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DESTPEK
Pêwendîyên Kurdan û welatên Ewrûpî ji gelek alîyan ve çawa em dibînin pir

kevn in. Li ser dîrok, ziman, edebîyat, çand, jîyîna civakî û etnografya Kurdan ca-
ra pêşîn Ewrûpîyan dest bi lêkolînan kirine. Ji wan gelek kes çûne Kurdistanê an
jî welatên ku Kurdistan bindest kirine. Di nav van kesan de de mîsyoner, gerok,
zabit, nivîskar, rohilatnas û pisporên stratejîyê hebûne. Di dawîya van gerên xwe
de, wan mîrateke ji dokumentên cuda pêkhatî ji me re hîştine. îro Kurdnas, rohi-
latnas û lêkolînvanên mayîn dema h' ser Kurdan kar dikin, ew, van dokumentên
kêrhatî bi firehî bi kar tînin. Di sedsalên kevn de ji ber tunebûna dewleteke Kurd,
bi destê Kurdan tunebûna îmkana nivîsîna dîroka Kurdan îro çawa em dibînin
çend dijwarî û serêşîyan bona lêkolînvanan peyda dike. Lê belê ev dokument, çav-
kanîyên Ewrûpî tên hawarîya me, alîkarîya me dikin, rûpelên tarî ronî dikin.

Mixabin, çavkanî û dokumentên ku bi destê Ewrûpîyan li ser Kurdan di salên
cuda-cuda amade bûne, piranîya wan îro nehatine lêkolandin, li ser wan kêm tişt
tên zanînê. Roj bi roj tiştên nûh derdikevin ronahîyê, di dîroka Kurdan de pence-
re û derîyên nûh vedibin. Di çend babetan de îmkana tê de kûrbûnê digihêje de-
stê dîroknas û lêkolînvanan. Ristina dîroka Kurdan jî bi bawerîya me bi saya van
defînan dikare tenê pêk bê.

Heta niha li ser pêwendî û kontaktên di navbera Swêdî-Kurdan de lêkolîneke
zanistî, fireh nehatîye çêkirin. Bêguman ev kara bi serê xwe îmkan û wext dixwaze.

Swêd her çiqas welatekî piçûk û ji Kurdistanê bi hezaran km. dûr be jî, lê belê
çawa em dibînin dîroka pêwendîyên Kurdan-Swêdîyan diçe digihêje dewrên berî
sed salan. Gelek Swêdî di van salan de çûne Kurdistanê, ji nêzîk ve nasîya xwe da-
ne Kurdan. Paşê wan ev nêrîn û tespîtên xwe derbasî li ser kaxiz kirine. Lê belê ev
çavkanî û dokumentan derheqa Kurdan û Kurdistanê bona kişandina xetên ta-
bloyeke gjştî tenê çend tiştan pêşkêşî me dikin, hemû îmkanan li ber me ranaxin.
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Ev lêkolîna me ya ku ji çend beşan pêk tê, di vê babetê de tenê wek gavekê di-
kare bê hesibandin. Ev pirtûk, dîroka pêwendîyên Kurdan û Swêdîyan nîne, pir-
tûk li ser sîstemeke wusan amade nebûye. Lê belê ji bo zanîn û fêrbûna van
pêwendîyan çawa me li jor jî got tenê gavek e, destpêk û alîkarîk e.

Di rûpelên vê pirtûkê yên pêşîn de çawa xwendevan dibînin wek destpêk nivî-
seke li ser rewşa Kurdên ku îro îi Swêdê dimînin, cîh girtîye. Ji bo baş têgîhiştina
pêwendîyên Kurd-Swêdîyan yên dîrokî me ev destpêka kêrhatî û pêwîst dît. Ji
alîyê din xwendevanên ku dixwazin U ser rewşa Kurdên Swêdê çend tiştan fêr bi-
bin, ev destpêk bona wan dikare bibe alîkar. Xwendevanên ku dixwazin salên bi-
hurî û salên nêzîk rûberî hev bikin, bo vê yekê jî ew zanîyarîyên kurt ku vê
destpêkê de cîh girine, dikarin alîkarîya wan bikin.

Di beşa yekemîn de dîtinên çend mîsyonerên Swêdî U ser Kurdan cîh girtîye.
Di nav Kurdan de kar û xebatên wan, nêrînên wan bi kurtî tên pêşkêş kirin. Mî-
syonerên Swêdî di hindava dîn de li rewşa Kurdan nihêrîne, ji ber vê yekê jî wan
nikaribû xwe bigîhanda çend realîteyên Kurdistanê, janên wan yên mezin bidîtan.

Di beşa duwemîn de ji der mîsyoneran tenê çend gerokên ku çûne Kurdistanê,
dîtinên wan cîh girtine. Di nav van gerokan de kesên nivîskar, rojnamevan, zabit,
karmend ,rohilatnas û gerokên mayîn hebûne. Angorî mîsyoneran van kesan za-
nîyarîyên fireh û heralî derheqa Kurdan ji xwe re peyda kirine û di gernameyên
xwe de cîh dane van dîtinên xwe:

Di beşeke mayîn de li ser çend kontaktên edebî hatîye sekinîn. Bi kurtî di ede-
bîyata Swêdî de tema Kurdan çawa cîh girtîye, derheqa vê yekê de zanîyarîyên
kurt tên dayîn. Di vê beşê de ne tenê berhemên nivîskarên Swêdî, ji alîyê din çend
berhemên ku bi zimanekî mayîn hatine nivîsîn, paşê bi Swêdî derketine li ser wan
jî hatîye sekinandin.

Di vê çarçeva edebî de helbestvanê Swêdî Gunnar Ekelöf (1907-1968) bûye
babeta lêkolîneke bi serê xwe. Ji ber ku di berhemên Ekelöf de tema Kurdan cî-
hekî bingehîn digre, me ev tema hêjayî lêkolîneke mayîn dît.

Di navbera salên 1960-1980'an di nav weşanên perîyodîk yên Swêdî de bi tay-
betî tekoşîna gelê Kurd U Iraqê çawa cîh girtîye, ev beşê lêkolîna me derheqa vê
yekê de zanîyarîyên fireh pêşkêş dike. Derheqa pirsa Kurdan de nivîskar û rojna-
mevanên Swêdî çawa em dibînin bûne du beşan, U pêşberî hev sekinîne, ketine
nav polemîkên tûj.

Di beşa vê pirtûkê ya dawîn de bi taybetî di sala 1986 'an piştî kuştina sero-
kwezîrê Swêdê Olof Palme, peydabûna nêçîra Kurdan angorî zanîyarîyên çend
pirtûkan tê analîz kirin. Çawa di vê analîzê de jî tê dîyar krrin, bi rastî ev nêçîra
Kurdan berî kuştina Palme, ji ber çend bûyerên mayîn ji mêjve dest pê kiribû. Piş-
tî kuştina Palme U ser vê bûyerê U dora 20 pirtûkan çavkanîyên ji hev cuda hatin
weşandin. Di nav van pirtûkan de rapor, xebatên rojnamevanan, romanên dedek-
tîf û çend xebatên din jî hene.

Ev şeş lêkolînên ku wek beş-beş di vê pirtûkê de cîh girtine, me wusan U du
hev rêz krr ku derheqa pêwendîyên Kurdan û Swêdîyan de ji salên kevn heta rojên
îroyîn xwendevan, global û gilover be jî bigihêje çend zaniyarîyên dîrokî yên giştî U
ser Kurdan.

Di dawîya pirtûkê de bîblografîyeke fireh U ser Kurdan cîh girtîye. Ev bîblo-
grafya bêguman ne rêk û pêk e, hemû çavkanîyên Swêdî U ser Kurdan tê de cîh
negirtine. Lê belê heta niha U ser Kurdan bi zimanê Swêdî çi derketîye, em dika-
rin bêjin piranîya van çavkanîyan di vê bîblografyê de cîh girtine. Di nav vê Ustê
de zêdetir pirtûkên ku bi temamî bi zimanê Swêdî U Kurdan hatine nivîsîn, hene.
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Di çend çavkanîyan de jî tenê tema Kurdan beşeke naveroka van berheman pêk
anîye. Çend çavkanî jî, çawa em dibînin ji broşur, rapor û ji tezên ku U unîversîtan
de amadbûyî pêk tên. Hemû ev materîyal angorî salên derketinê rêz bûne û hej-
mara wan gîhîştîye 168 Uban.

Di çavkanîyên Swêdî de malzemekî fireh jî li ser Kurdan , ji wêne, sûret, nîgar,
nexşan pêk tê. Ne tenê wek foto hinek kesan jî, bi destê xwe çend berhem wek ta-
bloyan çêkirine.

Ez hêvî dikim ku ev lêkolîna me, ji bo nasîna pêwendîyên Kurdan-Swêdîyan,
Kurdan û welatên Ewrûpî yên mayîn bibe gavek û alîkarîke piçûk.

ROHAT
1.11.1991 Stockholm
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A.	 A

KURDEN SWEDE

(Sverige-Kûfder)

îro li Ewrûpê bi sed hezaran Kurd dijîn. Sedemên hatina van
Kurdan ji hev gelek cudatir e. Piştî salên 1960'an ji ber hewceda-
rîya valahîya hêza kar li Ewrûpê piranîya Kurdan wek karker hatin
derketine van welatên biyanî. Beşek ji wan jî çawa em dibînin wek
xwendekar hatine, êdî şunda venegeryane. Ji ber zordestî û lêda-
nên polîtîk li welatên ku Kurd lê dimînin, gelek Kurd piştî bûyer û
guhartinên polîtîk mecbur mane, derketine dervayî welat, ji wan
gelek hatine welatên Ewrûpê. îro çiqas Kurd li Ewrûpê hene, çi di-
kin, rewşa wan çî ye, ji kîjan beşên Kurdistanê tên di vê babetê de
heta niha tu xebateke fireh nehatîye çêkirin, zanîyarî û agahdarîyên
ku mirov têr dikin gelek kêm in. Ev yeka ji bo hejmara Kurdên ku
li dervayî welat dijîn jî derbas dibe. Di çavkanî û pirtûkan de gelek
zanîyarîyên ku bi hev nagrin, hene. Di vî warî de dijwarîke mezin jî,
Kurd li welatê Ewrûpê li ser hevwelatîyê wan welatên ku Kurd jê
tên, hatine hesibandin, wek Kurdên Tirkîyê di qeydan de "Tirk" ha-
tine nîşandin. Lê belê hejmara Kurdên li welatê Ewrûpê dimînin
îro kêm-zêde tê zanîn, hejmarên gulover ber destê me hene.Ango-
rî materîyaleke ku îsal çapbûyî (Kurden im Exii, Beriin, 1991) belavbû-
na Kurdan li welatên Ewrûpê wek tabloya jêr e:

Almanya
Fransa
Holanda
Awusturya
îsvîçre
Swêd
Danmark
Belçîka
Ingîltere
Norweç

300.000
30.000
20.000
20.000
15.000
10.000
9.000
9.000
4.000
1.000

heta
heta
heta
heta
heta
heta
heta
heta
heta
heta

500.000
40.000
30.000
25.000
18.000
12.000
11.000
10.000
5.000
2.000

Angorî Kurdên Swêdê û hin çavkanîyên mayîn hejmara Kurdên
ku li Swêdê dimînin îro ji 15 hezaran derbas dibe. Piştî salên 1960-
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1.000

heta
heta
heta
heta
heta
heta
heta
heta
heta
heta

500.000
40.000
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Angorî Kurdên Swêdê û hin çavkanîyên mayîn hejmara Kurdên
ku li Swêdê dimînin îro ji 15 hezaran derbas dibe. Piştî salên 1960-
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an çawa em dibînin gelek Kurd wek karker hatine Swêdê. Piranîya
wan ji Kurdistana Tirkîyê hatine. Berî salên 1960'an em tek-tek
rastî navên çend Kurdan tên ku cara pêşîn hatine Swêdê, wek Mir-
ze Seîd, Şerîf Paşa, Silêman (Alexander), Selhattîn Rastgel-
dL.Derheqa van herçar Kurdan de agahdarîyên fireh di beşên vê
pirtûkê yên mayîn de cîh girtine.
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Mustafa Barzanî ji ber alîkariyên Komîta Kurd Li Swêdê
bi nameyekê ve spasiyên xwe dîyar dike.

Piştî salên 1960'an hejmara Kurdan her çûye zêde bûye. Pira-
nîya Kurdên ku hatine Swêdê ji ber zordestîyên polîtîk û tunebûna
cîhên kar careke din venegerîyane, li Swêdê mane. Ji van Kurdan

-11-

an çawa em dibînin gelek Kurd wek karker hatine Swêdê. Piranîya
wan ji Kurdistana Tirkîyê hatine. Berî salên 1960'an em tek-tek
rastî navên çend Kurdan tên ku cara pêşîn hatine Swêdê, wek Mir-
ze Seîd, Şerîf Paşa, Silêman (Alexander), Selhattîn Rastgel-
dL.Derheqa van herçar Kurdan de agahdarîyên fireh di beşên vê
pirtûkê yên mayîn de cîh girtine.

Ku

GaLaLa

XUHaiJTAS

IHAvJ

Dear ^lr ,

tfe

rdistcm L

«reul« lUi t«

fer yeur ;eraeaal efferta

aualaltartaa

tae existeaee

yeur ael? aaa

emocratic

ex?res» *ur

Party

thaaka ani

1k tr^aalsim^ the tiaja

aae aeaioal ai* t* eur ve ry naety j«

No

Date 4 July 1973

^ratitutie

tch »f

jla auriafi

f the war ia eur oeuatry A'e aaaure y»u that

aentritute*

i-leaae aooe^t eur

t» tha oause

ioejp thanka

f «ur ?« i>la's surTival . »

Y«ura aincerely ,

"^^
Muata^ha 3arzani

Mustafa Barzanî ji ber alîkariyên Komîta Kurd Li Swêdê
bi nameyekê ve spasiyên xwe dîyar dike.

Piştî salên 1960'an hejmara Kurdan her çûye zêde bûye. Pira-
nîya Kurdên ku hatine Swêdê ji ber zordestîyên polîtîk û tunebûna
cîhên kar careke din venegerîyane, li Swêdê mane. Ji van Kurdan

-11-



beşek bûne hevwelatîyê Swêdî, hinek jî bûne mafê du-hevwelatîyê.
Bi taybetî Kurdên ku ji ber sedemên aborî hatine Swêdê ji bo ku
hatin-çûyîna wan li welêt hêsa bibe, bendên wan neqetin an jî hê-
zên resmî şikê nebin li ser wan, derbasî hevwelatîya Swêdê nebûne.
Lê belê lingê wan jî, ji Swêdê nabe. Ji ber başbûna rewş û mercên
aborî ew li Swêdê xwe di nav "emnîyetê" de dibînin.

