’an û vir ve kete
meriyetê. Ji bo ku derengmana
xwe telafî bike, tokyo bi arman-
ca avakirina tişta jê re dihê go-
tin “kevana azadiyê” bi
xwîngermî berê xwe dide Hin-
distan, awustûralya û Zelanda-
ya nû. ev yek jî berevajiyê
otorîtarîzma Çîn’ê ye. Hukûmet
bi taybetî dixwaze xwe bi delhi-
ya nû bide hezkirin ku ji bo gi-
raniya Çîn’ê xetereke mezin e.
di Cotmeha sala 2008’an de

“Peymaneke hevkariyê ya stra-
tejîk” hat mohrkirin; meşandina
operasyonên leşkerî yên hevpar
wekî yên amerîka’yê dihên
plankirin. tevî ku girîngî bi van
têkîlîyan dihê dayîn û hêviyê di-
din mirovan, ev têkiliyên li pêş
dihên girtin marjînal dimînin.
mezinahiya bazirganiya navbe-
ra Japonya û Hîndistanê kêmtirî
ji sedî yekê bazirganiya Japon-
ya’yê ye.

di nava rêveberiya Hayatoma
de, hin kes mînaka hevgirtina di
navbera Fransa û almanya’yê
de li ber çavên xwe digrin û di-
fikrin ku hevgirtineke bi kore
ya Başûr re wê bêhtir hêviyan
bide. li Wezareta karên derve
pisporekî têkîlîyên navbera we-
latên asya’yê diyar dike ku: “Bi
Çîn’ê re di warê aborî de em he-
man zimanî diaxivin, lê di barê
mijarên din ên hemûyan de nê-
rînên me gelekî cihê ne. li roj-
hilata asya’yê bi tenê du welat
xwedî aboriya bazarê û demok-
rasiyê ne: kore û Japonya. ew
dikarin bibin motorên hevkari-
yeke herêmî.” lê her çi qas wisa
xuya bike jî tu garantiya serke-
tinekê nîn e, lewra li aliyekî Çîn
ditirsîne û li aliyê din jî Japonya
li ber dilan nagera û aram nake. 

li vir, dilşikestin û dilmayînên
dîrokî hîna jî îhtîmaleke ji nû ve
lihevkirineke dîplomatîk asteng
dikin. Piştî xebateke dualî ku sê
salan ajot, di adara 2010’an de
raporeke 2200 rûpelî hat çapki-
rin. komîsiyona dîroknasên ko-

re ya Başûr û Japonya’yê seba-
ret bi çend xalên kilît li hev ne-
kirin: Bi darê zorê xebitandina
mirovan ku hukûmeta Japon-
ya’yê di dema şer de ferz kiribû,
her weha xebitandina “jinên re-
hetkirinê”, ev gotin ji bo jinên
koreyî yên ji bo fuhûşê hatin
mişaxtkirin, dihê bikaranîn. Pis-
porê Wezaretê karên derve di-
bêje: “divê em sebr bikin. êdî
lihevkirinên polîtîk û aborî hê-
santir in. Ji dema ku kore kete
nav refên welatên pêşketî êdî
xelqê kore’yê bêhtir bi xwe ba-
wer e. li aliyê Hatoyama jî, êdî
em amade ne bi dilekî ferehtir
dîrokê lêbikolin.” lê belê têkili-
yên sêalî – Japonya, Çîn û kore
ya Başûr- bê dahol û zirne der-
ket holê. li dora mijara aborî
kombûyî, ev her sê alî ji sala
1999’an û vir ve di civînên bi-
lind ên yekitiya neteweyên Ba-
şûrrojhilata asya’yê (ynBra)
de dihên cem hev. di 13’ê kanû-
na 2008’an de cara yekem ev
her sê welat li ser navê xwe ci-
viyan. kokubun dibêje: “di da-
wiyê de fikra Civata rojhilatê
asya’yê rengê xwe digire.”

dîsa jî, eger em li cudatiya po-
zîsyonan li hember “pirsgireka”
kore ya Bakur binihêrin, em di-
karin bêjin paşeroj wê bibe me-
şeke nû û dirêj: Pekîn hevîditin
û zextê bi kar tîne; Seoul hişk
dimîne; tokyo jî hevdîtinan red
dike. mûşekên ku li ser erdên
Japonya’yê dihên avêtin û gefên
nûkleer wê ditirsînin, lê belê di

dilê xwe de, tu kes ji tiştekî bi vî
rengî bawer nake. 

Hêmaneke din a ku pêşketina
stratejîk a Japonya’yê asteng di-
ke, rûsya ye. dîsa pêlên dîroka
Şerê Cîhanê yê duyemîn hîna
nehatine qulubandin. Îro jî tu
peymana aştiyê di navbera tok-
yo û moskova’yê de hîna neha-
tiye mohr kirin, sedema wê jî
nelihevkirineke li ser giravên
kurîl e ku ji wan re Japonya “er-
dên Bakur” dibêje. Hatoyama
ku li wir li madeyên xam ên
enerjiyê digere û hevrikiya bira-
yê xwe yê dijmin Çîn’ê dike,
hewlê dide hevîditinan li dar bi-
xe. Hevdîtinên dualî zêdetir di-
bin. 

Şêst sal piştî têkçûna Japon-
ya’yê li Pasîfîk’ê û bîst sal piştî
hilweşîna împaratoriya Sov-
yet’ê, Japonya li riyekê digere da
ku bikeve cîhana piştî şerê sar.
Hatoyama qala otonombûneke
ji dewletên yekgirtî yên amerî-
ka’yê dike û li pey hevkariyeke
nû ya herêmî ye. Gelo danseke
sêgoşe bi Çîn’ê re dixwaze? Gelo
li dijî Pekîn’ê, dixwaze bi desthi-
ladariyeke xurt a amerîkî re riya
xwe dewam bike? ya rastî ev
xewna guhertinê ya hukûmeta
nû ya Japonya’yê, di kêliya herî
xerab de pêk dihê. Çîn wekî ku
baskên wê derketibin xwe pêş
dixe û Japonya jî bêhna wê çiki-
yaye.

Wergera ji fransî 
Lokman Turgut

_______________
(1) Peyman di 19’ê Çileyê 1960’î de

hat mohr kirin û di Hezîranê de hat qe-
bûl kirin.

(2) edîtoryala rojnameya asahi Shim-
bun, tokyo, 2’ê nîsana 2010’an.

(3) axaftin û daxuyaniyên serokwezîr,
www.kantei.go.jp

(4) Bixwîne; emilie Guyonnet “les
ambitions militaires du Japon passent
par les etats-unis (Planên eskerî yên Ja-
ponyayê di dewletên yekbûyî yên ame-
rîkayê re derbas dibin” le monde
diplomatique, nîsana 2006’an.

(5) Bixwîne; masami ito, “Greater
peacekeeping role Ok, not truce enfor-
cement (ji rolekî mezintir re ji bo paras-
tina aştiyê erê, ne ji bo xurtkirina
agirbestê)” Japan times, tokyo, 23’ê
adara 2010’an.

(6) Bixwîne; katsumata makoto, “le
mouvement pacifiste japonais depuis les
années 1990, le débat en cours (tevgera
pasîfîst a japonî ji salên 1990’î û vir vir
ve, nîqaşên li dar in)” recherches inter-
nationales, Parîs, hejmar 86, nîsan-He-
zîran 2009.

(7) Bixwîne; Gavan mcCormack, “Cli-
ent State: Japan in the american embra-
ce (Welatê girêdayî: Japonya di bersînga
amerîkî de)”, Verso, new york û londra,
2007.

(8) axaftinên ku asia times çapkiri-
ye, 23’ê Îlona 2009’an.

(9) Hevpeyvîne bi rojnameya South
China morning Post, Hongkong, 25’ê
Cotmeha 2009’an.

(10) Bîrmanya, Bruney, Camboçya,
Îndonezya, laos, malezya, Filîpîn, Sînga-
pûr, tayland, Vietnam. ynBra bi Japona-
ya, Çîn û kore ya Bakur fereh bû û jêre
tê gotin ynBra + 3.
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d
i  2005’an de, wezî-
rê berê yê aboriyê
yê ruwanda’yê do-
nald kaberuka ku
bi dilsoziya xwe ya

ji bo pêşxistina aboriya parze-
mîna afrikayê dihê nasîn,  bi ali-
kariya piraniya Hîssedaran (ji
%  78,82 yê hemû Hîssedaran)
wekî  serokê  Bankaya Pêşxisti-
nê ya afrîka’yê (Bad)  hat pey-
wirdarkirin. Wî di sala 1994’an
de, piştî komkujiya li ruwan-
da’yê, di pêşxistin û nûjenkirina
aboriya vî welatî de roleke gi-
rîng lîstibû. Piştî vê peywira nû
wî ji xwe re kiriye armanc ku
“Bankaya Pêşxisitnê ya afrî-
ka’yê Bad ji her alî ve bigihîne
asta bankayên din ên cihanê,
wekî Bankaya Pêşxistinê ya as-
ya’yê û Bankaya navneteweyî
ya Pêşxistinê. (1)” 

Ji wê demê ve, ev sazî pirsgi-
rêkên herî li pêş ên neteweyî û
herêmî yên hemû welatên en-
dam dide berçav û hewlê dide
ku vê parzemînê bixe bazara ci-
hanê, rêjeya xizaniyê daxe astke
maqûl, entegrasyon û reqabeta
afrîka’yê ya di piyasa cihanê de
bilind bike. di vê rê de gav jî ha-
tin avêtin: di saziyê de, sîstema
navendî hat kêmkirin, li herê-
man nivîsgeh û nûnerî hatin ve-
kirin, burokrasiya hişk hat
kêmkirin, kapasîteya xebat û
analîzên aborî hatin bilindkirin.
ev guherîn nîşan didin ku ev
banka wê bibe navendeke gi-
rîng a zanyariya aboriyê.  