Kurdên ku ji ber sedemên aborî qelfe-qelfe hatine Swêdê çawa
em dibînin piranîya wan Kurdên Qonyayê pêk tînin û di gelek çav-
kanîyan de "Kurdên Qonyayê" (Konya-Kurder) tên nasîn. Kurdên
Qonyayê angorî Kurdên ku ji beşên Kurdistanê tên her çiqas keş
nama xwe ya etnîkî diparêzin jî, ji alîyê din ji bo pêştabirina vê keş
namêzêde xwe naêşînin an jî naxwazin rîskên hatin-çûyîna wan li
Tirkîyê ji ber sedemên polîtîk peyda bibin. Lê belê ji nav Kurdên
Qonyayê gelek Kurd bi taybetî nifşa nûh ji bo kesnama (huvîyeta)
xwe ya etnîkî pêşta bibin, tevî gelek aktîvîtan dibin, pirsa azadîya
Kurdan wek pirseke xwe dibînin.

Bi taybetî piştî hatina cuntayên leşkerî li Tirkîyê di salên 1970 û
1980'an vê carê gelek penaberên (multecî) polîtîk ji Kurdistana
Tirkîyê hatin Swêdê. Ji alîyê din bûyerên li îranê wek hatina Xu-
meynî, destpêkirina Şerê fran-Iraqê û zêdebûna zordestîyên li ser
Kurdan li Iraqê çawa em dibînin li dor salên 1980'an hejmara Kur-
dên li Swêdê ji yekten gelek zêde kir. Di destpêkê de mêr hatin,
piştî hatina mêran vê carê zarok û jinên wan jî hatin Swêdê. Bi vî
tehrî gelek malbatên belav-belav bûyî, malbatên ku endamên wan
bi salan hev nedîtibûn gîhiştin hev, careke din dest pê kirin ji xwe
re jîyîneke nûh ava kirin. Lê bêguman jan-êşên wan hertim ajot.
Angorî koçerên aborî, rewşa van koçerên polîtîk gelek cuda bû.
Mercên vegera wan ewqas hêsa nîn bû.

Ji der Kurdên Tirkîyê, fran û Iraqê çend malbatên Kurdên Su-
rîyê û Lublanê jî li Swêdê dimînin. Mirov dikare bêje ji her beşên
Kurdistanê û cîhên mayîn bi hezaran Kurd hatin Swêdê kolonîke
Kurdan pêk anîn, îro di nav Swêdîyan de wek kêmanîyekê dijîn û ji
niha ve di çavkanîyan de navê Kurdên Swêdê (Sverige-Kurder) ji
wan re hatîye dayîn. Ev cara pêşîn bû ku ewqas Kurdên beşên ji
hev cuda dihatin cîhekî, nasîya xwe didan hev, hewl didan wekî hev
têbigihên, zimanê hev bipeyîvin.

îro gelek malbatên Kurd hene, ev 10-20 sal in li Swêdê dimînin,
cîhê bûyîna zarokên wan îro di gelek dokumentan de wek Swêd tê
nîşan din, pasaportê wan yên Swêdî hene, me çawa li jorê jî got ge-
lek Kurd bûne bajarvanê Swêdî. Gelek zarokên Kurd hene ku Kur-
distan nedîtine, wek welatekî biyanî, dûr û xerîb dizanin. Mercên
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aborî, polîtîk û rewşa zarokên wan, van Kurdan her diçe bi Swêdê
re girê dide, ji alîkî de jî beşeke wan di nav xwe de dihelîne. îro bi

Nivîskarên Kurd M.Emîn Bozarslan û Cîgerxwm bi wezîra karên
biyanîyan Anita Gradin tevayî di civînekê de...

hezaran zarokên Kurd hene ku Kurdistan nedîtine, çavên xwe li
Swêdê vekirine. Dema mirov pêwendîyên Kurdan û Swêdîyan mê-
ze dike, wek hertim bandûra çanda Swêdî li ser Kurdan gelek zelal
e. Swêd, bivê-nevê Kurdan bi xwe ve girê dide. Ji alîyê din xwe
xweyî derketin, hişyarbûn û serwextbûna netewî li dijî rîskê "Swêd-
bûnê" Kurdan gelekî diparêze. Kurd dixwazin wek Kurd bimînin.
Lê belê bandûra çanda Swêdî li ser Kurdan bivê-nevê hebûna xwe
nîşan dide, ev yeka piçekê jî bi rewşa "wî" Kurdî ve girêdayî ye. Di
zimanê Kurdî de mirov rastî çend peyvên Swêdî jî tê, wek dagis
(hêlîna zarokan), fritids (cîhgeha dema vala), arbetsförmedling
(sazgeha kardîtinê), bostadsförmedling (sazgeha malditinê), tun-
nelbana (rîya binerdîn), godis (şirînayê), saft (şerbet), fest (şahî),
filmjölk (cureyek mast)...

Rewşa Kurdên Swêdê angorî welatên Ewrûpî yên mayîn ji çend
alîyan ve cudatir e. Berî her tiştî hukmeta Swêdê wek kêmanîyên
mayîn Kurd bi tehrekî resmî nas kirîye. Ji bo pêşketina çanda Kur-
dî îmkan-mecalên mezin pêk anîye. Kurdên li Swêdê di her warî de
xwedî maf in.
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Piranîya Kurdên Swêdê li bajarên mezin dimînin, wek Stock-
holm, Göteborg, Uppsala...Mirov îro li her quncikekî Swêdê dika-
re rastî Kurdan bê, ew li her alîyên Swêdê belav bûne. Li her
bajarên mezin komelên Kurdan hene, pêwendîyên di navbera wan
roj bi roj pêşta diçin.

Her çiqas di sala 1965'an de bi pêşengîya mîmar Cemal Alem-
dar grupeke ni navê "Penaberên Kurd" (Kurdiska flyktingar) tê saz
kirin jî, komela pêşîn ya Kurdan di sala 1976'an li Stockholmê tê
ava kirin. Çara pêşîn karkerên Kurd di bin baskê vê komelê de tên
bal hev, rêxistineke demokratîk bi dar dixin û navê wê datînin
"Komela Karkerên Kurd li Swêdê" (Svenska Kurdiska Arbetarfö
reningen).

Piştî vê komelê li cîhê mayîn jî komelên Kurdî hatin vekirin. Pa-
şê hemû komelên Kurd di sala 1980'an de gîhiştine hev, di bin ba-
nê "Federasyona Komelên Kurdistanê" (Kurdiska Riksförbundet)
de cîh girtin. îro hejmara komelên ku di nav federasyonê de cîh
girtine, gîhîştîye 30'an. Di nav van komelan de Komela Cîwanên
Kurd, Komela Jinên Kurd, Komela Doxtorên Kurd, Yekitîya Ni-
vîskarên Kurd û gelek komelên çandî hene. Federasyona Kurdî di
sala 1982'an de dest pê kir kovareke bi navê Berbang derxist, heta
niha di nav neh salan de 75 hejmarên wê çap bûne, vê gavê bi sê
zaravayê Kurdî tê weşîn. Federasyona Kurdî ji hemû hêzên polîtîk
re vekirîye, herkes dikare di nav de kar bike. Bi taybetî berî her ti§-
tî federasyon di warê karên çandî û civakî de mafê hemû Kurdên
Swêdê diparêze, ji alîyê din ji bo mafên gelê Kurd yên demokratîk
li Swêdê angorî îmkanên xwe kar dike, pêşgirtîya xwe ji bo tekoşîna
gelê Kurd li her çar beşên Kurdistanê nîşan dide.

Federasyona Kurdî li Swêdê ji bo yekitîya rêxistin û komelên li
welatên mayîn jî bûye modeleke baş ,îro çawa em dibînin mîsal li
Almanyê federasyoneke ku hemû rixistinên Kurdan yên demokra-
tîk di bin baskê xwe de berev kirîye, tune ye.

Cara pêşîn di sala 1966'an de bi alîkarîya Swêdîyan komîteke bi
navê "Komîta Kurdan ya Swêdê" (Svenska Kurdkommiten) li
Stockholmê tê saz kirin. Seroktîya vê komîtê Marta Hansson ki-
rîye. Ew jina Kurdekî bi navê Muammed Amin bûye. Wan li Misi-
rê hev nas kirîye, mêrê wê wek zabit tevî Şerê Trablusgarpê bûye.
Piştî mirina mêrê xwe sempatîya wê li ser Kurdan wunda nebûye,
pêşengîya sazkirina vê komîtê kirîye. Di nav vê komîtê de wek
Kurd Selhattîn Rastgeldî, Cemal Alemdar, wek Swêdî jî Olof
Tandberg û Jan A. Norlander aktîf kar kirine. Vê komîtê li ser
Kurdan pirtûkeke bi navê "Şerê Ji Bîrkirî" amade kirîye. Beşê
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Zarokxana Kurdî ya ku di sala 1984-an de hatiye vekirin

bingehîn ji alîyê Selhattîn Rastgeldî hatîye nivîsîn, Olof Tandberg
li ser dîroka Kurdistanê beşek nivîsîye. Di dawîya pirtûkê de bîblo-
grafyeke fireh cara pêşîn li ser Kurdan ji alîyê Jan A. Norlander de
hatîye amade kirin. Wî li di wan salan "Instûtîya Polîtkaya Der" kar
kirîye, niha jî li Urdinê dimîne. Selhattîn Rastgeldî li bajarê Ru-
hayê hatîye dinê, paşê li îstenbolê Robert Kolejî xwendîye. Ew di
sala 1947'an de tê Swêdê di nexaşxana Karolinskayê kar dike. Di
sal 1958'an de jî dibe doxtor. Rastgeldî piştî salên 1960'an aktîf tevî
piştgirtîya doza Kurdan dibe. Ew, di di sala 1986'an de li Stockhol-
mê wefat dike.

Li Swêdê tiştê ku bala mirovan zêdetir dikşîne, pêşketina çanda
Kurdî ye. Ev gulvedan, pêşketin û serfirazîya çanda Kurdî ji alîyê
sazgehên dewletê alîkarîke mezin dibîne.

Li Swêdê di van salên dawîn de gelek rojname û kovarên Kurdî
derketine. Ev pêşketina weşanên perîyodîk îro jî dajo. Ev organan
di jîyîna civakî û çandî de bêguman roleke mezin dilîzin. Ji vana
çend heb bi du zimanan mîsal Kurdî-Tirkî derdikevin. Hinek jî bi
çend zaravên Kurdî tên weşîn. Çend weşan seranser bi Kurdî der-
dikevin. Di navbera salên 1978- 199 l'an de ev rojname û kovarên
Kurdî hatine weşîn:
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Armanc (1979, di destpêkê de Kurdî-Tirkî, paşê tenê Kurdî).
Ayre (1985, Kurdî-zaravê zazakî û Tirkî derketîye).
Berbang (1982, Bi hersê zaravên Kurdî tê weşîn).
Berbanga Kurdistan (1984, tenê hejmarek bi Tirkî )
Berhem (1988, Kurdî-Tirkî).
Bergeh (1989, Kurdî-Tirkî)
Berxwedan (1983, Kurdî, paşê li Almanyê çap bû).
Çarçira (1986, tenê bi Kurdî derketîye).
Hêlîn (1982, kovara zarokan tenê bi Kurdî).
Hêvî (1981, kovara zarokan tenê bi Kurdî).
Hêvîya Gel (1986, Kurdî-Tirkî)
îsot (1985, kovara mîzahî).
Koçer (1988, kovara zarokan, Kurdî-tenê bi zaravê Soranî).
Kulîlk (1980, kovara zarokan, bi Kurdî).
Kurdistan Press (1986, Kurdî-Tirkî).
Mamosteyê Kurd (1985, Kurdî,tenê bi zaravê Soranî).
Mirkut (1985, kovara mîzahî).
Niştiman (1983, Kurdî-Tirkî).
Pale (1978, Kurdî-Tirkî).
Pêseng (1983, Kurdî-Tirkî).
Rênasî (1988, tenê Kurdî)
Rizgarîya Kurdîstan (1979, Kurdî-Tirkî).
Roja Nû (1979, pêşîyê Kurdî-Tirkî, paşê tenê bi Kurdî).
Rojev ( 199 1, Kurdî-Tirkî)
Serdemên Nûh (1986, Kurdî-bi zaravê soranî, hin hejmaran de

nivîsarên Kurmancî).
Yekitîya Sosyalîst (1984, Kurdî-Tirkî).
Ji alîyê din ji bo xwendevanên Swêdî çend kovarên Swêdî jî li

ser Kurdan li Swêdê hatine çap kirin wek Information om Kurder
(1980), Svensk-Kurdisk Journal (1986), Kurdistan Info (1986), Kur-
distan Bulletinen (1988), Kurdiska Vdnner (1988), Budskap (1989).

Ji der weşanên perîyodik li Swêdê heta niha bi sedan pirtûkên
Kurdî hatine çap kirin. Swêd di warê çapkirina pirtûkên Kurdî de li
Ewrûpê cîhê yekemîn digre. Sedemên vê pêşketinê yek li Swêdê
zêdebûna hejmara nivîskar û ronakbîrên Kurd e, sedemekî mayîn
jî ji bo çapa pirtûkan dewlet alikarîke peran dide. Heta niha ji bo
çapa van pirtûkên Kurdî sazgeha Şêwra Çandî (Kulturradet) bi mî-
lyonan Kron pere di navbera van deh salên dawîn de ji bo pêşketi-
na edebîyata Kurdî alîkarî nîşan daye. Ev alîkarî tu welatekî
Ewrûpê ji der Swêdê ji nivîskarên Kurd re nayê dayîn.
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Hejmara weşanxanên Kurd roj bi roj zêtir dibin, vê gavê
nêzkaya deh weşanxanên Kurd li Swêdê hene, wek Weşanxana Jîna
Nû, Weşanxana Welat, Weşanxana Deng, Weşanxana Vejîn, We-
şanxana Orfeus, Weşanxana Kurdistan, Weşanxana Roja Nû, We-

Nivîskarê Kurd Şêrko Bêkes dema "xelata Tucholsky" ji destê
serok wezîrê Swêdê Ingvar Carlsson digre

şanxana Haykurd, Weşanxana Apec-Tryck, Weşanxana Sara, We-
şanxana Azad...