Bankaya Pêşxistinê ya afrî-
ka’yê Bad di 1964’an de hat
avakirin, di 1967’an de li  abid-
jan (Beravên d’ivoire) bi cih bû,
lê tenê bi endametiya welatên
afrîka’yê. – di 1982’an de wela-
tên derveyî afrîka’yê jî bûn en-
dam- di destpêkê de armanc ew
bû ku  “li welatên endam, pişt-
girî bidin pêşxistina aborî û
rewşa civakî bigihînin aramiye-
ke domdar (2)”. di nava hedefên
Bad’ê de têkoşîna li dij xizaniyê
jî hat bicihkirin. lewra netewe-

yên yekgirtî jî di nava hedefên
xwe yên milenyûmê (hezarsal)
de ji xwe re kiriye armanc ku
ewê heta 2015’an rêjeya xizanî
û belengaziyê daxin nîvî. Wekî
çalakiyên herî li pêş ew girîngî
didin projeyên entegrasyon û
hevgirtina aborî ya herêman.
Bad bi armanca teşwîqkirina
perexistinên aborî, çavkaniyên
xwe bi taybetî jî bi rêya kredî û
deyndayînê, dixe xizmeta wela-
tên hewcedar. ne tenê kredî, ew
her weha di barê politikayên
aborî de ku divê werin meşan-
din, hem teknîkî û hem jî, ji hêla
şêwirmendiyê ve diçe hawara
van welatan. Bi vê armancê
1491 xebatkarên bankayê – ji
wan 217 kes di sala 2008’an de
dest bi kar kirine,- hewlê didin
da ku  Bad bigihîje armancên
xwe. Ji 2003’an û vir ve  naven-
da demî ya bankayê li tunus’ê
ye.  

di sala 1972’an de, banka
xwe guherand û navê xwe kir
gruba bankayên ji bo pêşxistina
afrîka’yê (GBad). di vê çarçovê
de Fona Pêşxistina afrîka’yê
Fad jî ava bû û di    1976’an de,
Fona taybetî ya nijerya (FSn)
(3) jî tev li vê fonê bû. di çarço-
veya têkoşîna li hember xizani-
yê de, Fad bi ya rewşa welatan,
carnan krediyên bi şert û merc
(4), carnan krediyên bêfaîz, car-
nan jî tenê alîkarî dida welatên
xizan ên afrîkî ku pêdiviya wan
bi alikariyê hebû. (5) Çavkaniyên
fonê bi taybetî ji welatên endam
ên derveyî afrîka’yê dihên, ew
welat bi giranî endamên rêxis-
tina navneteweyî ya Hevkarî û
Pêşxistina aborî (OCde) ne. (Ji
bilî afrîka’ya Başûr).  

Her sê salan carekê Fad bê-
gav xwe nû bike. ev cara donz-
dan e ku ew xwe di ber çavan re
derbas dike. di serdema yanz-
dan a Fad’ê de,  bi qasî 6,53 mîl-
yar  euroyên wan hebû ku aîdî
çil welatan bû (6). di navbera
2004 û 2008’an de, fona wan ji
ber perexistinên bêplan û bê-
pêşdîtin ew qas daket ku nîvê
hebûna xwe wenda kir.   

Fona taybetî ya  nîjerya’yê
(FSn) ji aliyê xwe ve ji xwe re
kiriye hedef ku “alîkarî bide we-
latên herêmê yên endam (Pmr)
ku ji ber  aboriya wan a qels, pê-
diviya wan bi pêşketineke aborî

û civakî heye.” ev hewldana rê-
veberi a nîjerya’yê wekî alikari-
yeke dilnizm dihê qebûlkirin. Ji
ber ku di 31’ê kanûna 2008’an
de, kapasîteya wan a deyndayî-
nê  266,51 mîlyon  euro bû. ew
jî krediyeke bi şert û merc a ji
bo zêdeyî bîst salan e ku rêjeya
faîza wê di navbera ji %2 û ji %
4’an de diguhere.  

Ji ber xebatên cuda û beşên
cihêreng, burokrasiya bankayê
carnan pir dereng dimeşe.   Pê-
divî heye ku rêveberiya Bad’ê û
ya Fad’ê,  Fona taybetî ya  nî-
jerya’yê (FSn) jî bigirin nava
xwe û bi hev re xwe entegreyî
sîstema nû bikin.  Gruba Bad’ê
ku xizmeta xwe tenê ji welatên
afrîka’yê re dike, hewceyî hêz û
hevkariyeke aboriyê ye. 

Panzdeh welatên afrîkî yên
xwedî rîzîkoyeke kêm ku dika-
rin deynê xwe bidin, bi navekî
din ji wan re dibêjin “deshilat-
dar” (7) (li afrika’yê bi tevahî
pencî û sê dewlet hene)  û hin
sektorên taybet dikarin bi rêje-
yeke normal a nêzî şertên baza-
ra cihanê, ji Badê kredî bi dest
bixin. Çavkaniya van krediyan ji
fona deynan û ji welatên endam
dihê. Şert û mercên  kredîdayî-
nê bi giştî ji aliyê rêveberiya
bankayê ve dihê diyarkirin. di
sala 1982 de, welatên derveyî
parzemîna afrîka’yê jî karibûn
bibin endam û tev li sermayeya
bankayê bibin. lê di rêveberiyê
de  mafê wan ê dengdanê tenê ji
% 33 bû,  ev rêje îro derketiye ji
%  40.

di 2008’an de, Bad xwediyê
sermiyaneke 2 mîlyar euroyî
bû. Wekî tedbîr, tevlêbûna nava
sermayeya bankayê,  bi kontrol
dihê kirin. tenê rêveberiya ban-
kayê biryar dide ka kîjan welat
kengê û çi qas dikare pereyê
xwe bixe ser sermayeya banka-
yê. Ger ji nişkan ve pêwîst were
dîtin û alîkariyeke lezgîn hewce
be, wê demê bang li welatên en-
dam dihê kirin ku sermayeya
bankayê bilind bikin. Ger hemû
welatên endam, bi ya ku hatiye
diyarkirin, pereyê xwe tev li
sermayeya bankayê bikin, ji %
60’ê sermayê ji welatên afrîkî
dihê, tenê ji % 40’ê (8) sermayê,
ji welatên endam ên derveyî
parzemînê dihê. di rastiyê de,
rêjeya sermayeya ku îro jê re

destûr dihê dayîn di bankayê de
kom bibe, tenê ji % 10,81 ê Hîs-
seyan e. yên din ji %   89,19
Hîsseyan di rezervê de ye. Heta
niha (bi giranî) pêdiviya Bad’ê
pê çênebûye ku bang li welatên
endam bike da ku rezervê ser-
best berdin.  

di konseya rêveber a bankayê
de ji her welatek nûnerek cih di-
gire û biryara herî bilind a gruba
Bad’ê ji aliyê wan ve dihê girtin.
Ji wan nûnerên endam, konseye-
ke din a bilind (a  ji hijdeh kesî)
dihê hilbijartin ku ew berpirsi-
yariya karûbarên rêveberiiya
bankayê di nava xwe de li hev
par ve dikin. Ji  endaman, 5 we-
lat bi ya rêjeya sermayeya xwe
xwedî mafekî berfireh ê dengda-
nê ne: Japonya (ji % 6,26), dew-
letên yekgirtî yên amerîka’yê  (ji
% 5,87), Fransa (ji % 5,04), al-
manya (ji % 5), kanada  (ji %
3,85). Bandora Çîn’ê gelek kêm
e, ji ber ku tevlêbûna wê tenê ji
sedî  0,92 ye. (9)

Hîsse û çalakiyên bankaya
Bad’ê cihêreng in, wekî mînak:
fînansmana ocaxên madena ti-
nan li kenya’yê, hilberîna paxir
li Zambia’yê, hilberîna madena
nîkel li  madagascar ; alikariya
aborî ji bo şîrketên piçûk û me-
zin ên misir’ê; ji  bo kêmkirina
rêjeya xizaniyê alikariya hukû-
meta mozambik’ê; fînansmana
çêkirina rêya di navbera Guine
û  Senegal’ê de, avakirina ben-
dava hîdroelektrîkê li  ugan-
da’yê; amadekirina  projeya
avakirina  balafirgeha addis-
abeba li  etîopya’yê ; alîkariya
aborî ji bo welatên xizan ên di
bin deynên giran de; pêşxistina
aborî û kapasîteya hilberînê ya
welatên herêmê yên endamên
fona bankayê;  fînansmana  krîz
û rewşên awarte.  

di navbera salên 1967 û
2008’an de, du navgînên sereke
yên budçeya bankayê hebûn ;
yek krediya ji bo proje û refor-
man a din jî alikariya ku ji dilso-
zan dihat. Bankayê bi giranî
piştgirî dida sektora transportê,
kiştûkal, pêşxistina gundan û
herêmên derveyî bajaran,  sek-
torên cuda yên komunîkasyon û
danûstendinê. di 2008’an de,
alikariya ji bo binesaziyê, ji %
23’ê budçeya giştî bû. (10) ar-
manc pêşxistina parzemîna af-

rîka’yê ye. marja budçeya vê
parzemînê ya hilberîna navx-
weyî, di sala 2000’î de ji rêjeya
ji sedî -0,1 % derket ji sedî
2,8’an. (11) krîza aborî ya sala
2008’an, mezinbûna aboriya
herêmê ku ji sala 2003’an û vir
ve dihat piştgirîkirin, da seki-
nandin, (bi qasî ji % 5,9). rêjeya
mezinbûnê di 2009’an de,  da-
ket heta ji % 1,9, lê belê li par-
zemîna afrîka’yê resesyon an
ku rawestana aborî bi giştî pêk
nehat. (12)

Bankaya Pêşxistinê ya afrî-
ka’yê (Bad)  di rewşeke weha
nazik de, di gel cudahiya mezin
a di navbera herêm û welatan
de, dîsa jî roleke girîng lîst. di
sala 2009’an de, deyn kirin û
alikariya ji bo bankayê du qat
zêde bû. (beriya krîzê  4 mîlyar
euro bû, di dawiya 2009’an de,
bû 8 mîlyar). (13) Bad bû wekî
pompeya yekem a aboriyê ku
bersiveke ciddî dida welatên ku
hewcedariya wan bi alikariyê
heye. di vê krîzê de ji ber pir se-
demên cihêreng gelek welatên
parzemînê karibûn serûbin bi-
bûna lê Bad li hember buhrana
aborî ya 2008’an, ji van welatan
re  bû wekî sitûn û stargeh.  

di çarçoveya plana xwe ya
stratejîk a ji bo serdema navbera
2008-2012’an, banka li hember
krîzên navxweyî û derve ku di-
karin derkevin holê, bi ya guma-
nên pisporan,  tedbîrên girîng
girtine. (14) Grub xwe weha ama-
de kiribû ku bi îhtîmala ku dax-
wazeke mezin a alikariyê were
kirin, dikaribû ji du milan ve bi-
gihîje hawara welatên hewcedar.
Hem bi rêya Bad’ê hem bi ya
Fad’ê. di encama krîza aborî de
bazara krediyê ew qas ket tenga-
siyê ku heger ev amadekariyên
bankayê nebûna, hin welat kari-
bûn ber bi topavêtinê ve biçûna.
Heta  Botswana digel rewşa xwe
ya baş, xwe nêzîkî  Bad’ê kir da
ku di rewşeke kirîtîk de bikaribe
xwe bigihîne bazara krediya
navneteweyî. (15)

Bi ya hesabên dawî yên di 31ê
kanûn’a  2008’an,  Bad  jêhati-
neke 337,18 mîlyon bi dest dixe,
lê di dawiya 2007’an de ev hêj-
mar  358,21 mîlyon bû.  Banka
kara ku bi dest dixe li hîssedaran
belav nake, lê di rezervê de dihê-
le da ku dema ku hewce be bixe

Bankayeke ne wekî yên din
D r .  y V e S e k o u é a m a ï Z o *

a F r Î k a

* Aborîzan, şêwirmendê navneteweyî yê
aboriyê, dîrektorê saziya Afrika-nasiyê
(Afrolojî), nivîskarê pirtûka “Crise finan-
cière mondiale : des réponses alternatives
de l’Afrique,”  (krîza aborî ya cihanê û ted-
bîrên alternatîf ên Afrîka’yê) weşanên
Menaibuc, coll. “ Interdépendance africai-
ne “, Paris, 2010 (di tebax’ê de derdikeve)  
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xizmeta însiyatifên taybet. di he-
sab de ev yek her çend wekî lê-
çûn were nîşan dan jî di rastiyê
de wekî alîkarî digihîje hin pro-
jeyan. di vê krîza dawî de piştî
daxwazên mezin ên welatên he-
rêmê, konseya rêveberiya Bad’ê
biryar girt ku di 2008’an de, kara
xwe bixe xizmeta çalakiyên
Fad’ê:  ew jî alîkarî dide welatên
xizan ên xwediyê deynên giran
(PPte) (16). 

ev hêza  Bad’ê bi giştî girêda-

yî çavkaniya dewlemendî, bine-
saziya aborî û kaliteya rêvebe-
riya aborî ya welatan e. dema
ku welatên endam di aboriyê de
perexistinên xerab bikin, di
projeyên stratejîk de gavên
çewt bavêjin û yan jî zerar bikin,
helbet Gruba  Bad wê nikaribe
bigihîje hedefên xwe. ev grub
her weha xwedî peywireke we-
ha ye ku divê dayîna deynan bi-
xe bin garantiyê û destûr nede
ku hukûmetek deynê xwe bi

tevlihevî ji hukûmetên nû re bi-
hêle. (17)

Piştî hesabên jêhatina giştî,
derket holê ku di sala 2008’an
de Bad’ê 62,33 mîlyon euro
wenda kirine, lê belê di sala
2007’an de kara wê 250,46 mîl-
yon euro bû (18).  divê neyê ji-
bîrkirin ku peywira sereke ya
bankayê ew e ku di şert û mer-
cên zehmet de,  ji warê aborî de
xwe bigihîne hewara welatên
endam.  ew her çend di xizmeta

welatan de be, alikariya xwe ya
ji bo sektora taybet jî, şûn ve na-
de. li ser hemû projeyan ku jê
re dihên şandin hûr dibe, wan
bi hasasiyet di ber çavan re der-
bas dike. krediya ku ji bo sekto-
ra taybet hatiye terxankirin vê
gavê tenê ji %  20,7 alikariya
giştî ye. (dike 808,81 mîlyon
euro)  

Bi xêra gruba Bad’ê parzemî-
na afrîka’yê roj bi roj pêş dike-
ve. rastiyek jî heye ku afrîka

hîna jî nebûye xwediyê navgîn û
alavên xwe yên aborî ku bikari-
be bi wan, kapasîteya xwe ya
hilberinê bilind bike û dewle-
mendiyên xwe yên sererdê û bi-
nerdê bixe xizmeta gelê
herêmê. Pirsa sereke ew e ku ji
bilî alikariya navneteweyî ku bi
rêya gruba Badê  dihê kirin, ge-
lo parzemîna afrikayê wê kengê
ji xwe re, di nava xwe de, navgîn
û çavkaniyeke aborî biafirîne ku
bi wê rêyê bikaribe bibe aktorê
sereke yê çarenûsa  xwe ? 

Wergera ji fransi
Bedran Dere

_______________
(1) (afrîkaya ciwan ) Jeune afrique,

Paris, 15 adar  2005.
(2) “Comprendre la Banque africai-

ne de développement: Guide d’introduc-
tion pour les OnG”, Bad, tunis, mai
2007, p. 1.

(3) Fonên din ên taybet: fona petrolê
ya ereb,  fona taybet a ji bo hişkbûna
xwezayê û birçîbûna li afrîka’yê, Fona
taybet a Hawarê.  

(4) deyndayîneke  bi şert wekî avaki-
rina devereke ji bo xiymeta gel.  

(5) Sî û heşt welat: angola, Bénin,
Burkina Faso, Burundi, kamerun, Cap-
Vert, komores, kongo, Côte d’ivoire, dji-
bouti, erythre, ethîopî, Gambie, Ghana,
Guine, Guine-Bissau, kenya, lesotho, li-
béria, madagascar, malawi, mali, mauri-
tanie, mozambîk, nijer, uganda, komara
demokratî  ya kongo, komara afrîka na-
vîn, ruwanda, Sao tomé-et-Principe, Se-
negal, Sierra leone, Somali, Sudan,
tanzanie, Çad, togo, Zambi.

(6) Hesabên di naveroka nivîsê de tev
ji nû ve wekî euro hatine hesabkirin, ji
bo hêsankirina xwendinê.  

(7) afrîka başûr, algérie, Botswana,
misir, Gabon, Guineya ekvator, libya,
maroc, maurice, namibie, nigeria, nami-
bie, Seychelles, Swaziland ût tunus.

(8) “rapora salane  ya 2008”, Bad-
Fad, dakar, Sénégal, 12-14 gulan  2009,
pp. 179 et 180.

(9) “rapora salane  2008”, op. cit., pp.
263.

(10) “rapora salane  2008”, op. cit.,
pp. 286, 48 et 49.

(11) Îstatîstkên  ji bo afrika’yê  2009,
Bad, tunis, 2009, p. 53.

(12) “regional economic Outlook:
Sub-Saharan africa. Weathering the
Storm”, Fona pere ya navnetewî  Was-
hington d. C., 2009.

(13) donald kaberuka, “From the di-
gital divide to the silent digital revolu-
tion, Statement at the assembly of the
african union”, Bad, 14mîn civîna asayî,
31 janvier 2010, addis abeba, ethiopie,
p. 3.

(14) not û puan ji aliyê ajansên pis-
por ve tên dayîn  (Standard & Poor’s,
moody’s, Fitch ratings, et Japan Credit
rating, etc.).

(15) Botswana weke model tê girtin,
“rêvebiriyeke serkeftî” li afrika’yê  hesa-
bek  “şefaf”,  çavkaniyeke  “serbixwe”. 

(16) moody’s Global Sovereign, “afri-
can development bank. Credit analysis”,
londres, îlon  2009.

(17) lire anne-Cécile robert, “ji  Co-
nakry heta nairobi, gelê afrîkî dengê
xwe didin, lê belê biryar nadin,”, le mon-
de diplomatique, sibat  2010.

(18) “rapora salane  2008”, op. cit. pp.
24, 34, 35.