Çawa me li jor jî got îro gelek nivîskarên Kurd li Swêdê dimînin.
Piranîya wan endamê Yekitîya Nivîskarên Kurd e. Çend nivîskarên
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Kurd jî endamê Komela Nivîskarên Swêdî, Komela Nivîskarên
Biyanî û endamê PEN'a Swêdê ne. Nivîskarên Kurd yên ku Swêdê
dimînin hejmara wan li dora 30 kesa ne : Şêrko Bêkes, Mehmet
Emîn Bozarslan, Ferhat Şakelî, Mahmut Baksî, Nacî Kutlay, Or-
han Kotan, Kemal Burkay, Reşo Zîlan, Malmîsanij, Mahvuz Mayî,
Memed Uzun.Firat Cewerî, Xelîl Dihokî, Kerîm Husamî, Cemşîd
Haydarî, Mustafa Dûzgûn, Moayed Teyib, Zinarê Xemo, Mahmut
Lewendî, Xabat Arif, Zeynelabidin Zinar, Hesenê Metê, Bavê Na-
zê ,Aso Germîyanî, Salah Rebwar, Refiq Sabir, Nasir Razzazî, Ha-
ma Saîd Hassan...

Helbestvanê Kurd yê navdar Cîgerxwîn (1903-1984) salên xwe
yên dawin li Swêdê derbas kir. Din nav çend salan de li Swêdê çar
dîwanên wî û çend pirtûkên wî yên li ser dîrok, folklora Kurdî hatin
weşîn. Ew di sal 1979'an de hate Swêdê, li bajarê Uppsalayê ma,
paşê li paytextê Swêdê Stockholmê cîwar bû. Di sala 1984'an li
Stockholmê çû li ser heqîya xwe. Cîgerxwîn di helbesteke xwe ya bi
navê "Ahî Obsala" (Uppsala) de tiştek wunda kirîye û li pey ketîye:

Çiman tu nayê?
Çiman tu nayê?
Tu nizanî bê te nayê
Sebra min nayê
Ahî Obsala
Ahî Obsala
Ka ew hevala
Min pir delala
Min, ka li kuye

Di helbesteke'mayin de Cigerxwin vê carê bi Swêdî bangî keçên
Swêdî dike û dibêje "Keçê, keçê werê bai min" (Flicka, flicka kom till
mig)...

Cigerxwin dema di nav wan pênc salên ku li Swêdê ma, di nav
Kurdên Swêdê de bû nîşana hevgirtin û yekbûnê. Ji bo nasandina
edebîyata Kurdî li derwayî welat wî roleke mezin lîst.

Di sala 1987'an de helbestvanê Kurd Şêrko Bêkes xelateke ede-
bî ya Swêdê bi navê "Xelata Tucholsky" wergirt. Piştî vê xelatê hel-
bestên Şêrko Bêkes bi gelek zimanên Ewrûpî hatin wergerandin.

Piştî Jiatina xwe li Swêdê Mehmed Emin Bozarslan ji hemû zor-
destîyan dûr/di nav mercên azad de li ser edebîyata Kurdî firsen-
deke xebatê dît, gelek pirtûk pêşkêşî xwendevanan kir.
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Di navbera salên 1980-1990'an de edebîyata Kurdî li Swêdê ge-
lekî pêşda çû, bi sedan berhemên edebî hatin weşandin. Di nav van
berheman de roman, kurteçîrok, helbest, lêkolîn, rexnên edebî,
berhemên pêkenîyê, efrandinên tîyatroyê bi kurtî di her her curê
edebî de berhem hatin amade kirin. îro di her pirtûkxaneke Swêdî
de xwendevan bi hêsanî dikarin pirtûkên bi zimanê Kurdî dest bix-
in, deyn bikin. Di pirtûkxanan de cîhê ku pirtûkên zimanên biyanî
hatine cîwar kirin, quncik û beşên pirtûkên zimanê Kurdî hene, li
ser van beşan bi Kurdî û Swêdî nivîsên "Pirûkên Kurdî" (Böcker pa

UTBILDNINGSBEVIS
HEMSPRAKSLARARLINJEN

rnn.m- iqfl7-nfi.na

;prak: kurdtsl<a
Immisranl lanpiage: tturdish

:nib(nimnin£: Högskoleexamen pa hemsprakslarartinjen
Univeniry Certificaie (U.C.) in Immigram Languages Educatioi

har genomgiti följande kurs/kurser och/eller utbildningsmoment, enligt högskoleförortintngen.
inom grundla'ggande högskoieutbildning pa hemsprakslararlinjen.
Uibildningslinjen omraitar 80 poang.

Kurs/utbildningsmoment PQ.-\NG
1. Introdukiionskurs - Narsamhalle och skolan 	 i? -£---' ' ;

2. Grundlaggande kurs - Allman lingvistik 	
y Kuliur, uppfostran, sprak I 	
4. Föidjupning i svensfca och hemsprêk 	

5. Siudîehandledning 	 gg-t*'""- --3

6. Kultur, uppfostran, sprik II 	

7. Kultur, uppfostran, sprak III 	
8. Invandrarbamet och sprlken 	 ^8^' ''""
9. Invandtaren och det svenska samhallet 	 EaS, ,'-" '

10. PraktikantijanstgÖring 	 E^tcv'- "- J

Samtllga kurser îr godkanda. För Godkiind utbildning ges endast betyget GODKaND.
Följande utbildningsmomeni tillgodoraknas inom ramen for uibiidningslinjens poangul med
anledning av tidigare genomrörda studier

Fordringama föt högskoleexamen pa hemsprikslararlinjen, hemsprik lturdisL-a
ar djjjjntij uppfvllda. y^y

£<"' '/' <^i, -^ . ^ Per-OIof Rehnquist, utbildninqsledan

Uibildningsbeviset ar uifa'rtat i eniighet med (breskrifter i UHA-FS 1980:41.

Detta bevis iir raststallt av rektorsimbeiei vid Högskolan fbr lararutöildning i Stockhoim.

Deita e.iemplar har kontrollnummer 63/B7	

HÖGSK«LA> FfÎR LAR.\fiLTDILDM>G tSTOCKHOLU Bo\«HJJ. 11)0:6 STOCKHOL.M. T«l<f"« i

Dîploma xwendekarekî Kurd ku di sala 1987-an de beşa zi-
manê kurdî qedandî ye.
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Kurdiska) hatine darda kirin ji bo ku xwendevan bi hêsanî cîhê wan
bikaribin bibînin. Li Swêdê heta pirtûk ji çapê derdikeve, digihêje
destê xwendevanan sîstemeke gelek ba§ hatîye amade kirin. Pirtû-
kên ku derdikevin ji sazgeha kirîn - firotina pirûkan re çend heb
wek nimûne tên şandin. Paşê ev sazgeha li ser van pirtûkan bi zi-
manê Swêdî pirtûknasîyeke kurt amade dike, ji hemû pirtûkxanên
Swêdî re dişîne. Piştî ku pirtûkxanan ev katalogan li ber çav re der-
bas kirin, ji van pirûkan çend heban dixwazin, angorî vê yekê dax-
waznama xwe ji vê sazgehê re bi rê dikin. Piştî çendekî ev pirtûkên
nûh tên digihêjne pirtûkxanan.

Ji der pêşketina edebîyata Kurdî li Swêdê, pêşketineke mayîn jî
di warê hîndekarî û perwerdekarîyê de tê xuyanê. Li Swêdê îro bi
sedan zarokên Kurd gihîştine mafê hînbûna zimanê Kurdî. Ev ma-
fa ji der Swêdê tu welatekî Ewrûpê ji zarokên Kurdan re nehatîye
dayîn. Ne tenê maf bi xwe, ji bo ev mafa di pratîkê de bê bi kar
anîn hemû merc-hoyên hewcedar hatine amade kirin an jî tên ki-
rin. Ji bo vê yekê jî materîyalên bi zimanê Kurdî, mamosteyên
Kurd tên amade kirin û îriformasîyoneke baş bi zimanê Swêdî, bi
zimanê Kurdî tê dayîn.

Cara pêşîn hela hê sala di 1977'an de ji bo zarokên Kurdî ev maf
hatîye qebûl kirin. Ji ber kêmbûna pirtûk û materîyalê bi zimanê
Kurdî û ji ber tunebûna mamosteyên Kurdî ev xebatana di destpê-
kê de perçekî sist meşîyan. Ji alîyê din berî salên 1980'an hejroara
zarokên Kurd jî çawa tê zanîn li Swêdê gelek kêm bûn.

Di warê hîndekarîya zimanê Kurdî de gavên giring bi taybetî di
sala 1984'an de hatin avîtin. Di sala 1984 an bi însîyatîfa Sazgeha
Karubarên Biyanîyan Ya Dewletê (Statens Invandrarverk) civîne-
ke fireh li bajarê Sigtuna hate pêk anîn. Cara pêşîn bû ku civîneke
ewqas fireh li ser rewşa Kurdên Swêdê ji alîyê dewletê de dihate
amade kirin. Di vê civînê de qasî 65 kesan beşdar bûn. Di nav van
kesan de mamoste, nivîskar, rojnamevan, pedagog û lêkolînvanên
Kurd hebûn. Ji alîyê din ji gelek berpirsîyarên daîreyên Swêdî ku
bi biyanîyan re kontak û pêwendîyên wan hebûn, ew jî tevî vê civî-
nê bûn. Di vê civîna ku sê rojan ajot, tê de li ser revyşa Kurdan bi fi-
rehî hat sekinîn, daxwazên Kurdan hatin guhdar kirin. Sazgeha
Karubarê Biyanîyan ya dewletê di vê salê de li ser Kurdan lêkolî-
nek wek pirtûk bi zimanê Swêdî da amade kir û pirtûk di sala
1984'an de bi navê "Li ser Kurdan" (Om Kurder) der çû. Pêkhatina
civîna li ser Kurdan çawa em dibînin rastî derketina vê pirûkê hati-
bû. Bi kurtî di sala 1984'an de daxwaz û hewcedarîyên Kurdên li
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Swêdê kêm-zêde dîyar bibûn, dor êdî hatibû gavên pratîk. Daxwa-
za here mezin başkirina hîndekarîya zimanê Kurdî bû.

Di vê hindavê (tang) de gava pêşîn vekirina zarokxana Kurdî

Dîtemek ji konferansa Stockholmê (Ji milê çepê: C.H Hermans-
son, Mahmûd Osman, Thomas Hammarberg).

(Kurdiska Daghem) bû. Ev sazgeha ji bo zarokên Kurd yên berî-di-
bistanê hate vekirin ango zarokên ku hela hê neketibûn heft salîya
xwe, dest bi dibistanê nekiribûn. Ev zarokxana ku di sala 1984'an
de hate vekirin, îsal dikeve 7 salîya xwe. Heta niha nêzkaya bi se-
dan zarokên Kurd yên 1,5-6 salî çûne vê zarokxanê. Ne tenê li Swê-
dê, ev cara pêşîn bû ku li Ewrûpaya Rojava zarokxaneke Kurdî
dihate vekirin. Piştî ku vê zarokxanê dest bi xebata xwe kir, berpir-
sîyarên balyozxana Tirkîyê ev biryarê Swêdê potesto kir, wan dîyar
kir ku li Tirkîyê Kurd tunin, ev zarokan jî zarokên "Tirkan"e. Di vê
zarokxana Kurdî de ne tenê zarokên Kurdên Tirkîyê, zarokên Kur-
dên Iraq û Iranê jî hebûn. Di zarokxana Kurdî ji der serok, mamos-
teyên zimanê Kurdî, nêrînkarên zarokan, mamosteyên
berî-dibistanê dest bi kar kirin. Di nav van heft salan de kar-xeba-
tên zarokxanê her çûn cîhê xwe de rûnişt, bû tecrubeyeke giring ji
bo malbatên Kurdî. Vekirina vê zarokxana Kurd ji bo gelek wela-
tên ku Kurd li dimînin, bû model û mîsaleke gelek balkêş.

Di sala 1984'an di nav Xwendegeha Bilind Ya Mamosteyan li
Stockholmê de beşa mamosteyên zimanê Kurdî vebû. Di warê
hîndekarîya zimanê Kurdî de vekirina vê beşê bûyereke giring bû.
Ji ber ku ev cara pêşîn bû ji bo mamosteyên zimanê Kurdî li Ewrû-

-21-

Swêdê kêm-zêde dîyar bibûn, dor êdî hatibû gavên pratîk. Daxwa-
za here mezin başkirina hîndekarîya zimanê Kurdî bû.

Di vê hindavê (tang) de gava pêşîn vekirina zarokxana Kurdî

Dîtemek ji konferansa Stockholmê (Ji milê çepê: C.H Hermans-
son, Mahmûd Osman, Thomas Hammarberg).

(Kurdiska Daghem) bû. Ev sazgeha ji bo zarokên Kurd yên berî-di-
bistanê hate vekirin ango zarokên ku hela hê neketibûn heft salîya
xwe, dest bi dibistanê nekiribûn. Ev zarokxana ku di sala 1984'an
de hate vekirin, îsal dikeve 7 salîya xwe. Heta niha nêzkaya bi se-
dan zarokên Kurd yên 1,5-6 salî çûne vê zarokxanê. Ne tenê li Swê-
dê, ev cara pêşîn bû ku li Ewrûpaya Rojava zarokxaneke Kurdî
dihate vekirin. Piştî ku vê zarokxanê dest bi xebata xwe kir, berpir-
sîyarên balyozxana Tirkîyê ev biryarê Swêdê potesto kir, wan dîyar
kir ku li Tirkîyê Kurd tunin, ev zarokan jî zarokên "Tirkan"e. Di vê
zarokxana Kurdî de ne tenê zarokên Kurdên Tirkîyê, zarokên Kur-
dên Iraq û Iranê jî hebûn. Di zarokxana Kurdî ji der serok, mamos-
teyên zimanê Kurdî, nêrînkarên zarokan, mamosteyên
berî-dibistanê dest bi kar kirin. Di nav van heft salan de kar-xeba-
tên zarokxanê her çûn cîhê xwe de rûnişt, bû tecrubeyeke giring ji
bo malbatên Kurdî. Vekirina vê zarokxana Kurd ji bo gelek wela-
tên ku Kurd li dimînin, bû model û mîsaleke gelek balkêş.

Di sala 1984'an di nav Xwendegeha Bilind Ya Mamosteyan li
Stockholmê de beşa mamosteyên zimanê Kurdî vebû. Di warê
hîndekarîya zimanê Kurdî de vekirina vê beşê bûyereke giring bû.
Ji ber ku ev cara pêşîn bû ji bo mamosteyên zimanê Kurdî li Ewrû-

-21-



pê xwendina bilind dest pê dikir. Sala pêşîn 9 xwendekar hatin qe-
bûl kirin. Piştî du salan di sala 1986'an de mamosteyên pêşîn dîplo-
mayên xwe girtin û dest bi karê xwe kirin. Bi vî tehrî kêmasîya
mamosteyên xwedî hîndekarî ji holê rabû. Di vê xwendegeha bilind
de ji der zaravên Kurmancî û Soranî, dersên pedagojîyê, metod,
psîkoljîyê jî hatin dayîn. Ji alîyê din ji bo ku xwendekar zanîn, dîtin
û ceribandinên xwe pêşta bibin ew çend caran çûne nav Kurdên
Sovyet, sîstema hîndekarîya zimanê Kurdî li Sovyet bi çavên xwe
dîtin, van geran pêwendîyên mamosteyên Kurd hin jî pêşta bir. Di
salên pêşîn de ji alîyê vê beşa mamosteyên Kurdî de kovareke ku
temamî bi zimanê Kurdî bû jî bi navê Mamosteyê Kurd der çû. Di
nav çend salan de hejmara mamosteyên Kurd li Swêdêher çûn zê-
de bûn. Paşê ev mamosteyên Kurd gîhiştin hev, di nav xwe de ko
meleke mamosteyên Kurd saz kirin.

Ji bo amadekirina pirtûkên dersan û materîyalê mayîn ji bo za-
rokên Kurd înstûtîya Dewletê Ya Materîyalên Hînkirinê (Statens
Institut för laromedelsinformation) berpirsîyarîke giring hilda li
ser xwe. Derheqa hewcedarîya pirtûk û materîyalê bi zimanê Kurdî
di sala 1984 an de raporek amade kir. Angorîvê raporê çend gavên
pratîk hatin avîtin. Di sala 1985'an de pirtûka pêşîn ya xwendina
Kurdî hate weşandin. Di navbera salên 1985-1991'an de heta niha
qasî deh pirtûkên dersan û pirtûkên alîkarîya dersan ji alîyê vê in-
stutîyê hatine çap kirin. Di nav van pirtûkan de Alfebaya Kurdî, pir
tûkên xwendin û nivîsandinê, pirtûkên dîrok, coxrafya û
ferhengeke Swêdî-Kurdî hatin weşandin.

Ji der van pirtûk û materîyalên ku ji alîyê Enstûtîya Hîndekarîyê
de amade bûne, çawa em dibînin gelek pirtûk û materîyalê din jî
nivîskar û mamosteyên Kurd angorî îmkanên xwe amade kirine, ev
berhem ji alîyê weşanxanên Kurdan hatine derxistin. Mirov dikare
bêje îro li Swêdê hîm û bingehê edebîyateke zarokan bi zimanê
Kurdî ji zûva hatîye avîtin. Derxistina pirtûkên Kurdî ji bo zarokan
berî deh salan dest pê kirîye. Berhemên gelek nivîskarên Swêdî îro
zarokên Kurd dikarin bi Kurdî bi dest xin. Çend kovarên zarokan jî
li Swêdê derdikevin, wek Kulîlk û Koçer, berî çend salan jî du kova-
rên mayin bi navê Hêvî, Hêlîn derketibûn.

Ji bo pêwendîyên zarokên Kurd, malbat û sazgehên resmî baş
bimeşin li Swêdê çend xebat û projeyên pedagojîya malbatê jî hati-
ne bi dar xistin. Ji van xebatan yek li bajarên Uppsala û Stockhol-
mê çend pedagogên malbatî yên Kurd dest bi kar kirin, van kesan
di navbera malbatên Kurd û sazgehên resmî de wek pirekê kontak
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û pêwendîyên cuda-cuda pêk anîn, alîkarîya malbatên Kurd kirin,
karên wan yên rojane re alîkarî nîşan dan.

Di vê babetê de xebateke mayîn jî li Stockholmê di taxên Tensta
û Rinkeby de dest pê kir , vê xebata bi navê Proja Kurdî (Kurdiska
Projektet) di navbera 1984-1990'an de heft salan domand. Arman-
ca vê projeyê ya here mezin di karê pratîk de alikarîya penaberên
Kurd bû. Vê proja Kurd ji alîyê din bi zimanê Kurdî wek bulteneke
înformasîyonê kovareke bi navê Rênasî û ji bo pêştabirina çanda
Kurdî jî kovareke bi navê Çarçira weşand. Projê ji bo ku Swêdîyan
derheqa kar û barê xwe de agahdar bike, çend broşur jî bi zimanê
Swêdî amade kir.

Çawa em dibînin li dor sala 1984'an ji bo başkirina rewşa Kur-
dên Swêdê xebateke piralî û fireh dest pê dike, gelek gav tên avî-
tin, Kurd dibin xweyê gelek mafan. Dema mirov welatên Ewrûpê
yên mayîn wek Almanyê, Fransê bi Swêdê rûberî hev dike, di nav-
bera polîtkaya van welatan û Swêdê ya derheqa Kurdan de cudatî-
ke mezin dibîne.

Di van salên dawîn de bûyereke here giring bêguman di sala
1989'an de sazkirina "Komîta SwêdîJi Bo Mafên Kurdan Yên Miro-
vî' (Svenska Kommitten för Kurdernas manskliga rattigheter) bû.
Piştî bûyera Halepçê ne tenê li Swêdê li hemû cîhanê ji bo Kurdan
sempatîke mezin hat nîşandin. Ji ber vê bûyerê û kuştina Olof Pal-
me gelek kesan xwestin piştgirtî û alîkarîya Kurdan bikin. Di da-
wîyê de ev komîte hate saz kirin. Di nav hîmdar û avakarê komîtê
de gelek Swêdîyên navdar cîh girtin. Nûnerên hemû partîyên Swê-
dî, nivîskar, rojnamevan, hunermend ,sendîqekar û çend karmen-
dên dewletê, nûnerên rêxistinên mirovî cara pêşîn hatin hilbijartin:
Leif Blomberg, Thomas Hammarberg, Arne Eriksson, Gösta Ek-
man, Karl Axel Elmquist, Berith Eriksson, Lars - Gunnar Eriks-
son, Hans Göran Franck, Viola Furubjelke, Eva Hedas, C H
Hermansson, Inger Koch, Hakan Landelius, Maria Leissner, Sture
Linner, Maria Munter, Ragnhild Pohanka, Margareta Ringström,
Margareta Strömstedt, Oswald Söderquist, Karin Söder, Olof
Tandberg, Thomas von Vegesack, Anders Wijman.

Di nav sê salan de (1989-1991) vê komîtê kar û aktîvîteyên gi-
ranbiha û hêja pêk anîn. Gelek civîn, meş, pêşangeh û karên çape-
menîyê bi dar xist. Bi navê komîtê kovareke bi zimanê Swêdî
(Kurdistan Bulletinen) li ser Kurdan weşand, heta niha çend hej-
marên wê derketine. Vê komîta piştgirtîya Kurdan di bahara sala
1991'an de konferanseke navnetewî li ser Kurdan li bajarê Stock-
holmê amade kir, konferans di rojên 15-17 meha Adarê çêbû. Ji
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Margareta Strömstedt, Oswald Söderquist, Karin Söder, Olof
Tandberg, Thomas von Vegesack, Anders Wijman.

Di nav sê salan de (1989-1991) vê komîtê kar û aktîvîteyên gi-
ranbiha û hêja pêk anîn. Gelek civîn, meş, pêşangeh û karên çape-
menîyê bi dar xist. Bi navê komîtê kovareke bi zimanê Swêdî
(Kurdistan Bulletinen) li ser Kurdan weşand, heta niha çend hej-
marên wê derketine. Vê komîta piştgirtîya Kurdan di bahara sala
1991'an de konferanseke navnetewî li ser Kurdan li bajarê Stock-
holmê amade kir, konferans di rojên 15-17 meha Adarê çêbû. Ji
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gelek welatan kesên naskirî tevî konferansê bûn. Her çiqas konfe-
rans bi navê "Recognition of kurdish rights" hate bi nav kirin jî lê
belê zêdetir bi navê "Konferansa Stockholmê" hate nasîn. Konfe-
rans bi axaftinên serokê komîtê C M Hermansson û wezîra karên
biyanîyan Maj-Lis Lööv hate vekirin. Ev cara pêşîn bû ku konfe-
ranseke ewqas fireh û giring li Swêdê li ser Kurdan dihate vekirin.

Dema Konferansa Stockholmê dihate çêkirin, çawa tê zanîn
dengên şahîyê ji Kurdistana Iraqê dihat, konferans di van rojên gi-
ring de dihate çêkirin. Piştî çend heftan ev şahîya Kurdan bû şîne-
ke mezin û vê trajedîya Kurdan cîhan rakir ser pîyan. Komîta
Swêdî ya mafên Kurdan ji bo Kurdên Iraqê alîkarîya xwe nîşan bi-
de, li Swêdê dest bi xebateke fireh kir. Ji van xebatan ya here me-
zin programeke hunermendên Swêdî bû, ya ku bi navê "// bo
Kurdistanê Gala Artîstan" (Artistgala för Kurdistan) di roja
26.5.1991'an de li Stockholmê hate pêk anîn. Wê rojê dilê bajarê
Stockholmê ji bo Kurdistanê davît, her alîyên bajêr bi afîşên vê ga-
layê ve hatibûn xemilandin. Bi hezaran kes ji bo ku dilgermîya xwe
ji Kurdan re nîşan bidin, çûn cîhê galayê, Di dawîya vê şahîya mu-
zîk û tîyatroyê de ji 200.000 kronî zêdetir alîkarîke maddî jî hate
berev kirin. Hem wek avakarekî komîtê, hem jî wek amadekarekî
vê galayê xebateke aktîf bêguman artîst û rejîsorê Swêdê yê navdar
Gösta Ekman pêk anî. Gösta Ekman piştgirtîke germîn ji bo Kur-
dan nîşan da. Ji der Gösta Ekman ev hunermendên jêrîn tevî Ga-
laya Kurdistanê bûn: Max von Sydow, Lill Lindfors, Eldkvarn,
Hasse Alfredson, Jonas Gardell, Margaretha Krook, Lasse Brand-
deby, Bengt Ernryd, Olof Buckard, Margaretha Kjellberg, Jan-
Olof Strandberg, Tommy Körberg, Nils Landgren, Anita Björk,
Kristina Adolphson, Jarl Kulle, Benny Andersson & Kalle Mora-
eus, Stina Ekblad, Peder Falk, Börje Ahlstedt, Margaretha By-
ström, Anders Glenmark, Claes Malberg, Göran Fristorp, Owe
Thörnqvist, Helge Skoog, Irena Lindh, Stefan Nilsson, Adde
Malmberg, Björn Granath, Niklas Strömstedt, Jörgen Lantz, Johan
Rabaeus, Beatrice Jaras, Lasse Aberg & Vasteras Low Budget
Band, Sven Wollter.

Bi kurtî piştî avakirina vê Komîta Swêdê ji bo Kurdan, pirsa
Kurdan li Swêdê cara pêşîn ewqas bi tehrekî baştir û firehtir dihate
nas kirin.

Dema em dîroka pêwendî û kontaktên navbera Swêdî-Kurdan
dinêrin, em dibînin ku piştî salên 1960'an heta niha rêhildaneke
mezin peyda bûye. Di nav biyanîyên ku îro li Swêdê dimînin Kurd
di nav wan de bûne komeke aktîf û naskirî.
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AKTIVrTEN MISYONEREN SWEDI

Dema em pêwendîyên Kurdan û Swêdîyan mêze dikin, di nav-
bera van herdu gelan de pêwendîyên cure-cure peyda bûne. Aktîvî-
tên mîsyonerên Swêdî di dawîya sedsala 19 'an de li welatên
rohilatê her çûne pê§ ketine. Gelek mîsyonerên Swêdî çûne Kurdi-
stanê an jî welatên ku Kurdistan bindest kirine. Kar-xebatên wan,
bîr-bawerî û dîtinên wan li Kurdistanê bi rastî hêjayî lêkolînên fi-
reh in.

Yekitîya Mîsyonerên Swêdî (Svenska Missionsförbundet) di sala
1878'an de hate saz kirin. Piştî vê yekê mîsyonerên Swêdî li gelek
welatên cîhanê belav bûn, ji xwe re warên kar û xebatê peyda kirin.
Ji wan beşek jî çû derketin Qafqasyê, Iran û li dorberê sînorê Os-
manî û Urisetê, sînorên ku gelek caran dest diguhirandin. Mîsyo-
nerên ku dihatine van herêman, ji bo dînê xiristyanî li van deran
belav bikin, şev-roj kar dikirin. Ji bo karên wan pêşta here, ew pê-
wîst bûn dorberê xwe, çandên (kultur) mayîn nas bikin, bi wan re
dostanetîyê dayînin. Dema van mîsyoneran dît ku li van deran bi
sedan gel (xelq) dijî, wan bi taybetî çîyayên Qafqasyê "Çîyayên zi-
manan û gelan" (Folkens och sprakens land) bi nav kirin. Di nav
van gelan de Kurd jî hebûn. Ji alîyê din li dorberê çîyayê Araratê ji
alîyê mîsyoneran de wek zîyaretgehekê hatîye hesibandin. Angorî
încîlê ev çîya wek çîyakî bi rûmet û serbilind tê zanîn. Serpêhatîya
Nuh pêxember, cîhê tofanê (syndafloden), cîhê cenneta wunda-
buyî, çar çemên cennetê: Dîcle, Firat, Kura, Aras, Welatên încîlê ,

hêlekana mirovatîyê û welatê gelan wek van îfadan gelek îfadên
unîversal yên mayîn mîsyonerên cîhanê berbi xwe, berbi Kurdista-
nê kişandine. Mîsyonerên Swêdî weşandina încîlê bi zimanê Kur-
dî wek pêwîstîke mezin dîtine û li ser vê pirsê jî sekinîne(l).