Kadir Akyol, “Metamorfoz III”, 160 x 120 cm, 2009
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e
wrûpa’yê dîwarên
xwe guherandin. Be-
riya bîst salan, li Ber-
lin’ê, berpirsên ne-
teweyên demokratîk

tev bi hevdengî hilweşîna dîwa-
rê bi nav û deng wekî serkeftin
pêşwazî kirin. “Her kes xwedî
maf e ku karibe, welatê xwe jî di
nav de, ji her welatî derkeve.” ev
Xala 13’an a danezana gerdûnî
ya mafên mirovan e ku di sala
1948’an de hatibû qebûlkirin.
Bi derengî be jî, êdî derfetên ji
bo pêkanîna vê xalê derketibûn
holê. di daxuyaniyeke sala
1991’an de, konseya ewrûpa’yê
kêfxweşiya xwe ya ji bo serbes-
tiya li ser tuxûbên welatên en-
dam tîne zimên û weha dibêje:
“guherînên polîtîk rewşeke wi-
sa derxistiye holê ku mirov di-
kare bi serbestî li seranserî
ewrûpa’yê bigire. ev jî, ji bo
pêşketina civakeke azad û çan-
deke dewlemend, bi xwe re şert
û mercên erênî derdixe holê.”
azadiyeke wisa ku pir dem der-
bas nabe, mirov ji encamên wê
ditirse. di destpêkê de hat bibîr-
xistin ku “mafê ger û seyaheta
serbest, çawa ku di beyaname-
yên navneteweyî de hatiye nivî-
sandin, destûr nade ku kesekî bi
serbestî li welatekî din bi cîh bi-
be.” rayedaran tirs û fikareke
din bi lêv kir: “Zêdebûna hejma-
reke mezin ya penaberan, hem
li ewrûpa’ya navîn hem jî li ew-

rûpa’ya rojava nîşan dide ku
peymana Cenevre’yê ya di barê
tixûban de, wê ji aliyê koçber û
penaberan ve xerab were bika-
ranîn.” (1)

di dawiya şerê sar de, xeteke
nû ya tixûb hat ava kirin. li ser
van xetan bedenên wisa bilind
hatin ava kirin, ha xuyangî ha
veşartî, hem li ser erdê hem li
ser deryayê dibin sedemê miri-
na mirovan. li rojava, yekitiya
ewrûpa’yê, projeya berfirehki-
rianê xist bazarê û di berdêla
endametiyê de ji wan welatan
xwest tixûban biparêzin û jêre
çavdêrî bikin. Her dewlet neçar
maye dîwarê xwe yê arzî yê
Berlîn’ê ava bike. li peravên
derya Sipî, di civîna bilind ya
ewrûpa’yê ya tampere de bir-
yar hat girtin ku ji sala 1999’an
û pêve “dewletên endamên ye-
kitiyê û dewletên ne-endam yên
cîranên tixûbî, li ser sînoran di
nava xwe de hevakarî bikin û li
hember kuştinên organizekirî û
bazirganiya mirovan têbikoşin.” 

Penaber û koçberên ku car-
nan wekî “qaçax” carnan wekî
“qurban” yan jî dema alîkarî di-
din hev, wekî “şebeke” tên bi
nav kirin (2), îro bûne hedefa
axaftinke balkêş ku îdîa dike,
ew ji bo baştir wan biparêzin , li
hember wan têdikoşin. Civîna
Bilind ya Serokên yekîtiya ew-
rûpa‘yê ya li Séville (Hezîran
2002) bi giranî ji têkoşîna li
hember koçberiyê re hat veqe-
tandin û ev xebata li hember pe-
naberî û koçberiyê wekî gava
herî lezgîn ya yekîtiyê bi binav

kir, hem jî bê ku niyeta welatên
cîran bipirse. 

Bi vî awayî, ev parzemîna ke-
vin, di nava wê tirs û fikarê de
ye ku nikare tixûbên xwe bixe
bin kontrolê, lewma jî serî li rê-
bazeke taybetî xistiye -bêyî ku
şertên peymanên navneteweyî
pêk bîne-. bi ya vê rêbazê, divê
berê têkoşîna xwe bidin çavka-
niya koçberan, û di vê warî de jî
welatên transît hatine wezîfe-
dar kirin. (3) migreurop, kome-
ke lêkolînvan (li kêlekê bixwîne
“çavkanî”), ji bo ku karibin as-
tengiyên li pêşiya ger û seyahe-
ta serbest terîf bikin, neçar
dimînin konsepta bi navê “ ex-
ternalisation” (berovajiyê nav-
neteweyî, der-neteweyî, yan jî
bikaranîna çavkaniyên derve)
ku ji zimanê aboriyê digirin, bi-
karbînin. mafê ger û geştê ku
daxwaza wî tê kirin ji xwe bi
peymanên navneteweyî hatine
misogerkirin. 

tuxûbên derve yên erdnîgara
Schengen’ê (li nexşê binêrin) ji
vir û pêve xwedî dîwar û sûreke
duyemîn e. Ji bo parastina wî jî,
pêwîstî bi hevalbendiya wela-
tên derdorê çêdibe. Programa
la Haye (lahey) ya 2004’an (4)

ku di rastiyê de xwedî nîyeteke
xerabe, bi vê hevokê hatiye nivî-
sandin: “aliyê derve yê polîtî-
kaya li ser koçberî û penaberi-
yê”: naveroka wê tev bi dere-
wên îdeolojîk hatine tijî kirin. di
rastiyê de armanc ewe ku kumê
serê kontrolvanê sînoran bidin
serê dewletên cîran yên derve-
yê ewrûpa’yê. Ji vê polîtîkayê re

jî kirasek hatiye dûritin. Hevka-
riyeke bi qasî ku tariye ewqas jî
neheq e. rêvebirên 27 dewletan
têkoşîna li hember koçberî û
penaberiyê nerm nîşan didin û
di nava xwe de wekî “hevkariya
ji bo rêvebirin û kontrola pêlên
koçberiyê” bi nav dikin. 

Ji bo pêkanîna konsepta “ex-
ternalisation” (der-neteweyî)
navgîneke nerm û ji tixûban dûr
dihê bikaranîn. du aliyên vê
navgînê hene, yek hemû kontrol
tev li derekî neyên kirin ango
berfirehkirina kontrolê, yê du-
yem îhaleya ji bo “têkoşîna li
hember koçberiya qaçaxî.” di
fermiyetê de rewş cuda ye: he-
mû welatên yekitiyê Peymana
Cenevre’yê ya di barê penaberi-
yê de îmze kirin û her weha soz
dan ku ewê xala 13’an ya beyan-
nameya mafên mirovan ya ger-
dûnî ku dibêje “Herkes xwedî
maf e ku karibe, welatê xwe jî di
nav de, ji her welatî derkeve”
pêkbînin. 

Ji salên 1990’î û vir ve, yekî-
ti’yê bi awayeke lezgin, şêwir-
mendên xwe yên teknîkî şandin
cem welatên berendam û bi
wan re li hev kirin ku ewê ji çav-
kaniyê pêşî li koçberiyê bigirin.
di sala 2004’an de, di navbera
welatan de, tevneke ji “wezîfe-
darên têkoşîna dijî koçberiyê“
hat li darxistin. armanc ev bû:
“Hevkariya ji bo pêşîgirtina li
koçberiya qaçaxî, têkoşîna li
hember vê bûyerê, vegerandina
koçberan û rêvebirin û kontrola
pêlên koçberiya qaçax.”

Bi vî awayî, koçberî berê ku

pêkwere navê wê di raporan de
wekî “illegal” (qaçaxî) dihê bi
nav kirin. karê bingehîn yê we-
zîfedarên vê tevnê ewe ku alîka-
rî bide hêzên herêmî dakû li
balafirgehan û li deriyên txûban
pasaportan baştir di ber çavan
re derbas bikin. ev tevger jî dihê
wateya binpêkirina mafê dest-
hilatdariya welatên herêmê. 

di sala 2001’an de, bi biryara
yekîtî’yê sîstemeke nû ya ceza
hat sazkirin: Berpirsên her cure
wesayît, yên barkêşiyê jî di nav
de, dema di wesayîta xwe de ke-
sên tarîxa vîze û ya pasaportên
wan derbasbûne bihewînin wê
werin cezakirin. Zêde giran e, –
ceza carnan dikare heta
500.000 euro bilind be, mesrefa
vegera wî kesî jî li ser şîrketa
xwediyê wesayîtê ye–. Bi vê sîs-
temê personelekî bê erk li gorî
dilê xwe dikare rêwiyan hilbijê-
re. mafê kontrolê bi vî awayî ha-
tiye arzî kirin ango ji dewletê
derbasî şîrketên taybetî bûye.
lê dema ku were zanîn ka ew bi
kîjan rêyî û bi alîkariya kê hati-
ne welatê lê ne, encamên pir gi-
ran derdikevin holê. Weke
mînak di sala 2007’an de, heft
mesîgirên tunusî bi biryara
dadgerê îtalî bi bahaneya ku
“alîkarî dane koçberiya qaçax”
hatin sûçdar kirin û girtin, keş-
tiyên wan jî hatin desteserkirin.
Ji ber ku ew çûbûn hawara rê-
wiyên keştiya ku noqê binê avê
bûbû û ew anîbûn peravê herî
nêz yê bûyerê, bajarê lampedu-
sa (Sicîlya). Ji xwe qanûnên li
ser rêwîtiya deryayê jî wisa ferz

kontrola koçberiyê wekî îhale
dane welatên cîran

    a l a ı N m o r ı C e û C l a ı r e r o D ı e r *

e W r û Pa  Ç aWa  d e r Î  l i  C Î r a n ê n  X W e  d i G i r e ?

* Her du nivîskar jî li CNRS’ê antropo-
log in. Nivîskara duyem cîgira serokê
MIGREUROP’ê ye.

Ji salên 1990’î û vir ve, yekîti’yê bi awayekî lezgîn, şêwirmendên xwe yên teknîkî şandin cem 
welatên berendam û bi wan re li hev kirin ku ewê pêşî li çavkaniya koçberiyê bigirin. 