Mîsyonerên Swêdî hertim serfiraz nedibûn, bi hêsanî ser nedi-
ketin. Dijwarîya here mezin li pêşîya wan zordestîyên polîsîyê yên
ku li Urisetê dajon, bû. Li Tirkîyê jî şikeke mezin li ser mîsyonerên
welatên nedost hebû. Ji ber vê yekê mîsyonerên Swêdî, Norveçî û
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Danîmarkî di nav rêxistinên mîsyonerên Amerîkî û Almanî de kar
kirine, wek American Board , Deutscher Hûlfsbunds ...Van mîsyo-
neran bi taybetî li Xarputê, Malatyê, Wanê û Muşê kar kirine (2).
Ji alîyê din gelên musliman bi çavekî mayîn li biyanîyan dinêrîn, şi-
ka li ser wan zêde bû. Ji ber van dijwarîyan mîsyonerên Swêdî ka-
rên xwe bi piranî barî navçên musayît û bêdeng dikirin, wek Tebrîz,
Erîvan, Tîflîs... Wekî din tu rêke xelasîyê nedidîtin, berê pêşîn ew
pêwîst bûn ji xwe re starekê an jî navçekê bibînin. Piştî peydakirina
van navçan birêvabirina karên wan her diçû hêsa dibû, aktîvîtên
wan hêdî hêdî li ser erdekî fireh belav dibûn. Bi avîtina vê gavê
îmkanên wan yên xebatê zêtir dibûn, gelek mirov di bin bandûra
xwe de dihîştin, di nav wan de Kurd jî hebûn. Ev kontakt û pêwen-
dî, di navbera Kurdan û mîsyonerên Swêdî cara pêşîn dihatin pêk
anîn. Kontaktên di navbera Swêdî û Kurdan li dorberê sala 1897'an
dest pê kirine, heta sala 1923'an berdewam kirine.

Di warê pêkanîna kontaktên Kurdan û Swêdîyan de çend dijwa-
rî û tengasî hebûn, ji ber vê yekê pêkanîna van kontaktan di dest-
pêkê de gelekî wext digirt. Dijwarîya here mezin di warê
hevfamkirin û zimîn de dihate xuyan. Mîsyonerên Swêdî ji ber van
dijwarîyan bi taybetî ji hevalbendên xwe yên Ermenî, Suryanî û ke-
sên ku Kurdî dizanibûn, alîkarî digirtin. Di destpêkê de mîsyone-
rên Swêdî ji ber bawerîyê dînî, Kurdên êzîdî ji xwe re gelek nêzîk
dîtin, bi wan re pêwendî, kontakt pêk anîn. Bi Kurdên ku bi bawe-
rîya xwe ne êzîdî bûn, musilman bûn, bi wan re pêwendî pêkanîn
wext girtîye. Mîsyonerên Swêdî hertim xwestine herin nav Kurdan,
lê belê ji çete, rêbir û cerdên Kurdan tirsîne. Carina jî mîsyoneran
ev kesên "serê çîyan" bi hemû gelê Kurd ve kirine tayekî terazîyê,
ew û Kurd wek hev dîtine. Vê yekê di nav wan de derheqa Kurdan
îmajeke xirab peyda kirîye. Şkandina van bawerîyên pêşin ewqas
ne hêsa bûye, çend mîsyonerên ku bawerîya xwe bi vê tirs-xofa
Kurdan ne anîne, bêtirs çûne nav Kurdan, ew di destpêkê de rastî
mêvanhezîya Kurdan hatine, vê yekê ew şaş-metel hîştîye, di da-
wîyê de van kesan bawerîyên xwe yên derheqa Kurdan de gihuran-
dine.

îfada "Kurdên hov" (vilda kurder) bi taybetî berpirsîyarên resmî
yên hêzên ku Kurdistan bindest kirine, ji alîyê wan de bi zanetî ha-
tîye efirandin. Vê yekê îmkana destxistina îmajeke baş derheqa
Kurdan ji alîyê mîsyoneran de dijwartir dikir an jî, bi giştî ji ortê ra-
dikir. Di sal 1914'an konferanseke jinên mîsyoner yên Swêdî li
Stockholmê pêk tê, li wir keşîş Ernst Kohmann dipeyive, di nav
dengkirina wî de ev beşa jêrîn di vê babetê de gelek balkêş û giring
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e: " ...Ez dixwazim bi kurtî li ser Kurdan bisekinim. Bêşik hûn wan kêm nas
dikin, lê belê hûn di dewra xwe de- Abdulhamîd ji bo êrîşên xwe yên bi xun bibe
sêri ew çawa bi kar anîne û ew çawa ji çeteyên hov yên xundar pêk hatine hûn
sedî sed dizanin. îro ez dixwazin ji alîkî din de wan bidim nas kirin. Ev demeke
dirêj e wekî min dixwast ez carekê tevî wan bim, wan nas bikim, lê belê ev tişte-
kî hêsa nîne. Cara pêşîn berî neh sala min hewl da ku herim, dema ez hatim li
dor sînor walîyê Tirk ji min tika (rîca) kir wekî ez dest ji vî karî berdim. Walî
ji min re got ku: " Hûnê sedî sedî canê xwe wunda bikin lê dîsa jî hûn dizanin.
Eger hûn vira bên kuştin, serê minê têkeve belayê". Ji ber ku ew hevalê min bû,
min ew bi hurmet guhdar kir. Bi vî tehrî ez neçûme nav Kurdan. Lê belê vê ca-
rê, ez her çiqas dijwar bibe jî, ez ji alîkî sînor yê mayîn re derbaz bûm. Kes li
van deran tune bûn. Ji bo rê nîşanî min bide, min sûbayîkî rutbe nimz hilda
bal xwe. Dema me rêwîtî dikir, min derheqa; ew dorberê xwe nas dike an na ji
pirsîyar dikir, wî gote min "Belê ez wan nas dikim, berî çendekî me bi wan re
şer kir". Wî di vî şerî de ew çawa fend-fêlan û bi dek-dolavan ve ser ketine, he-
mû tişt ji min re got. Wî: "Me tiştekî baş ne kir" digot, dema me bîhîst ewê bi
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hevra herin cîhekî, me xwe veşart, ketin taldekî dema ew derketin me ew bi se-
dan kes dane ber gullan ,raxistin erdê. Wekî din me nikaribû koka van Kurdan
bianîya". Keşîş di vê xeberdana xwe de dîyar dike wekî paşê wan xwe
gîhandîye cîhê ku Kurd lê dimînin, rastî serokekî wan hatine û
Kurdan wek melekekê ew hembêz kirine. Keşîş Ernst Kohmann di
beşeke xeberdana xwe de jî, bi giştî janên Kurdan awa tîne zimîn:
"Rast e ew hov in, lê belê eger em rastîyê bigerin pêşerojeke mezin li ber vî gelê
bi rûmet heye, bifikirin ev gelê bi hejmara xwe digihêje bi mîlyonan, tenê dibi-
staneke wan tune ye"(3). Ev peyvên vî keşîşî bawerîya "Kurdên hov" çi-
qasî bêbingeh e gelekî baş radixe li ber çavan. Ernst Kohmann di
salên dawîya şerê Balkan de li Tirkîyê maye.

Di nav mîsyonerên Swêdî de sedemêm belavbûna van bawerîy-
ên şaş û xelet yek jî, di navbera salên 1894-1897'an de bi destê
Abdulhamît pêkhatina zordestîyên li dijî Ermenîyan û di vî şerê
kokanîna Ermenîyan de cîhgirina çend begên Kurdan e. Ev yeka di
şirovekirin û nivîsarên mîsyonerên Swêdî de gelek zelal tê xuyanê.
Aktuelbûna pirsa Ermenîyan gelek caran pêwendîyên Kurdan-Er-
menîyan jî aktuel kirîye. Di kovar, rojname û pirtûkên ku di van sa-
lan de hatine weşandin ev yeka gelek eşkere tê xuyanê, wek mîsal
di pirtûkeke ku di sala 1917'an de hatîye weşandin, tê de Kurdekî
bi navê Alî Axazade Faro gelê Ermenî li Erzurmê çawa hatîye qir
kirin, dîtinên xwe derheqa van lêdanan de pêşkêş dike û ji alîyê din
tê de daxuyanîke Şerîf Paşa li dijî zordestîyên li ser Ermenîyan cîh
girtîye(4).

Di van bûyerên tirş û tal de hemû mîsyonerên Swêdî wek hev
nefikirîne û Kurd wek gelekî nexwestine rûreş bikin. Mîsyoner
E.J. Larsson yê ku bi salan li rohilatê kar kirîye di pirtûkeke xwe
de dîyar dike wekî: " Kurd jî wek xirîstyanan mirovên qenc in, lê belê di
nav wan de tu xebateke rastîn ya mîsyonerîyê hê tune ye" (Sasom kristna ar
dem utmarkta manniskor, men ingen egantlig mission finnes
bland Kurderna annu), Larsson paşê cîh dide gazin û lomamên
mîsyonereke Amerîkî-Easton ku tunebûna aktîvîtên mîsyonerîyê
di nav Kurdan de rexne dike(5). Alma Johansson ya ku di navbera
salên 1910-1915'an li bajarê Muşê di nav Ermenîyan de kar kirîye
û bûye nasê rewşa Kurdan, ew dide kivşê dema li dijî Ermenîyan
zordestîyên Tirkan dest pê kirin, Tirkan dixwast Kurd jin, zarok û
kal - pîrên Ermenîyan bikujin, dema wan dît Kurdan ev yeka qe-
bûl nekirin, vê carê wan bi xwe ew dikuştin (6). Misyoner Maria
Anholm Kurd û Vikingan wek hev dibîne û paşê dibêje ku: "...Ew
(Kurd) wek Tirkan li dijî xirîstyanan bawerîyên wan yên fanatîk tunin,
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li dijî Ermenîyan wek Tirkan rik-hêrseke mezin ve tijî nînin. Xunxarîya wan tu-
ne ye. Qenc-xirab wek Vikingên me dijîn"(7).

Li dijî zordestîyên li ser Ermenîyan di nav rêxistinên mîsyone-
rên Swêdî de bi salan xebatên gelek fireh hatine pêk anîn. Di vî
warî de gelek tişt jî hatine nivîsîn, di kovar, rojname, pirtûk û bro-
şurên cuda-cuda de vê pirsê cîhekî sereke girtîye. Di vê çarçevê de
bixwazî-nexwazî li ser Kurdan jî sekinîne, pêwendîyên Kurdan-Er-
menîyan raçav kirine. Ev pevgirêdanên Ermenî û Kurdan di nav
salan de ji bo pêkhatina pêwendîyên Swêdî-Kurdan zemînek ama-

KURDERNA.

En lafla fran paradisets bygder.

>:^«^^^ en trakt af jorden. der kurderna talrikast bo,
iir efter dem beniîmd Kurdistan oeh ar be-
lagen i Asien. med ej fullt bestiimda griinser.

Beliiget som Kardistan iir mellan 3-1° oeb
30° n. br. och vexlande i böjd fran ett tusen
till tiotusen fot öfver bafvet. erbjuder det ett
olîkartadt klimat öch den mest omvexlande

viixtlighet samt ntgör en af jordens vackraste trakter. Lan-
det genomskiires af flere bergskedjor. mellan bvilka iiro be-
liigna vidstriickta högsliitter. I allmiinhet iir jorden viil vatt-
nad. hvilket bidrager till den yppîga viixtligheten.

Kurderna iiro frîhetsiilskande. tappra. flinka. o-iistviinliga
och ej utau en vi^s hederskiinsla. men ock i bögsta grad
krigiska, hiimdgiriga och lystna pa rof. Det bör sitgas om
dem. att de iiro biittre iin sitt rykte. Till det otroliga griinsa
dock de illgerningar. som de bedrîfva under sina ströftag
och plundringsfarder. hvarför de iiro pa det bögsta fruktade
af sina fredligare grannar. De skona înubamedaner lika
litet som de kristna. Ofta hafva regerîngarna sökt tukta
dem. men alltid utan nagot îiiitnnviirdt resultat. Trupperna

Nivîseke N.F.Höijer ya ku di 1889-an de çap bûye.
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de kirîye. Mîsyonerên Swêdî cîhê ku Ermenî lê diman wek: "Wela-
tê hêsran û xunê" û "Gola xunê" bi nav dikirin. Bala wan, guhdarîya
wan ya li ser Ermenîyan carina dişiqitî li ser Kurdan, ji ber ku Kurd
û Ermenî di nav hev de dijîyan û gelek pêwendîyên wan bi hev re
hebûn.

Di dawîya sedsala 19'an û di destpêka sedsala 20'an de mîsyone-
rên ku li ser Kurdan bawerîyên xwe dîyar kirine, di nav Kurdan de
mane û bi Kurdan re pêwendî pêk anîne ev kesan in: N.F. Höijer,
L.E. Högberg, Wilhm. Sarwe, E.J. Larson, Elin Sundvall, Maria
Anholm, Olga Moberg , Alma Johansson...Mîsyonerên Swêdî ji ber
dijwarî, tengasîyên zimîn pêwendîyên xwe bi Kurdan re bi destê
çend alîgirên xwe berdewam kirine, wek Kascha Ibrahim Temos û
Margara Ter Asaturianz...

Yekitîya Mîsyonerên Swêdî di sala 1882'an de biryarekî digre
wekî N.F. Höijer bişîne hêla Qafqasyê. Höijer nêzkaya 25 salan di
nav gelên rohilatê de kar kirîye, di nav Kurdan de maye, bi wan re
bûye nas. Di nav nivîsarên ku Höijer piştî mirina xwe ji me re hîş-
tîye, tê de derheqa Kiirdan de zanîyarî û agahdarîyên gelek balkêş
hene. Höijer di sala 1887'an de bi Högberg ve tevayi diçine îranê,
di nav Kurdan de dimînin, gelek pêwendiyên wan û Kurdan pêk
tên û dibine mêvanê,Kurdan(8). Ji alîkî de ev gera van herdu mîs
yoneran li Kurdistanê, ji alîvê din li Tiblîsê derheqa Kurdên êzîdî
de hevdudîtina Sarwe û Ida Öberg derheqa Kurdan de kontaktên
pêşîn pêk anîne û wek d^estpêkekê, gavekê dikare bê hesibandin.

Höijer dema diçe îranê, li wira rastî gelek Kurdan tê, li ser Kur-
dan lêkolînên kêrkatî pêk tîne. Ew cara pêşîn dema diçe nav Kur-
dan rastî se-kuçikên Kurdan tê, ew wek guran êrîşî Höijer dikin.
Ne tenê ev mîsyoneran, kuçikên Kurdan bala gelek gerok û mîsyo-
nerên biyanî jî kişandine li ser xwe. Höijer û hevalên xwe paşê di-
çin mala mezinekî Kurd dibin mêvan, di nivîsareke xwe de ew
gelekî li ser mêvanhezîya Kurdan disekine.