Di sala 2004’an de, di navbera welatan de, toreke ji “wezîfedarên têkoşîna dijî koçberiyê“ hat 
lidarxistin. armanc ev bû: “Hevkariya ji bo pêşîlêgirtina koçberiya qaçax, têkoşîna li hember vê 

bûyerê, vegerandina koçberan û rêvebirin û kontrola pêlên koçberiya qaçax.”
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dikin (5).
Ji sala 2005’an vir ve, ajanse-

ke yekitiya ewrûpa’yê ya bi na-
vê Frontex (6), operasyon û
karên kontrola li ser deryayê ya
di navbera afrika û giravên ka-
narya de dide meşandin. kanala
Sisilya jî dikeve nava çarcova
wezîfeya wan. Serokwezîrê
Spanya’yê Jose luis Zapatero, di
dawiya sala 2009’an de, bi kêfx-
weşî anî ziman ku li welatên
wan, hejmara koçberiya qaçax
ya bi rêya deryayê daketiye nîvî.
lê belê bi yapir çavkaniyan, hej-
mara miriyên penaberên rêwî
yên bi rêya deryayê û bi rêya re-
şayî kêm nebûye. (li nexşeyê bi-
nêrin.) Zêdekirina astengiyan û
bihêzkirina ewlekariyê, pêşî li
koçberiyê nagire, tenê koçberan
neçar dihêle ku rêyên xetertir
biceribînin. kes nizane enda-
mên saziya ewlekariyê ya Fron-
tex, di nava kîjan şertan de û bi
tevgereke çawa mudaxaleyê
koçberan dikin. divê heryek ji
wan û yên ku dixwazîn serî li
mafê penaberiyê bidin, di çarço-
veya normên yekîtî’yê de nas-
nameyên wan werin diyar kirin.
Ji aliyê din ve, tevgera hişk ya
saziya Frontex ya di dema di-
yarkirina nasnameyên koçbe-
ran de çiqas bi yaqanûnan e.
Welatên ewrûpa’yê vê dijwarî û
tevgera antîdemokratîk ya ku li
ser xaka wan dihê meşandin ji
nedîtî ve dihên. ev jî dikeve çar-
çoveya binpêkirina mafên bin-
gehîn yên mirovan. 

konsepta “externalisation”
(der-neteweyî) ya ji bo kontrola
tixûban tevneke navneteweyî
da li darxistin: “hevkariya ger-
dûnî ya bi welatên ku koçber jê
dihên û yên transît re.” ev pey-
mana ewrûpayê ya ku di sala
2008’an de ji aliyê bîst û heft
welatî ve hat îmze kirin bi tema-
mî li ser pirsgirêka penaberî û
koçberiyê ye. ev înîsyatîf bi pêş-
niyaza serokê demê yê yekîtî’yê
Fransa ve hatibû pêniyaz kirin.
di bin navê “hevkariya ji bo
kontrola koçberiyê û pêşketina
aborî” de li ser welatên cîran di-
hê ferzkirin ku bibin gardiya-
nên tixûbên yekîtiyê. divê agahî
were dayîn ka koçber ji kîjan
wealtî hatine, di ser kijan welatî
re dixwazin derbasî kijan wela-
tê yekîtiyê bibin. Bi vî awayî ev
welat neçarin di berdêla berje-
wendiyên aborî û carnan polîtîk
de tixûbên ewrûpa’yê biparê-
zin. 

Welatê marok, (Fas) di sala
2008’an de, ji ber tevgera xwe
ya li hemberî koçberan, ji aliyê
yekîtiya ewrûpa’yê ve “statuya
pêşketî” bi destxist û di ser jî
hat bi xelat kirin. di payîza sala
2005’an de, bi qasî bîst kesên ji
herema Sahara ya afrîka’yê
hewl dan li ser txubê marokî û
Spanî (7) li Ceuta û melilla, ji çe-
perên hesinî yên sînor derbas
bin. Hemû di encama gulebaran
artêşa marokî de jiyana xwe ji
dest dan. ne tenê ev buyer, her
weha li ser tixûbê Cezayîr’ê jî

artêşa marokî bû sedemê kuşti-
na gelek penaberan. Buyerên
kuştinê yên bi vî rengî bi awaye-
ke zanebûn ji aliyê hukumeta
marokî ve hat medyatîze kirin.
Buyereke din ku zêde di çape-
meniyê de cîh negirt ew bû ku
roja 28’ê nîsan’a 2008’an, li ser
derya herêma al Hoceima (ba-
kur-rojavayê Fas’ê) herî kêm sî
kes, ji wan çar zarok, di avê de
xeniqîn. Ji ber ku bi ya şahidên
bûyerê, artêşa marokî bi zane-
bûn botên ku penaber lê sîwar-
bûbûn qul kirine, û tev noqî
binê avê bûne (8). di barê zelal-
kirina bûyerê de tu anket neha-
tin çêkirin. 

Peymanên bi welatên cîran re
hatine îmze kirin bi taybetî jî
yên ku ji bo ji nû ve qebûl kirina
penaberên di ser xaka wan re
transît derbasbûne, (peymana
şûnve vegerandina koçberan)
aliyê herî girîng yê mijarê ye. bi
ya zagonên îro, ji bo ku penabe-
rek ji ber kêmasiya kaxizên xwe
ji ser xaka ewrûpa’yê were tert-
xub kirin, divê yan welatê wî
yan jî welatê ku herî dawî, tran-
sît tê re derbasbûye wî qebûl bi-
ke. tê zanîn ku ku welatên cîran
yên ku rola transît leyîstine, ji
ber ku tê de tu berjewendiyên
xwe nabînin, şûnvevegera pe-
naberan qebûl nakin, lewma jî
welatên ewrûpî ku ji vê rewşê
hayedarin ketine nava çerxeke
bê dawî ya sûçan ku ji mantiq
dûre û mafên bingehîn yên mi-
rovan binpê dikin. li Senegal’ê,
li ukranya’yê û li hin welatên
Balkanan, şûnvevegerandina
kesên “qaçax” di bin şertên zeh-
met de bê parastin û bê forma-
liteyên fermî hat pêkanîn. (9)

yekîtiya ewrûpa’yê û welatên
endam li hember koçberên be-
rendamên penaberiyê şer dane
destpêkirin, qurbanê sererast
yê vî şerî mafê penaberiyê ye.

kesên ku ji ber rewşa xwe mafê
penaberiyê heq dikin, li “wela-
tên tampon” ku wekî parazva-
nên bircên ewrûpa’yê hatine
wezîfedra kirin, li hev hatine
kom kirin û ji mafên xwe yên
penaberiyê bê par hatine hîştin.
di bin navê qaşo “parvekirina
wezîfeyan” de yekîtî hewl dide
bide bawer kirin ku ewê bi
awayke maqûl penaberên li
kampan agahdar bike ku ew
naxwaze mafê penaberiyê bide
wan. ew welatên ku demborî ji
van penaberan re malovaniyê
dikin jî bi pereyan dihên xelat-
kirin. yekîtiya ewrûpa’yê bi vê
tevgera xwe cesaret dide wela-
tên ku hem ji aliyê aborî ve hem
jî ji aliyê polîtîk ve nikarin pena-
beran qebûl bikin û her weha li
hember gelên ku li welatê xwe
di nava jiyaneke nexweş de ne,
dibe sedemê mezinbûna pêla
nijadperestiyê. (10)

yekîtî her weha piştgirî dide
vebûn û pêşxistina kampên pe-
naberiyê yên li welatên derdorê
ku bi xwe fînanse dike. Weke
mînak ji sala 2004’an vir ve li
ukranya. yek ji wan welatane ku
îmzeya xwe avêtiye binê pey-
mana Cenevre’yê ya di barê pe-
naberiyê de. li lîbya’yê jî tev-
gerên xerab yên li hemberî pe-
naberan bi berfirehî hatin belge
kirin. (11) di gel vê yekê ji gula-
na 2009’an vir ve, Îtalya koçber
û kesên dixwazin bi rêya derya-
yî ji bo penaberiyê bikevin we-
latê wan şûn ve vedigerîne
lîbya’yê. Bi vê tevgerê Îtalya
hem peymanên navneteweyî
yên di barê deryayê de binpê di-
ke û hem jî prensîbên şûnveve-
gera penaberan davêje bin
lingan. (12) Bi ya van prensîbên
navneteweyî divê kesên pêdiva-
ya wan bi parastinê hene şûnve
neyêne vegerandin. ev binpêki-
rinên mafên bingehîn yên miro-

van ji aliyê welatekî endamê ye-
kîti’yê ve dihê pêkanîn, hem jî li
hemberî wî ti reaksiyon û nera-
zîbûn nehatiye nîşandan, nejî ji
bo pêşerojê ti çareserî hatiye
pêşniyaz kirin. di tîrmeha
2009’an de, komîsyona ewrû-
pa’yê pêşniyazî li libya’yê kir ku
bi wan re bikeve nava “hevgirti-
na ji bo rêvebirin û kontrola pê-
lên koçberiyê.” komîsariya
neteweyên yekbûyî ya ji bo pe-
naberan (unHCr) ji xwe derfe-
tên xwe seferber kirine ji bo ku
“alîkariya mirovî” bigîhîne kam-
pên penaberan yên derveyê ye-
kîti’yê. 

Hevkarî û hevalbendiya yekî-
ti’yê ya bi welatên cîran re ji bilî
binpêkirina mafên penaberan
mafekî din ya bingehîn dixe xe-
terê: ew jî mafê çûyîn û hatinê
ye. ev tevger herher weha koç-
berên ku naxwazin werin ew-
rûpayê jî dixe bin tesîra xwe.
konsepta “pêşketina hevgirtî”
(co-développement) di gotinê
de her çend xweş were guh jî di
rastiyê de di xizmeta paşketin û
şûnvemayînê de ye. Ji bilî aliyî
fermê yê mijarê, gelek aliyên
sexte û veşartî yên ewlekarî û
parastina tixûban hene. Ji bo pê-
şîgirtina li “koçberiya illegal”
pir projeyên tedbîrê hatin fi-
nanse kirin. 

di konsepta “pêşketina hev-
girtî” de armanc ewe ku birya-
rên yek alî yên yekîtiya
ewrûpa’yê bi gelên din bide qe-
bûl kirin û vê propagandayê
derdixe pêş: pêşketina aborî ya
welatên ku koçber jê derdik-
evin, dikare bi awayeke daîmî
pêşî li koçberiya qaçax bigire. di
vê propagandayê de du xapan-
din hene, ji ber ku pêşketina
aborî ya welatekî, hemwelati-
yên wê hê bêtir dixe nava tevge-
ra çûyîna derve. ya din jî
“alikariya” ku yekîtî bi vê ar-

mancê dide wan welatan, ji ali-
yê rêvebirên wan ve dihên des-
teser kirin. lê ev defik û
xapandin digêhêje aramanca
xwe, ji ber ku ev welatên hew-
cedar, ji bo ku wezîfeya xwe ya
pêşîgirtina li koçberiyê bînin
cîh, deriyên çûyîna derve asê ki-
rine û ji hemwelatiyên xwe re
bûne wekî zîndan. encamên
berbiçav yên hevkariya di nav-
bera wekî mînak Îspanya û cîra-
nên wê yên afrîkî de gîhîştine vê
astê: li Cezaîr û marokan’ê, di
qanûnan de “koçberiya qaçax”
wekî sûc dihê qebûl kirin. lê li
Senegal’ê ew sererast dihên ce-
zakirin. lê belê her gel û welat
ji vê xapandinê re serî danayne.
di nîsan’a 2010’an de, serokê
malî’yê bi hemwelatiyên xwe
yên li diyasporayê da zanîn ku
ew ji “pêkanîn û tevgerên xerab
yên li ser sînoran” hayedar in û
bi tu şeklî ew van binpêkirinan
qebûl nakin. Çawa ku rojname-
ya senegalî le Soleil (roj) di arî-
feya konferansa euro-africaine
de ya ku di sala 2006’an de li
rabat’ê pêk hatibû, di sernivîsa
xwe de jî bikaranî: Wateya ex-
ternalisation ew e ku “ewrûpa
mifte li tixûbên me dixe.”

Wergera ji fransî
Bedran Dere

_______________
(1) encama 4’emîn konferansa wezî-

rên ewrûpî yên ji pirsgirêka koçberiyê
berpirsiyar luxembourg, 1991.

(2) dosyê bixîne “ şebekeyên biyanî ”,
Plein droit, n° 84, adar 2010 . 

(3) Jelle Van Buuren, “ yekîtiya ewrû-
pa’yê wê kengê li dora xwe çemberek
ava bike “, le monde diplomatique, çile
1999.

(4) Plana li ser pênç salan ku cîh dide
deh karên lezgîn yên ye 

(5) Bixwîne Philippe rekacewicz,
“koçber, mudaxeleya rizgarkirinê ya li
ser deryayê û mafên mirovan”, Visions
cartographiques, 27 Îlon 2009. —
http://blog.mondediplo.net/

(6) Bixwîne Jean Ziegler, “penaberên
birçîbûnê“, manière de voir 108 “afrîka
ya pêwist”, kanûn 2009 - Çile 2010.

(7) migreurop (berhema hevbeş ya
emmanuel Blanchard û anne-Sophie
Wender), Şerê li hemberî koçberan, pir-
tûka reş ya Ceuta u melilla, Syllepse, Pa-
ris, 2007.

(8) loubna Bernichi, “la marine ro-
yale enfoncée”, maroc Hebdo, 16 mai
2008.

(9) Claudia Charles, “peymana şûnve
vegerandina penaberan û rêzgirtina ma-
fên mirovan“, noten agahdariyê yên par-
lemena ewrûpayê, Îlon 2007. li dosya
koma migreurop binêre: http://www.
migreurop.org/article1348.html

(10) Ji bo marok’ê bixîne rapora Ga-
dem (koma dijî nijadperestî û parstina
koçberan), rabat, Sibat 2009: http://
www.migreurop.org/article1395.html

(11) rapora saziya îtalî bixwîne Cf.
aSGi (associazione per gli Studi Giuridi-
ci sull’immigrazione), Bologne, Hezîran
2009 :http://www.asgi.it/home_asgi.ph
p?n=314&l=it

(12) rapora komîteya li hemberî êş-
kencê (CPt) ya konseya ewrûpa’yê ya di
barê Îtalya’yê de bixîne. 28 nîsan 2010.

têkoşîna li hemberî koçberiyê her-
çend yek ji karên lezgîn ê yekîtiya
ewrûpa’yê be jî, di belgeyên fermî de

cîh nagire. Ji bo tevger û helwesta polêsan
a li hemberî koçberan baş were dîtin, divê
belge û raporên saziyên derveyî hukume-
tan di ber çavan re were derbaskirin: uni-
ted for intercultural action, ev saziyeke
anti-rasîst e (dijî-nijadperestî), navenda wê
li amsterdam’ê ye. Hemû bûyer û mirinên
koçberên ku hewl didin bikevin nava txu-
bên Schengen’ê, dixe rapor û hêjmara wan
derdixe. (www.unitedagainstracism.org).
migreurop, Ji komeke lêkolînvanan pêk tê û
li ser polîtîkaya ewrûpa”yê ya koçberiyê kar
dikin. di destê wan de lîsteyeke dirêj ya
kampên penaberan heye (www.migreu-
rop.org). 

nexşeyên erdnigarî yên vê dosyayê ji ali-
yê lêkolînvan Olivier Clochard ve (endamê
koma migreurop) û bi alîkariya thomas
Honoré, Pierre raseev, Guillaume Bernard
û nicolas lambert hatin amadekirin. nexşe
ji berhema armand Colon hat girtin, ya bi
navê l’atlas des migrants en europe, géog-
raphie critique des politiques migratoires,
(atlasa koçberan ya ewrûpa’yê, erdnîgare-
ke hasas ya politikaya koçberiyê.) Paris,
2009. nexşe ji aliyê Philippe rekacewicz ve
li gorî dosyayê hat guherandin û sererast
kirin. 

nivîs û nexşeyên cihêreng yên li ser mi-
jarê dikarin di malbera înternetê ya li le
monde diplomatique de were xwendin. 

(http://blog.mondediplo.net/777).

em çawa dizanin?
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Hejmara taybetî ya  le Monde
diplomatique, 196 rûpel, 12
euros. Li firoşgehan. 

l
i ser rêya rewan-
dûz’ê nuqteya kont-
rolê ya nobedaran
heye. ev nuqte her
weha tixûbên herêma

desthilatdariya hukûmeta Bex-
da’yê û ya xaka kurdên girêdayî
General Barzanî diyar dike. Piştî
kontrola dawî ya hêzên ewleka-
riya Baasî, wesayîta me rêya
xwe berdewam dike. rêwiyên
ku bi me re ne şa dibin, mîna ku
ji xeterekê rizgarbûbin, bêhna
xwe fireh dikin û yek ji wan di-
bêje: “Hûn bi xêr hatine kurdis-
tan a azad.” di wê navberê de jî
kaxiz û belgeyên ku divê di
kontra pêş de nîşanî pêşmerge-
yan bidin amade dikin. 

li aliyê rast ê bajarê rewan-
dûz’ê, ku li quntarên çiyayên bi-
lind hatiye ava kirin, li ser devê
kendalekê, xwezayeke balkêş
heye, mîna ku bi devê balte ha-
tibe neqişkirin. Hêzên artêşa
iraq’ê tu car nikaribûn ev bajar
ji holê rabikin. li derveyî bajêr,
baregeheke mezin a hêzên Bex-
da’yê heye: ji agirbesta 11’ê
adara 1970’an û vir ve, artêşa
iraq’ê  hewl neda ku ji vê tixûbê
derbas be. di navbera wan û si-
nora herêma kurdan de, tenê
çend sed mîtro mesafe heye.  

li pişt me, bi qasî sed kîlo-
metre dûr, bajarê Hewlêr’ê û  bi
qasî 250 kîlometre dûr jî bajarê
kerkûk’ê heye. ev bajar şev û
roj bi fîşengên saziya berê ya

nefta iraq’ê ve dihê ronîkirin. li
kerkûk’ê  îro, salê bi qasî  50
mîlyon ton petrol derdikeve,
çav li rê ye ku ev hejmar di de-
meke nêz de derkeve 80 hezar
tonan. ev bajar bi hilberîna xwe
ya bilind a  petrolê, di navbera
Bexda û General Barzanî de se-
dema alozî û mijara nîqaşê ye. Ji
bo kurdan ev bajar paytexta
kurdistan’a iraq’ê ye. yek ji mî-
lîtanên ciwan, ku bi me re  rêwi-
tiyê dike, dibêje: “delîla herî
mezin ew e ku li kerkûk’ê tu go-
reke ereban tune! Hûn dikarin
lê  bigerin, hûnê rastî tu goreke
ereban neyên!” 

kurdan vê gavê tenê herêmên
çiyayî xistine bin kontrola xwe.
em jî niha li ser rêya  “Hamil-
ton”ê  ber bi wan herêman ve
diçin. rêyeke xirab e, wekî der-
bazokeke çiyayî  teng e, li hev
civ dibe û dirêj dibe. ev rê diçe
heta Hecî umran’ê, ser tixûbê
Îran û iraq’ê. Ji wê derê jî derba-
sî bajarê Îran’ê, Xane dibe ku
hêzên amerîkî piştî Şerê duye-
mîn ê Cîhanê li vî bajarî, barege-
heke leşkerî ava kiribûn. ev rê
her weha heta  bajarê maha-
bad’ê dirêj dibe. Îro ev rê şahre-
ga jiyanê ya welatekî wisa ye ku
li ser tu nexşeyeke rojhilata na-
vîn cih nagire, û ji aliyê tu hêze-
ke navneteweyî ve nayê
naskirin. Serokê vî welatî Gene-
ral  Barzanî -bi gotina wî-  “ji ge-
lek serokdewletan ku welatê
wan li neteweyên yekgirtî xwe-
dî nûneran in, zêdetir xwedî
desthilatdarî ye.” Ji ber ku bi se-
dan hezar kîlometre tixûbên
stratejîk ên nav dilê rojhilata

navîn  di bin kontrola wî de ne:
tevahiya tixûbên iraq û tirki-
ye’yê, qismekî tixûba iraq û Sû-
riye’yê û  her weha bi qasî nîvê
tixûbên iraq û Îran’ê!