Di sala 1889'an de lêkolîneke Höijer li ser Kurdan tê weşandin,
ev lêkolîna ku bi navê "Kurd-Tabloyekji Cennetê" (Kurderna-En ta-
fla fran paradisets bygder) çap bûye, tê de derheqa çand, folklor û
etnografya Kurdan zanîyarîyên gelek balkêş cîh girtine û Kurd baş
tên nasîn. Höijer di destpêka vê lêkolîna xwe de dîyar dike ku hê-
zên ku xwestine hertim li Kurdan zordestîyê bikin, ceza bidin wan
tu, wext serneketine, ne gîhîştine armanca xwe. Ji alîyê din ew dibê-
je ku Kûrd gelekî azadîxwaz, mêrxas, zîrek û mêvanhez in. Di wan
salan de hejmara Kurdan wek çar mîlyonan nîşan dide. Dema ew li
ser folklora Kurdan disekine, ew dibêje ku di nav Kurdan de her
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gol, robar, çem, bajar, gund, zinar û çîya efsaneke xwe heye. Paşê
ew derheqa "Efsana Bingolê" de zaniyarîyên fireh dide û li ser çav-
kanîyên vê efsanê disekine. Höijer derheqa rabûn-rûniştina Kur-
dan de jî bawerîyên xwe awa pêşkêş dike : "Kurd evîndarê çayê ne"
, CÎhekî mayîn de jî vî tiştî dibêje : "Kesin ku nikarin ji xwe re paltokî bi-
bînin, tu dinêrî dîsa jî çek-sîlahan li ser xwe digerînin"^). Tişti ku vê lêko-
lîna Höijer ji lêkolînên mayîn yên mîsyonerên Swêdî cuda dike, li
vira Kurd bi giştî bi gelek alîyan ve hatine nasîn.

Angorî agahdarîyên Höijer ji ber tunebûna aktîvîtên mîsyo-
nerîyê di nav Kurdan de Yekitîya Mîsyonerên Swêdî biryar girtîye
wekî li dorberê Karadaxê îstasyoneke mîsyonerîyê ji bo Kurdan ve-

Elin Sundvall dema sala 1913-an de diçe bajarê Wanê di nav gun-
dekî kurdan re derbas dibe.

ke, dîsa çawa ew dide kivşê bajarê Bazîdî jî bona van aktîvîtan ge-
lek musayît e. Mirov ji vê nivîsar û gera Höijer derdixe ku di nav
Kurdan de hewcedarîya xebatê ji alîyê mîsyonerên Swêdî de rastî
sala 1887'an tê.

Höijer di nivîsareke xwe ya mayîn de besa gereke xwe li dorberê
Qerekilîsê ( Ararat) dike, ew diçe gundekî Kurdan zîyaret dike, ça-
wa li îranê vira jî kuçikên Kurdan êrîşî Höijer dikin. Kurd li dora
wî berev dibin û di nav xwe de deng dikin :"Hespê wî yê Kurdan e, zînê
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wî yê Kurdan e, lê gelo ew bi xwe kî ye?". Dema Höijer dibêje "Ez Swêdî
me " (Jag ar svensk), Kurdan jî ev peyva "svek, svesk, svinsk" bi vî tehrî
ducar kirine. Angorî agahdarîyên Höijer dema ew li vî gundê Kur-
dan maye, adresa xwe daye Kurdekî, piştî çend mehan ev Kurd ha-
tîye li bajarê Tiblîsê ew zîyaret kirîye(lO).

Mîsyonerekî mayîn yê ku li ser Kurdên îranê dîtinên xwe pêşkeş
dike Lars Erik Högberg e. Ew di sala 1889'an de ji Qafqasyê tê Ira-
nê û li vira çar salan kar dike. Di nav van salan de ew rastî gelek
Kurdan tê, cîhê ku Kurd lê dimînin digere û dibe şahîdê gelek
bûyeran. Wî hemû bîranîn, dîtin û xebatên xwe di pirtûkeke bi na-
vê Di nav Musilmanên Faris de berev kirîye. Ji alîyê din name û ni-
vîsarên wî yên mayîn de jî mirov rastî tiştên li ser Kurdan tê.

Högberg dema diçe devera Qaradaxê ji alîyê rêberê xwe de fêr
dibe wekî Kurd li pey wan ketine, tirs-xofeke mezin li wan peyda
dibe, piştî demekê wextê ew lê dinêrin tu tiştek nehate serê wan,
Högberg ji rêberê xwe dipirse: "Çima zirareke wan ne gîhîşte me?". Rê-
berê wî vê bersîvê dide: "Ev yeka bi mercên taybetî ve girêdayî ye. Dema
mirov bi Kurdekî re dibe nas, ew gelek mêvanhez e, ew di maia xwe de timê
nermoke û alîkar e".

Högberg dema li ser pêwendîyên Ermenîyan û Kurdan disekine
jî van tiştan dibêje: " Kurdan bi zordestîyên li dijî Ermenîyan û Asurîyan ve
navê xwe xirab derxistin, navdar bûn. Peyva "Tirk" angorî peyva "Kurd" kêmtir
tirs-xofekê belav dike".

Ev mîsyonerê Swêdî dema li îranê dîmîne, dibe şahîdê mêrxa-
SÎya Kurdekî bi navê Hesu : " Dema ez li îranê dimam Kurdekî bi navê
Hesu hebû. Wî sê salan li dijî leşkerên îranê yên bi rêz şer kir. Wî stuyê xwe
xar nekir. Şah dema dît bi zorê ve wî nikare bîne rê, bi wî ve hev hat, rutba wî
heta genaralîyê bilind kir û erdekî mezin da wî".

Bawerîyên L.E. Högberg derheqa Kurdan de îmajeke neçê dj
afrîne û bi îmaja Kurdan ku li wan salan li hemû Ewrûpê xirab pey-
da bûbû, bi giştî hev tê. Högberg di warê keç revandinê de binge-
hên aborî û civakî davêje cîhekî, ji alîyê Kurdekî de revandina
keçeke Cihud wek zorbetîke mezin dibîne û vê yekê bi "Şurê Demo-
kles yê Kurdan" (Kurdernas damokles svard) nav dike. Ew,vê bûyerê
wek nî§ana dijminatîya di navbera muslimanan û xirîstîyanan dibî-
ne û di derheqa Kurdan de xwe digihîne hin bawerîyên gişti (umu-
mî) yên §a§.

Ev bûyerên yek-yek di babeta belavbûna navê "Kurdên hov" (Vil-
da Kurder) de roleke berbiçav di nav mîsyonerên Swêdî de lîstine
û wan ji xwe re xistine malzeme.
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Olga Moberg di nav Kurdan de

Högberg dema di sala 1893 vedigere Swêdê, doxtorekî Kurd bi
navê Mîrze Seîd jî, bi wî re hevaltîyê dike, tê Swêdê. Ev doxtorê
Kurd, Kurdê pêşîn e ku hatîye Swêdê, ev welat zîyaret kirîye. An
gorî Högberg ev doxtor kurê mellakî Kurd e ku ji Tirkîyê hatîye,
derbasî Iranê bûye, navê bavê wî Resul e. Malbata Seîd li bajarê
Sinne cîwar dibe, paşê Seîd derbasî dînê xirîstîyanî dibe, pêwendîy-
ên wî û mîsyonerên biyanî xurt dibin. Alîkî dersên dînî, ji alîkî de jî
dersên tipê wergirtîye. Paşê bi keça xebatkarekî mîsyonona Amerî-
kî ve zewicîye, mal xwe birîye bajarê Hamedanê. Li vira li bal dox-
torekî Amerîkî di warê tipê de perwerdegarîke teorîk û pratîk
dîtîye. Di sala 1893'an de Mîrze Seîd tê Swêdê, li ser vê gerê Hög-
berg van tiştên jêrîn dinivîse: "Di sala 1893'an de dema ez vegerîyame
Swêdê, ji bo doxtorîya xwe pêşta bibe, Seîd jî bi min re derkete gerê. Li Swêdê
em pi caran bi hevra gerîyan û tevî çend civînên hertimî bûn. Wî ji dil deng di-
kir, gelek bi zelal, bi baldarî li ser evîna ku di hezretî îsa'de berevbûyî, dipeyivî.
Min gotinên wî werdigerand. Gelek sal derbaz bûn. Lê belê ez wusan bawer di-
kim, tu kesekî di sala 1893'an di civîna komela Dalarna Ansgari li Malungê
beşdar bûye û kesên ku peyvên wî guhdar kirine, tu wext wî û tiştê ku wî di dilê
me de bi cîh kirîye, ji bîr nake. Ew dema nayê ji bîr kirin"(l 1).
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Dema di sala 1893 'an de Högberg vegerîya Swêdê li şuna wî mî-
syoner E.J. Larsson li Tiblîsê hatîye li ser kar . Ew çûye Iranê û Tir-
kîyê, li bajarê Erzurmê tevî konferanseke mîsyonerîyê bûye.
Larsson li ser 35 salîya kar û xebatên Yekitîya mîsyonerên Swêdî li
Qafkasyê pirtûkeke bi navê Li binatara çîyayê Araratê ( Vid Ara-
rats fot) nivîsî. Li ser rewşa Kurdên êzîdî bendeke mîsyoner Olga
Moberg jî di vê pirtûkê de cîh girtîye(12).

Mîsyonereke mayîn ku bi Kurdan ve pêwendî danîye Elin Sund-
vall e. Ev mîsyonera di nav Kurdên ku dorberê sînorên Tirkîyê,
îran û Urisetê dijîyan, gelek ger pêk anîne, rewşa Kurdan bi çavê
xwe dîtîye. Di sala 1913'an de diçe li dorberê Wanê, ew dibêje ku
di van salan de li Wanê nêzkaya 110 000 Kurd diman(13), ew wu-
san jî çûye nav Kurdên îranê. Di dawîya vê gera îranê de wê ben-
deke bi navê Di nav Kurdên îranê de gerek, nivîsî. Derheqa gera
îranê de ew dinivîse wekî rewşa Kurdan qet nebaş bûye. Kesên ku
naxwaş bûne, derman li wan belav kirîye, birînên hinekan pêçyaye.
Çawa ew dide kivşê sê salan alîkarîya mellekî Kurd kirîye. Wek
dîyarî vî mellî jê re dîkek anîye, eger ba§ bibe, gotîye ezê hespekî jî
bime te, Elin Sundvall dibêje pa§ê ez li bajarê Dillema rastî vî Kur-
dî hatime, ew baş bûbû, lê belê "çîroka hespê" ji bîr kiribû... Ji alîyê
din ev mîsyonera dema li îranê dimîne rastî begekî Kurd tê, navê
wî Tîmur beg bûye, dema ew ji vî begî dipirse gelo mîsyonerên
Swêdî dikarin li vira dibistanekê vekin? Li hemberî vê pirsê Tîmûr-
Beg vê bersîvê dide: "Ezê wek çavên xwe we biparêzim"(14).

Elin Sundvall di nivîsareke xwe ya mayîn de dîyar dike ku li Erî-
vanê bi Usif begê re li ser vekirina dibistanekê ji bo zarokên Kurd
deng kirîye(15). Sundvall di nameke ku ji Yekitîya Mîsyonerên
Swêdî re şandîye, tê de dinivîse wekî ew hewl didin li îdirê maleke
zarokan vekin û ew hêvîya destûra hukmetê ne(16). Elin Sundvall
heta sala 1921'an li dorberê Qafqasyê maye û li wira jî mirîye. Pi§tî
§erê cîhanê yê yekemîn êdî mîsyonerên Swêdî li hêla Qafqasyê û li
îranê namînin vedigerin welatê xwe, li şuna Swêdîyan wek Ermenî,
Suryanî û Gurcîyan wekîlên wan kar kirine.

Rêxistinên mîsyonerên Swêdî bi taybetî giranîya xwe dane li ser
başkirina rewşa Kurdên êzîdî. Mîsyoner Wilhelm Sarwe bi salan li
deverên Uralê kar kirîye, paşê di sala 1896'an de hate Qafqasyê li
vira karên xwe yên mîsyonerîyê berdewam kir. Sarwe ji bo Kurdên
êzîdî destpêkirina xebateke mîsyonerîyê gelek pêwîst didît. Di pir-
tûkeke xwe ya ku ji du cilda pêk hatî de ew vê xebatê " Çiqlekî Mîsyo-
nerîyê yê nûh" bi nav kirîye. Çawa Sarwe dide kivşê di sala 1898'an de
xebatkareke bi navê Ida Öberg wî li bajarê Tiblîsê zîyaret dike,
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hewcedarîya aktîvîtên mîsyonerîyê di nav Kurdan de ji wî re dîyar
dike, angorî agahdarîyên Sarwe di van salan de piştî vê hevududîti-
nê çend gav hatine avîtin. Di vî warî de cara pêşîn ji bo hevnasînê ji
bo Kurdan "şevên çayê" û "civînên çayê" hatine amade kirin(17). Sarwe
di dawîya cildê duwemîn ya vê pirtûka xwe de bi kurtî cîh dide ser-
pêhatîya Kurdekî ku ji ber xelayê hatîye Sovyet, Almanan ev Kurda
ji îranê anîne û di nav Swêdîyên ku li Sovyet diman di nav wan de
cîwar kirine , malbateke Swêdî lê dibe xweyî û ji xwe re dikin za-
rok. Paşê ev Swêdî dema vedigerine Swêdê vî Kurdî jî di sala

Misyoner Lars Erik Högberg dema
1893-an de vedigere Swêdê doxtorekî
Kurd bi navê Mîrze Seîd jî bi wî re
hevaltî dike tê Swêdê.

Silêman (Alexander) -Kurdê ku
Swêdîyan sala 1929-an de bi xwe re
anîne Swêdê.

1929'an de bi xwe re tînin û navê Alexander lê dikin, ew gelek sa-
lan li Swêdê maye, li wir jî mirîye, navê wî yê berê Silêman
bûye(18). Li ser vî Kurdî zanîyarîyên fireh di pirtûkeke nûh çapkirî
de cîh girtîye(19).

Di destpêka sedsala 20'an de di nav Kurdên Qafqasyê de kar û
barên mîsyqnerên Swêdî her diçin tîr û fireh dibin. Hîmdarên vê
xebatê Ida Öberg û xuşka wê Maria Anholm e. Ji vana Maria An-
holm bi salan ji bo Kurdan kar kirîye, gelek nivîsar û du pirtûkên
piçûk jî, li ser Kurdên êzîdî amade kirîye. Ida Öberg nêzkaya 15 sa-
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lan li Tiblîsê maye, bi taybetî belengazîya Kurdên li Tiblîsê dimî-
nin, gelek bala wê kişandîye û hertim xwestîye alîkarîya wan bike.
Di sala 1905'an de piştî mirina wê Sarwe awa gotîye: "Mîsyonerîya di
nav êzîdîyan û êzîdîyan bi xwe dosteke dilovan wunda kir"(20).

Maria Anholm cara pêşîn di sala 1893'an de çûye hêla Qafqasyê,
li vira çend lêkolîn pêk anîne. Di dawîya vê gera xwe wê pirtûke-
ke mezin nivîsî, di beşeke vê pirtûkê de Anholm dibêje, Kurdên ku
ji Tirkîyê revîne hatine Tiblîsê, ew ji ber belengazîya xwe ji alîyê
ahalîyê Tiblisê de "mirovên qilêr" (smutsfolket) dihatin bi nav ki-
rin. Di cîhekî mayîn de jî ew dibêje ku: "Ordîyên Tirk di saia 1838'an li
Kurdistanê wek heywanên hov li pey nêçîra êzîdîyan ketibûn". Anholm ang-
orî îstatîstîkên wan salan dîyar dike ku li wira 60000 Kurd di-
man(21).

Di destpêka sedsala 20'an de çawa em dibînin xebatên mîsyone-
rên Swêdî bi rêz û plan li ser bingehê programekê dimeşin, serobi-
no nînin. Bi taybetî Koma Mîsyonerîya Jinan (Kvinnliga missions
arbetare) hem li Swêdê û hem jî di nav Kurdan de bi aktîfî kar ki-
rîye. Ev rêxistina di sala 1894'an de hatîye saz kirin, di sala 1904'an
de dest bi weşandina kovareke bi navê Nar och Fjarran kirîye, di
nav rûpelên vê kovarê de çend nivîsarên derheqa Kurdan de jî ha-
tine weşandin. Di nav vê rêxistina jinan de ji alîyê din komîteke
Misyona Kurdên Êzîdî jî saz bûye, gelek kampanyên alîkarîyê li
Swêdê pêk anîye, wek mîsal di sala 1923'an de 5785 kron pere ji bo
alîkarîya Kurdan hatîye berev kirin(22)

Yekitîya Mîsyonerên Swêdî di sala 1908'an de biryareke giring
distîne, mamosteke bi navê Olga Moberg dişîne Qafqasyê wekî bi
taybetî tenê di nav Kurdên êzîdî de kar bike. Olga Moberg çawa di
nivîsareke xwe de dîyar dike, berê bi alîkarîya civînên çay ve Kurd
hatine berev kirin û bi wan re kontakt hatine danîn. Di sal 1908'an
de biryarek hatîye girtin wekî maleke zarokan bê vekirin, armanca
wan ya mezin ew bûye. Lê belê berpirsîyarên hukmeta Urisetê rê
nade vê yekê, tengasî derxisine li pêşîya wan. Angorî agahdarîyên
wê, li şuna vê planê cara pêşîn ji bo mêran, paşê jî, ji bo jin û zaro-
kan biryarê amadekirina civînan hatîye girtin. Piştî ku Olga Mo-
berg di nav Kurdan de dest bi karê xwe kir, dij\^arîya here mezin
ziman bû. Bo vê yekê jî kesekî Kurdî zanibûye - Kascha Ibrahim
Temros hildane li ser kar. Ji ber bawerîyên xwe yên dînî û ji ber
zordestîyên polîtîk di van salan de gelek Kurd revîne hatine Urise-
tê, li bajarê Erîvanê, li Tiblîsê cîwar bûne. Kurdên ku çûne Tiblîsê
di taxa Avlabar û taxên xizanan de ji xwe re starek dîtine. Kurdan li
vira parsekî, karên paqijîyê û hemmalî kirine, rewşa wan angorî
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van mîsyoneran qet nebaş bûye. Ji ber vê yekê jî wan di civatê de
komeke zêtir belangaz û zêtir zêrandî temsîl kirine û mîsyoneran
navê "pariaklass" li wan danîne. Maria Anholm dema diçe di nav
van Kurdên belengaz de digere, dîtinên xwe waha tîne zimîn :

"Min di jîyîna xwe de komeke awa pirtî-pirtî bûyî , rûyên ku barê jîyînê awa
kûr û bi tirs îfade dikin, nedîtîye. Ji ber tengasîyê xortekî cîwan ku di suretê wî
de xet peyda bibûn wek kalan nîşan dida. Dema duayên Noelê bi zimanên wan,
bi Kurdî hate xwendin teyê binêrîya, rûyên wan yên ku di nav tarîyê de bûn,
dest pê kiribûn ronî dibûn, di nêrînên wan de çirûskên nermîn dibiriqîn"(23).
Olga Moberg çawa dide kivşê cara pê§în ji bo jinan civînek hatîye
bi dar xistin, di civînê de qasî 50 kesî beşdar bûne, lê belê di civînê
de gelek qîrîn-qîjîn çê bûye, ji ber vê yekê jî, mîsyonerên Swêdî li
şuna civînan bi xwe çûne malan serîk dane wan. Di cejna Noelê de
Kurd gazî xwarinê kirine, xelat belav kirine, mîltanek dane her ke-
sî, çawa ew dinivîse Kurd gelekî hesreta van §ahîya mane (24). Ol-
ga Moberg di sala 1916'an de vegerya Swêdê.

Çawa me li jor jî got ji bo vekirina maleke zarokan hukmeta
Uris destûr nedaye, li §una maleke wusan mîsyonerên Swêdî salo-
neke Molokanan bi 15 rubla kirê kirine. Di nivîsareke mayîn de jî
tê gotin ku maleke ji du odan pêk hatî ji bo civînan hatîye dîtin.

Di sala 1909'an de di konferanseke ku ji bo mîsyoneran pêkhatî
de rew§a Kurdên Qafqasyê jî hatîye rojevê. Nûnerên mîsyonerên
deverên Qersê û Qerekilîsê jî, di vê konferansê de amade bûne.

Mîsyonerên Swêdî gelek hewl dane (cadandine) wekî kesên dî-
nê wan cuda nin derbasî li ser dînê wan bin. Zarokekî Kurd bi navê
Mîrze ku ji bajarê Wanê hatîye Tiblîsê derbasî li ser dînê wan dibe
û navê Mîrza Isasevan werdigre. Çawa me berê jî gotibû li îranê jî
Kurdekî bi navê Seîd dîn diguhirîne. Ji der vanan angorî agahdarîy-
ên Sarwe Kurdekî bi navê Josef, angorî Maria Anholmê jî Kurdekî
bi navê Otman li Kurdistana Iraqê derbasî li ser dînê mîsyoneran
bûne.

Li rex Yekitîya Mîsyonerên Swêdî, Rêxistina Xebatkarên Mî-
syonerên Jin gelek salan di nav Kurdan de kar kir, heta sala
1923'an van karan bênavbirî berdewam kirîye. Pa§ê bi pêşengîya
Maria Anholmê komîteke bi serê xwe ji bo Kurdan hatîye saz kirin.
Vê komîtê ji Kurdên Qafqasyê zêdetir tenê di nav Kurdên Iraqê de
karê xwe pêk anîye. Vê etapa xebatê heta sala 1945'an ajotîye. Piştî
ku êdî Maria Anholm pîr dibe, vê mîsyonê komîteke mayîn hildide
li ser milên xwe. Li Iraqê di gundekî ji bajarê Musilê 15 km. dûr,
gundekî bi navê Bashiqa van karan ajotîye. Maria Anholm di bro-
şureke ku li ser van xebatan nivîsîye, tê de tika dike ku kesên ku
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dixwazin alîkarîya Kurdan bikin, pêşkêşên xwe dikarin li ser vê ad-
rêsê bi rê bikin: Margrit Stenberg, K.F.U.K. Brunnsgatan 3, Stock-
holm(25). Maria Anholm nêzkaya 45 salan bi pirsa Kurdên êzîdî
ve mijûl bû, derheqa wan de du pirtûkên piçûk bi zimanê Swêdî di
salên 1902 û 1930 weşandine. Ew hem hîmdar û hem jî bûye pêşen-
ga karên mîsyonerîyê di nav Kurdên êzîdî de. Lê belê cara pêşîn
înteresa li ser Kurdên êzîdî ji alîyê xuşka wê îda Öberg de dest pê
kirîye, Maria Anholm di rîya wê de meşîyaye.

Mîsyonerên Swêdî yên ku xwe gîhandibûn li dorberê sînorên
Osmanî, îran Urisetê wusan jî bûne şahîdê belengazî, xizanî û zor-
destîya li ser Kurdan. Kurd çawa di nav enîyên §eran de bêgav ma-
ne, ketine nav agirê şeran, perîşan bûne, wan ev yeka jî bi çavên
xwe dîtine. Lê belê ji wana beşek tu wext îmaja "Kurdên hov" û
"Kurdên bêqelb" ne §kandine, ev bawerîyên xwe yên şaş û xelet ne
guhirandine, di dawîya §erê cîhanê yê yekemîn de ew vegeryane
welatê xwe. Wan, jan û derdên Kurdan yên netewî, pirsên wan yên
etnîkî zêde nikaribûn bidîtana, tênedighîştin. Wan ji pencera û
hindava dînî de li her tiştî dinêrîn. Wan di despêka sedsala me de
Kurdistan çawa beş-beş bû, sînorên nûh, zordestî û lêdanên nûh
çawa zêtir bûn, wan ev yeka jî nedîtin, vegeryane welatê xwe. Eger
wan ev rewşa nûh ya gelê Kurd bi çavên xwe bidîtana, bivê-nevê
gelek tiştên wan yên gotinê dê hebûna. Ji alîyê din dîtina çend rea-
lîteyan di van salan de ewqas hêsa nîn bû, tevlihevbûna rewş û
mercên polîtîk li van deveran ji zanîn û fêrbûnê re zêtir dest ne di-
dan. Di van salan de gelek bûyerên dîrokî bi lez diqewimîn û hatin-
çûyîna înformasyonê gelek dereng dimeşîya.

Lê dîsa jî hin realîteyên vekirî, tazî û berçavan di derheqa Kur-
dan de li ser wan tesîreke fireh dihîşt û mîsyoner bi xwe di hembêz
û zikê lêgerîn, §ik , meraqên mezin de bûn, wek mîsal dema Elin
Sundvall li îranê dima, rastî begekî Kurdan yekî bi navê Tîmur Beg
hatîye, ew hertim di nav nerehetîyê de bûye, dema ew ji vî begê
Kurdan dipirse :" Çima hûn darekê li van deran naçikînin?", vê bersîvê
digre:"Kêrî tiştekî nayê, îro em vira ne, te nihêrî gundên me sibê sero-bino bû-
ne, hatine hiiweşandinê". Ev peyvan ez bawer dikim trajedîya Kurdan
ya bi salan gelek vekirî û zelal tîne zimîn. Vê realîtê dibê ji bo mî-
syonerên Swêdî jî tiştek îfade kiribe. Ji ber ku hemû mîsyonerên ku
Kurd ji nêzîk ve nas kirine pêwîstîya alîkarî û pi§tgirtîya Kurdan
daxwaz kirine. Mîsyoner Höijer dema qalik û kirasê li ser rûyê ras-
tîyê radike, kesnama (huvîyet) Kurdan gelekî zelal dibe : "ew (Kurd)
angorî ji tiştên ku li pişt wan tên gotinê baştir in" (De ar battre an sitt ryk-
te)...
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Kurd ji nêzîk ve nas kirine pêwîstîya alîkarî û pi§tgirtîya Kurdan
daxwaz kirine. Mîsyoner Höijer dema qalik û kirasê li ser rûyê ras-
tîyê radike, kesnama (huvîyet) Kurdan gelekî zelal dibe : "ew (Kurd)
angorî ji tiştên ku li pişt wan tên gotinê baştir in" (De ar battre an sitt ryk-
te)...
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DITEN U BIRANINEN GEROKEN SWEDI LI SER
KURDAN

Di dawîya sedsala nozdeh û despêka sedsala bîstan de baldarî û
guhdarîya Swêdîyan li ser Rohilatê û welatên vê navçê her çûye zê-
tîr bûye. Gelek mîsyoner, gerok, zabit, nivîskar, rohilatnas, kar-
mend û kesên mayîn di navbera van salan de berê xwe dane
rohilatê, bi taybetî rohilata nêzîk û rohilata navîn. Di dawîyê de
van kesan dîtin, tecrube û bîranînên xwe derbasî li ser kaxizan kiri-
ne. Beşek ji van li Kurdistanê an jî welatên ku Kurdistan zevt kiri-
ne, li van deran mane. Li ser mîsyonerên Swêdî, yên ku bi Kurdan
re pêwendî pêk anîne, li ser xebatên wan lêkolîneke me di kovara
Bergeh de bi zimanê Tirkî hat weşandin(l). Di vê lêkolînê de bi
taybetî çalakîyên çend mîsyonerên Swêdî û dîtinên wan li ser Kur-
dan hatine pêşkêş kirin. Di nav van mîsyoneran de bi taybetî N.F.
Höijer, W. Sarwe, E.J. Larsson, LE. Högberg, Maria Anholm, Al-
ma Johansson, Elin Sundvall û Olga Moberg gelek tiştine balkêş
nivîsîne.

Di vê lêkolîna xwe de em dixwazin ji der mîsyoneran, tenê li ser
çend gerokên mayîn bisekinin. Gerokên Swêdî yên here pêşîn, di
sedsala 16-18'an de çûne, derketine welatên Osmanî û îranî, wek
Bengt Oxenstierna, Truls Kahre, Edward Gyldenstolpe, Nils Mat-
son Kiöping, Johan Otter...

Ji vana yê herî pê§în Bengt Oxenstierna hê di sala 1616'an de
dest bi gera xwe ya rohilatê kirîye. Li îstenbol, Konya, Şam, Baxdat
û îsfehanê gerîyaye, di §erê dijî Tirkan de, li bal hêzên Şah Abbasê
Mezin cîh girtîye. Li ser vî gerokê nav û deng lêkolîneke gelek fi-
reh bi destê Sven Hedin, bi navê Gerok Bengt hatîye amade kirin.
Di vê lêkolînê de, salên ku Kurdistan di navbera Tirkan û Farisan
de tê dabeş kirin, baş tê analîz kirin. Kurd çawa di navbera du agi-
ran de mane? Gerokên mayîn yên Ewrûpî ji Kurdistanê derbas bû-
ne, li ser Kurdan çi gotine? Di derheqa van pirsan de zanîyarîyên
kêrhatî û balkêş di vê pirtûk de hene. Ji alîyê din tebîyet û geogra-
fîya Kurdistanê jî di pirtûkê de tê nasîn(2).
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Li ser Kurdistanê agahdarîyên here fireh bêguman di gernama
Johan Otter (1707-1749) de cîh girtîye. Otter ji bajarê Lundê bi rê
dikeve, diçe Parisê. Ew li Fransê zanîyarîyên xwe li ser rohilatê
pêşta dibe, di dawîyê de wek rohilatnasekî navdar tê nasîn. Ji bo
bazirganîya Fransê li rohilatê ji nû ve jîndar bike û zimanên xwe
yên rohilatê pê§ta bibe, ew diçe welatên rohilatê. Ew di navbera
salên 1736-1743'an de li van deran dimîne. Piştî ku ew vedigere
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Gernama Johan Otter ya ku di sala 1748-an de
li Parîsê hatiye çap kirin.