di navbera hukûmeta Bex-
da’yê û hêzên General Barzanî
de têkiliyeke balkêş heye. Her
çend bêhna şerekî nû were jî,
her du alî ji hebûna hev re deng
dernaxin. artêşa iraq’ê bi qasî
deh salan li hember hêzên Bar-
zanî şerekî dijwar da meşandin,
carnan sûcên giran û hovîtiyên
mezin hatin pêkanîn, lê ev şer
tu caran dijminatiyeke nîjadî
dernexist holê. di dema pevçû-
nên herî dijwar de jî, kurdên
Bexda’yê  – dora nîv mîlyon–  tu
car ji ber aîdiyeta xwe ya nîjadî
nebûn hedefa zulmê. di demekê
de ku ji  bo kuştina endamên
malbata Barzanî xelat dihat da-
yîn, rêvebirên din ên kurd dika-
ribûn bi hêsanî bi rêya balafirê
ji Bexda’yê derkevin rêwitiya
london’ê yan jî moskova’yê! dî-
sa di demekê de ku nûnerên hu-
kûmeta iraq’ê nikaribûn
bikevin herêma di bin kontrola
hêzên General Barzanî de, hu-
kûmeta iraq’ê mehê  250.000
dînars (bi qasî 750.000 dolars)
pere alîkarî dida pêşmergeyên
girêdayî hêzên Barzanî! di hu-
kûmeta iraq’ê de digel ku  pênc
wezîrên kurd hene, rêvebirên
iraqî xwe ji êrişên bombeyî yên
li ser gundên kurdan şûn ve na-
din... Bi kurtayî,  ev ne rewşeke
aram e, ne jî  nîşana  şer e. 

Piştî rewîtiyeke bi wesayîtê
ya nîv saetî, em ji geliyekî ku di-
şibe geliyên piçûk ên li alpan,

(bi cemeda xwe, bi hêşinayî, bi
keriyên bez ên ji mih û bizinan
pir dişibin hev), derbas dibin û
digihîjin Galala’yê. Bajarê herî
mezin ku bi giştî ji aliyê hêzên
kurdan ve dihê kontrolkirin. Ji
bo qaçaxçîtiya bi Îran’ê re, ev
herêm ji aliyê aborî ve dema
xwe ya herî xweş dijî.  Piştî çend
deqqeyan em li  nawperdan in,
bi qasî  30 kîlometre dûrî re-
wandûz’ê: ev der baregeha hê-
zên General Barzanî ye.
Peymana 11’ê adar’a 1970 jî li
vê derê hatibû îmzekirin.  li Ba-
regehê çend holik hene ku ser
wan bi axê hatine girtin û di
hundir de jî  çend mobîlya hati-
ne bicihkirin û hew... Hemû he-
bûna vê rêxistinê, ku deh salan
in ku li hember artêşa iraq’ê li
ber xwe daye, tenê  ji van çend
maseyên metalîk û ji van cîha-
zên telefonê pêk dihat.  

li vê derê mirov dikare rêbe-
rê tevgera berxwedana kurd
General Barzanî yê 70 salî û her
du kurên wî Îdris û mesûd bibî-
ne. Her du kurên wî yên  30 û
25 salî di tevgerê de êdî xwedî
rolên girîng in. lê belê ji heşt
mehan û vir ve, gelek kesayeti-
yên nû dihên herêmê: xwende-
vanên kurd ên iraqî ku li
ewrûpa’yê dijîn û xwendina
xwe berdewam dikin, carnan
dihên herêmê û alîkariya “tek-
nokratîk” didin General  Barza-
nî. Bi vî awayî, rêxistina ber-
xwedana kurdan ku heta niha
tenê ji hêzên çekdarî pêk dihat,
bi alîkariya van xwendevanan
êdî dikare dengê xwe bigihîne
cîhana derve jî.    

Li jêr hewayê sor

le Fond de l’air est rouge (li
jêr hewayê sor) fîlmeke

Chris marker’e. Bi destûra wî
le monde diplomatique ev nav
wekî sernivîsa roportajên tay-
betî yên ku di navbera salên
1960 û 1975’an de hatine we-
şandin, bi kar anî.  Wan deman,
li Başûr, têkoşîna li hemberî da-
girkeriyê ber bi serkeftinê ve di-
çû û li rojhilat reformên sos-
yalîzmê pêk dihatin. li rojava
tevgerên ciwanan li hember sîs-
tema sosyalîst derdiketin. roj-
namevanên ku li her çar aliyên
cîhanê belav bûbûn, bi dûr û di-
rêj behsa rêwîtî û serpêhatiyên
xwe dikirin.  Bi berhemeke du
sed rûpelî,  xwendevan dikarin
bi van rojnamevanan re derk-
evin rêwîtiya çil welatan.  

Ji destpêka serhildana li an-
gola bigire heta  “manastira
marksîst” a  albanî,  ji berxwe-
dana li  Vîetnam’ê bigire heta
dagirkeriya li Filîstîn’ê, ji çêbû-
na Bangladeş’ê bigire heta dar-
beya leşkerî ya li Şîlî’yê, ji
beşdarbûna afxanistan’ê ya di
şer de bigire heta dîktatoriya
serbazên yûnanî, ji mudaxale-
yên navxweyî yên Çekoslovak-
ya’yê bigire heta hewldanên
darbeyên li hember rejîma Has-
san ii… di nava ew qas mijarên
cihêreng de, ev nivîsara li jêr, ji
roportajeke Chris kutschera ha-
tiye berhevkirin. ev hevpeyvîn
di nîsan’a 1974’an de li kurdis-
tan’a iraq’ê hatiye çêkirin. 
Wergera ji fransi  
Bedran Dere 

dema ku binê hewayê sor bû
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d
ema ku amerîka û
hevalbendên wî
yên Hevgirtina at-
lantîk’ê (natO), li
afxanistan’ê, rastî

zehmetiyên, ku di sala 1979’an
de artêşa Sor rast hatibû, dibin,
wê demê stratejên rojavayî
hewl didin ku paşerojê niqaş bi-
kin, daku ji pirsgirêkên îroyîn re
çareseriyan bibînin.

Her wiha, li gorî mériadec
rafray (1), ji navenda doktrîna ji
bo bikaranîna hêzê (CdeF), leş-
kerên moskova’yê, ên ku ti care-
kê ser neketibûn, asta daxwaza
serhildanê, ya girseyên di kam-
pên afgan de, teqmîn nekiribûn.
Bi saya guherînekê taktîkî, a di
1981’an de – yekîneyên zêdetir
saxlem û zinde ku di herêmê de
baş hatine bicihkirin, bikaranî-
na giştî ya hêzên taybet û her
wiha ya balefiran û helîkopte-
ran- wan dîsa karibû bandorê li
ser berxwedanê de çê bikin, bi
taybetî li ser girseyên mezin.

“artêşa biheybet, ya ku biewle
ketibû afxanistan’ê, di nava de-
meke kurt de xwe di qadeke fi-
reh de dît û li wê derê nizanibû
çi bike, weke balyozeke ku nika-
ribe mêşekê bikuje”. ev hevok, ji
aliyê serheng Philippe François
(2) ve hatine ziman, bi van hevo-
kan wî xwast “vegera berbi tec-
rûbeyê”, ya artêşa sor, ku bi înî-
siyatîfa akademiya Frunze, di-
bistana şer ya hêzên bejayî ên
Sovyet’ê, topî serhev bibû, bîne
ziman. leşker rastî “êrişeke pi-
çûkxistinê ya ku, sed sal berê, ji
aliyê îngilîzan ve hatibû jiyan ki-
rin” li ser heman cihê tiyatroyê,
hatibûn, “kemîna lidijî dagir-
ker.” ev serhengê hêzên avî wi-
ha dibêje: “Werema afgan êrişê

40’emîn artêşê kir, her wiha wê
hemû saziya leşkerî kir bin ban-
dora xwe, ji bo xwe li hemû ci-
vakê belav bike, wê hesasiyeta
xwe bi cîhanê da bihîstin.”

di demeke kurt de, stratejiye-
kê li dijî serhildanên girseyî ha-
te lipêşxistin, artêşa Sovyet’ê
rêbazên “ji bo nehêle civak bi
hikûmetê re bibin yek, terorîze-
kirina girseyê” û her wiha “par-
çeyeke behrê vala bike ku
duşmin, weke masî tê de bêav
bimîne” ji xwe re eciband. di
heman demê de wê kontrola
herêmê kiribû bin bandora xwe,
lê belê ew der ciheke vala bû. Bi
awayeke giştî wê rojê rewş ji
“fetihkirina dilan û aqilan” dûr
bû. Bi rêya analîstên Olivier Hu-
bax û matthieu anquez (3), Ge-
neral david kilculen wiha digot
“Şûna ku em hewl bidin artêşe-
kê û fîrmeyekê tine bikin, qe-
zenckirina dilan dihê wateya
îqnakirina kesên ku serkeftinên
we ji bo berjewendiyên wan di-
bin hacetên xurt; “qezenckirina
aqilan” bi we dide ferz kirin ku
wan îqna bikin daku hûn dika-
rin wan biparêzin, lê belê, berx-
wedan wan nabe derekê. ev her
du konsept jî bi nêrîna “kes ji
we hez dike an jî ne”, tine. tenê
hejmara berjewendiyên we ên
şexsî dihê hesapkirin, ne tiştên
a hestî.”

nivîskarên pispor ên di warê
stratejiyê de, tînin ziman ku ça-
wa amerîkiyan bingeha têkoşî-
na şoreşger, a li iraq’ê, derxisti-
ne zanistiyê – bi vegera wan a bi
derfetên teknolojîk ku piştî têk-
çûneke nîvçe, a li iraq’ê, pêkhat.
Pisporên teorîk, ên li Washing-
ton’ê, hewl dane ku lêkolînva-
nên şerê lidijî serhildanên gir-

seyî, bi taybetî ên fransewî, bi-
kin ber kar ku berpirsyartiya
“zehmetiya herî mezin” ku ji ali-
yê serfermandarê artêşa franse-
wî, Jean-louis Georgelin (4) ve
pêk tê. têkoşîna li dijî serhilda-
nên girseyî duşmin ji hêza wî a
zinde dûr naxe, lê belê, bêîstik-
rariya wî, an jî qelskirina wî tê,
dikare bi wî biryarên girîng bi-
de girtin. ev jî di “çarçoveyeke
ciddî ya bikaranîna hêzê” de
derbas dibe, û divê ew bi awa-
yeke “çalakiyekê global” pêk
were, leşker û sivîl werin tevli-
hevkirin û bi vî awayî ji pêwîs-
tiya “çeka psîkolojîk” re bersiv
were dayîn.

en formûla General Challiand
bigirin dest- “têkoşîna lidijî ser-
hildanan, xebatekê civakî ye” –
Hubac û anquez, li ser pêdiviya
windabûna ji bo berjewendiyên
hikûmeta legal israr dikin. Ji ali-
yê nivîskar ve ev gotinên Gene-
ral david Petraeus, fermandarê
hêzên amerîkî ên li rojhilata
navîn, wiha dihê diyarkirin “Ji
bo her hêza rizgariya gelan kêm
şans heye ku ew bikaribe xwe
weke artêşekê birêxistin bike.”
tenê mirov dikare bêje, li gorî
Hubac û anquez, qelsiya roja-
vayîyan li afxanistan’ê li gorî
rastiya hêzên ku “nikarin dil û
aqilên gelên xwe fetih bikin” e:
Hesasiyeta herî mezin ya girse-
yan, bi taybetî ya girseyên ew-
rûpî; rastiya wendayiyên şer
vedişêrin; xera bûna “motora
îdeolojîk.”

Fermandar amin Wardak (5),
yek ji şefên berê yê berxwedana
afgan ku naha li Fransa’yê pena-
ber e, wiha dibêje; “iro, ez bi-
hêrs im, ji ber ku rejîma ku
amerîkiyan li afxanistan’ê çê ki-

rine, nameşe.” Her wiha ew wi-
sa dibêje; “lê belê, digel vê ne-
serkeftina mezin, natO dixwa-
ze her tim zêdetir lemkeran û
çekan bişîne afxanistan’ê. ev jî
tenê şer gur dike.” ev şahîdî, cu-
reyên aliyan û her wiha ên ak-
torên navneteweyî, ku ketine
nava şerê li afxanistan’ê, bi me
dide fêmkirin. Serheng Geoffroy
de larouzière, profesorê dibis-
tana şer e (6), her wiha , di dawi-
ya 2003’an de, ji leşkerên Fran-
sa’yê ên li afxanistan’ê re fer-
mandarî kiribû, wiha ji xwe di-
pirse; “gelo em ê neceribînin ku
bi afganan bidin qebûlkirin, dê
ew çawa bimeşin?” “Gelo mafê
wan nîn e ku ew bixwe bêjin ka
ew dixwazin çawa bibin?” 

PHiliPPe leymarie

Wergera ji fransî
Ahmet Dere

_______________
(1) mériadec raffray, afghanistan,

serkeftinên artêşa sor ku hatî jibîrkirin,
economica, Paris, 2010, 144 rûpel, 19
euros.

(2) taktîkên artêşa sor li afxanistan’ê,
tercûme û daxûyaniyên, serheng Philip-
pe François, economica, Paris, 2010,215
rûpel, 29 euros.

(3) Olivier Hubac, matthieu anquez,
Qada şer a afgan: xera bûna qedexekirî,
nivîskar andré Versaille, Bruxelles,
2010, 283 rûpel, 19,90 euros.

(4) Hevpeyvîna bi general Georgelin,
“hilgirtina rizîkoyên şer”, le Figaro, Pa-
ris, 22 août 2008.

(5) amin Wardak, bîranînên ser, art-
haud, Paris, 2009, 392 rûpel, 22 euros.

(6) Geoffroy de larouzière-montlosi-
er, rojnameya kaboul’ê, Bleu autour, Sa-
int-Pourçain-sur-Sioule, 2009, 204 rû-
pel, 15 euros.
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l
ouisiane. di nava ze-
viyeke bejayî, hişk û
ziwa de, mirovên reş
bi kedkarî dixebitin.
di ser wan re, miro-

vên sipî, hukumdarê herêmê te-
nê emir û fermanên xwe
dibarînin. lê hatina mirovekî,
mirovekî bi tenê, markus, her
tişt dikare buguherîne. Cîhana
ku em tê de dijîn, îro li ber serû-
binbûnê ye. mêzîna sîstema ke-
vin xirab bûye. tirs û fikar
bersivên xwe dibînin. 

Jim kelly hem tiştên bi xwe
dîtine ji me re dibêje, hem jî tiş-
tên ku kesên din dîtine ji mê re
dibêje. Ji ber ku markus dema
ku di berdêla heft û heyşt sal xe-
bateke dijwar de ji aliyê axayê
herêmê marshall Hebert ve ji
girtîgehê tê derxistin, êmanetê
Jim – xebatkarekî reş yê bê pirs-
girêk– tê kirin. lê belê marcus
ketibû defikê. ew difikirî ku ewê
bi vî awayî çend salên xwe yên
zehmet yên li zindanan kêm bi-
ke. lê piştre ji Jîm re wiha dibê-
je : “Ji bo min, zehmetiyeke ji
jiyana min ya îro girantir ne
mumkune hebe. Jim, ez vê gavê
li vê derê kole me, ji jiyana kole-
tiyê dijwartir jiyan nîne.” 

ernest J. Gaines bi karekterên
pirtûka xwe re, girênekên ku
mirovan dipelixînin û mekanîz-
maya ku gotin û tevgeran diyar
dike, yek bi yek ji hev derdixe:
rastiya zehmet, tekiliyên ser-
destî û desthilaêtdariyê, pêkanî-
na adet, kevneşopî û kodên
civakeke bê mirov, weke ferma-
nên zagonan hatine diyar kirin. 

marcus piştî demekê dilê jina
şefê komê Bonbon, ya bi navê
louise berbi xwe ve dikişîne. Ji-
nik jî ji xwe di jiyana xwe ya
teng de asê mabû. lewma fîrar
kirin, edî ji bo markus gelek
zehmet bûbû. markus ji Jîm re
dibêje “niha ez dixwazim em
herdu bi hev re ji vê derê bir-
evin, ew jî weke min kole ye li
vê derê.” louise jineke sipî ye,
lewma jiyan hinek zehmetir di-
be. meseleyek tozê ye, meseleya
mekanizmeyek ku nexweş keti-
be ji ber hebek dendikê niha jî
bûye du heb. li vê derê evîn kê-
me, ji ber ku herkes ji bo kesekî
din, alaveke. Şert û merc wisa
ferman dikin. Cîhana mirovxu-
ran, birçî, weke sipîral li dora

xwe digere û wenda dibe. di na-
va rûpelan de, herkes bûye yan
nêçîr yan nêçîrvan, karekterên
weke Jim û marcus, louise,
Bonbon û metresa wî Pauline,
marshall Hebert û hemû kesên
di rola duyem de, – xaltika mar-
garet, rêvebir, û Bishop û hemû
kesên din her kes rola xwe ya
ku civak li wan ferz kirye dileyî-
zin. mirovên reş û Sipî hemû jî
bûne girtiyên şert û mercên
xwe. dema yek çewt dikeve, rêz
xirab dibe, hemû civaka wê derê
dicirife û hertişt serû bin dibe. 

nivîskar Gaines berê xwe di-
de hedefê. ew di rêya herî kin
de, bê ku li derdorê bigere diçe
nava dilê bûyer û lehengan. Bu-
yer li ser dika rastin diqewu-
min, hem jî li ber çavan, Bi
nivîseke bijarte, elegkirî, û sere-
rast Gaines ti tiştekî bê kontrol
bernade. li seranserê çemê wî

ti darekî bê kêr tine. dema mi-
rov dikeve nava kûrahiya bûye-
ran ne mumkune mirov
bandora hêza nivîsarê hîs neke.
Bi aliyê xwe yê modern John
Steinbeck, û herwiha tennessee
Williams tîne bîra mirovan. dî-
rok mîna ku xwe dubare bike.
encama vê cîrokê mîna ku berî
niha jî hatibe nivîsandin. 

dîmenek di seriyan de dimî-
ne: “lingê wî di ber derî de asê
bû, Bishop di pişt wan berçavi-
kên xwe yên stûr de, bi çavên
matmayî li min nêrî û got. ev
avahî ji aliyê bapîrên wî ve hat
çêkikrin, tev bi keda koleyan.
lingê wê ket ber deriyê vê ava-
hiyê.” 

êdî tirs derbas bû. Jim li ser
hersê tevgerên ku li ber çavên
wî qewumîbû êdî zelal bû. li
hember louise û marcus minet-
dar bû: “ez dixwazin ji wan re

bibêjim ku wan buhureke nû
vekir. Belê ezê ji wan re wisa bi-
bêjim: ewê rê vebikin, kesên
din pê bihesin, fem bikin û ewê
karibin di şopa wan de biçin.” 

ernest J. Gaines jî weke nivîs-
kar rêyeke nû vedike – nivîska-
rê mezin yê “romana başûr” , di
sala 1994’an de bi pirtûka (Ji
wan re bibêje ez mirovek im)
dites-leur que je suis un hom-
me xelata national Book award
bi dest xist. (editions liana le-
vi), di sala 2004’an de jî ev ber-
hem bû yek ji pirtûkên ku ji bo
namyetê xelata wêjeyî ya no-
bel’ê hat nîşandan. 

XaVİer laPeyrOuX

Wergera ji fransi
Bedran Dere 
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