Fransê dest pê dike gernama xwe dinivîse, ev efrandina ji du cilda
pêk hatî (415 + 338) di sala 1748'an de li Parîsê bi navê Gera li Tir-
kîyê û îranê tê çap kirin(3). Di dema xwe de zanîyarîyên here fireh
û giranbiha li ser Kurdan û Kurdistanê di gernama Johan Otter de
cîh digrin. Bi rastî ev gernama bi serê xwe hêjayî lêgerîneke mayîn
e.

Di navbera salên 1761-1767'an de ekîpeke ji pênc kesan pêk ha-
tî ji bo karên zanistî xwe amade dikin wekî herin rohilatê, Erebista-
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nê û welatên li vê navçê. Di nav van de du kes Alman, du kes Dan-
markî û yek jî Swêdî ye. Ev Swêdîyê bi navê Peter Forsskal, tevî sê
kesên mayîn berî ku bighêjin armanca xwe di rê de dimirin, tenê ji
vana matematikvan û astronon Carsten Niebuhr sax dimîne û vê
gerê bi serê xwe dajo, ew diçe nav Kurdan de jî digere, di gernama
xwe de li ser Kurdan agahdarîyan dide. Ev proja zanistî ya welatên
Bakurê, di wê demê li ser welatên rohilatê xebata here mezintirîn
dihate zanîn(4).

Gelek caran zabitên Swêdî di nav ordîyên Osmanî û îranî de kar
kirine û pêwendîyên leşkerî pêk anîne. Ji vana yek jî Karl Peter
von Heidenstam e. Vî zabitê Swêdî di navbera salên 1815-1817'an
de, di nav ordîyên îranê de kar kirîye, di şkandin û fetisandina ser-
hildaneke Kurdan de, ew jî beşdar bûye. Ji alîyê din ew di gernama
xwe de li ser Kurdan, jîyîna wan, zordestîyên li dijî wan û li ser ji-
nên Kurd agadarîyên kurt jî dide. Heidenstam derheqa êrîşên or-
dîyên îranê li dijî Kurdan van ti§tan dibêje: "Ew hertim ii hemberî
hukmetê serî hildidin, piştî serhildanê ew bi hevra derbasî navçeyên Tirkîyê
dibin. Paşayên Tirk yên hêla Wanê û Qersê wan dixapînin wekî ewê angorî îra-
nê kêmtir bacê ji wan bistînin. Abbas Mîrza-kurê Şah yê ku ev navçe di bin de-
stûra wî de ye, vê carê leşkerên xwe li ser wan de dişîne wekî ew vegerin, lê belê
ev yeka gelek zehmet e û gelek şer derdikevin. Ez bi xwe carekê di van şera de
beşdar bûm, ku gelek tehluke ne ji bo zabitan yên ku Kurd hesreta kuştina wan
ln"(5).

Derheqa vê beşdarbûna Heidenstam li dijî Kurdan zêde
agahdarî di gernama wî de tune ne. Lê belê ew, di rapora xwe ya ku
li mînistir Palin re §andîye, tê de dûr û dirêj li ser vî şerî disekine.
Ew di vê raporê de dide kiv§ê, ku li dijî Kurdan ordîke ji çar alayan
pêk hatî §er kirîye, di vî §erî de 1300 Kurd hatine kuştin an jî birîn-
dar kirin. Serokê wan îssan Axa tê girtin, serdarê ordîyê dixwaze
serê wî jê bike, angorî agahdarîyên Heidenstam, zabitê îngîlîz yê
ku wek wî di vî şerî de cîh girtîye, li pêşberî vê yekê disekine û na-
hêle ev serokê Kurdan bê kuştinê(6).

Etnolog û arkeolog Prof. TJ.Arne di lêkolîneke xwe ya li ser ro-
hilatê de dide kivşê ku ev sefera li dijî Kurdan, çend beşên romana
nivîskarê îngîlîz James Morier ya bi navê Hecî Baba Ji Isfehanê tî-
ne bîra mirovan. Ev romana ku Arne navê wê dide, ango Hecî Ba-
ba Ji Isfehanê di sala 1824'an çap dibe, salekê şunda jî bi zimanê
Swêdî der diçe(7). Di romanê de beşa ku vê sefera li dijî Kurdan tî-
ne bîra mirovan, beşa bi navê Çîroka li ser Zeyno, Kurdeke Kole
(Historien om Zeenab, en Kurdisk slavinna). Zeyno keça serokeşî-
rekî Kurd e. Bavê wê sîyarekî bi nav deng e, bi mêrxasîya xwe tê
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nas kirin. Di vê beşê romanê de Zeyno, qala fend-fêl û dek-dola-
vên Farisan, Tirkan û Ereban dike. Bi taybetî li ser canbazî û xayîn-
tîya Farisan disekine. Dema malbata vê keçika Kurd ji Tirkîyê
derdikeve, derbasî îranê dibe, bavê wê bi destê Farisan tê kuştin,
Zeyno jî dibe kole. Bi rastî jî, ew şerê ku Heidenstam li ser diseki-
ne, gelekî nêzîkî bûyerên vê romanê ne.

Di deşpêka sedsala bîstan de gelek zabitên cendirman yên Swê-
dî çûne Iranê di navbera salên 1900-1915'an de li dijî kêmanîyên
ku li Iranê dimînin û li dijî "nerehetîyan" şer kirine. Bi taybetî van
zabitan li dijî Bahtîyar, Kaşkar, Luri û Kurdan gelek sefer pêk anî-
ne. Hejmara van gîhîştîye 60 kesî. P. Nyström wek zabitê cendir-
man pênc sala li Iranê kar kirîye. Pi§tî ew vedigere li Swêdê pirtûkê
li ser van salên xwe yên li îranê bihurî, dinivîse, di beşeke pirtûkê
de wek mîsal Lurîstanê "koşekî nerehetîyê" bi nav dike û li dijî wan
qala §erê xwe dike(8). Zabitekî mayîn H.J. Pravitz di bîranînên xwe
de dema li ser Kurdan disekine, zêdetir mêvanhezîya Kurdan bala
wî dikşîne. Ew dema li ser Iraqê re derbasî îranê dibe, walîyê Qas-
rîşirînê çar Kurdan wek parêzkar dide wî, bi wan re heta Kerman-

Suwariyên Kurd di dema salên şerê Balkanê de li îstanbolê
(Philip von Schwerin, 1913).
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şahê hevaltîyê dike. Pravitz di beşeke pirtûka xwe de dibêje ku, he-
ta pênc rojan li Kermanşahê bi pêşengîya Almanan "Şêwreke Şer"
dê pêk bê, di vê civînê de serokeşîrên Kurd û Lurî jî dê beşdar bin
û Pravitz dilezîne wekî tevî vê civînê bibe(9). Çawa tê xuyanê di
nav van salan de, wek kêmanîyên mayîn Kurd ji bo îranê bûne "se-
rêşîke mezin", bi kurtî îranê xwastîye ku bi alîkarîya van zabitin
Swêdî problemên xwe yên hundurîn û etnîkî bi destê zorê çareser
bike.

Gerokê Swêdî yê herî bi nav û deng Sven Hedin (1865-1952), di
dawîya sedsala 19 û di destpêka sedsala 20'an de li gelek welatên
Asyayê gerîya, gernameyên mezin nivîsîne. Hedin ji alîyê din çûye
deverên ku Kurd lê dimînin, li van deran lêkolînên etnografik û ge-
ografik pêk anîne.

Hedin di sala 1885'an de dest bi gereke mezin kir, çû derkete
îranê, dîtinên xwe di sala 1887'an de wek pirtûkekê çap kir. Di da-
wîya vê berhema xwe de Hedin li ser Kurdan zanîyarîyên kurt dide,
koka Kurdan, kal-bavên wan wek "jêderxistinokeke etnografik" bi nav
dike. Di beşeke vê pirtûka xwe de jî Hedin dûr û dirêj li ser peyda-
bûna mitologîya cejna Newrozê disekine. Angorî Firdevsi û berhe-
ma wî ya bi nav deng Şehname belavbûna Kurdan li ser rûyê dinê
çawa pêk hatîye? Di vê babetê de Hedin dixwaze xwe bigihîne ber-
sîvekê(lO).

Sven Hedin di gereke xwe ya mayîn de, li ser bajarê Trabzonê re
diçe bajarên Erzurmê û Bazîdê, ji wir jî lê dixe diçe Hîndîstanê.
Hedin dema ji nav van herêmên Kurdan re derbas dibe, van cîhan
"Navçên bê emnîyet" bi nav dike, paşê ew li ser mîlîsên Hamîdîyê
disekine. Sven Hedin ji bo xwe ji êrîşên Kurdan biparêze, ji walîyê
Erzurmê parêzkaran hêvî dike, walî Nazim paşa 6 kesan dide bal
wî. Hedin ji Erzurmê derdikeve tê bajarê Bazîdê, angorî zanîyarîy-
ên wî di van salan de li vira 300 malbatên Kurd û 250 malbatên Er-
menî diman(ll). Di cîhekî mayîn de Hedin dîyar dike ku, dema ew
diçe bajarê Tebrizê, ew çend nîşanên bîranînê li ser dergehê bajêr
dibîne, ew dibêje ku ev nîşanan ji salên ku Kurdan bi pêşengîya Şêx
Ubeydullah di sala 1882'an de êrîşî Tebrîzê kirin û Urmîye zevt ki-
rin, ji van salan mane.

Sven Hedin di sala 1916'an de li ser îstenbolê û Helebê re diçe
Iraqê. Ew ji herêmên Mêrdin, Nisebînê re derbas dibe. Hedin de-
ma tê bajarên Baxdat û Musilê, li vira rastî gelek Kurdan tê. Hedin
di pirtûka xwe ya ku li ser vê gera xwe nivîsîye tê de cîh dide şahîke
Kurdan. Di vê şahîyê de çawa ew dide kivşê qasî 50 kes, jin û mêr
tevî govendê bûne. Ew dibêje ku, Kurdan wusan dilîst "Rûyê Kurdan
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"Jin tevî govendê dibin" (Sven Hedin, 1917).

di nav xudanê de mabû" (Svetten lackade fran Kurdernas ansikten).
Hedin ji alîyê din gelek suretên cîwan ji vê govendê kişandîye. Li
Iraqê dema Hedin vedigere Helebê, ew di nav Mêrdînê re derbas
dibe. Dema ew vedigere li gundekî Kurdan de rastî jinên Kurd tê,
Hedin dibîne ku jineke Kurd li ber xolika xwe digirî, girî û qîjîna vê
jina Kurd erd û ezman tevlihev kirîye, paşê ew fêr dibe ku kurê wê
ji bo §er birine leşkerîyê(12). Sven Hedin bi xwe di warê xetkêşî û
wêneçikirinê de hunermendekî jêhati bûye. Wêneyên wî yên bi "Lî-
stikvana Kurd li Baxdayê" û "Kurdê 80 salî Selman Petto" bi rastî ge-
lek cîwan in.

Gerok û rojnemevan Alexis Kuylenstierna di navbera salên
1894-1902'an li gelek welatên Rojhilatê gerîya. Ew ji alîyê din bûye
nûçegîhanê rojnama Swêdî Dagens Nyheter (Nûçeyên Rojê). Ew
di navbera salên 1985-1898 li Tirkîyê maye, gelek nûçe li ser bûye-
rên ku di van salan de pêkhatî, gîhandîye Swêdê, bi taybetî li ser je-
nosîta Ermenîyan, nebaşbûna pêwendîyên Ermenîyan û Kurdan û
derheqa Alayên Hamîdîyê de. Ew li bajarê Maraşê bûye şahîdê ko-
kanîn û qirkirina Ermenîyan, di pirtûka xwe ya bi navê Gerên Min
Li Rojhilatê de nivîskar dûr û dirêj li ser van bûyeran disekine(13).

Alayên Hamîdîyê çawa tê zanîn ji Kurdan pêk hatibûn, bi taybe-
tî li dijî Ermenîyan ji alîyê hukmetê de dihatin seferber kirin. Ji bo
vê yekê jî gelek serokeşîrên Kurd ji alîyê dewleta Osmanî de hati-
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bûn xapandin. Yek ji vana jî îbrahîm Pa§a bû, li dorberê Wîranşe-
hîrê xistibû li bin bandûra xwe. Alexis Kuylenstierna dema ji Musi-
lê vedigere, dixwaze here qonaxa îbrahîm Paşa wekî wî zîyaret
bike. Ew heta diçe qonaxa îbrahîm Paşa rastî gelek dijwarîyan tê,
di dawîyê de dibe mêvanê wî, bi hevra dixwin-vedixwin û sohbet di-
kin. Alexis Kuylenstierna çawa dide kivşê malbata îbrahîm Paşa bi
xulam û berdestîyan ve tevayî ji 50 kesî pêk hatîye, malbateke me-
zin bûye. Kuylenstierna û îbrahîm Paşa her çiqas bi hevra rû§irî-
nîyê nîşan didin jî, lê belê zêde bawerîya xwe bi hev neanîne.
Alexis Kuylenstierna rojnamevanekî pê§în e ku di wê demê de
çûye li bal îbrahîm Paşa. Wî ev gera xwe bi Kurdên îbrahîm Paşa
(Ibrahim Paschas Kurder) nav kirîye û ji nêzkaya 25 rûpelan pêk
tê. Dema Kuylenstierna dixwaze vegere îbrahîm Paşa kaxizekî binî
îmza dike, dide dêst wekî tiştek neyê serê wî(14).

Kuylenstierna di beşeke mayîn ya vê pirtûka xwe de qala bûye-
reke gelek balkê§ dike û xwe jî bûye şahîdê bûyerê. Ew çawa dide
kiv§ê di navbera Kayserî û Yozgatê de Kurdan bi pêşengîya îsmaîl
Paşa li dijî hêzên hukmetê dest bi §er kirine. Hukmetê biryar gir-
tîye wekî koka van Kurdan bîne, vê tehlukê bertaraf bike. Mehe-
med Emîn Paşa bi çar tabur leşker û çar topên çîyan û ji 2000
zêdetir leşker ve êrîşê dibe li ser mirovên îsmaîl Paşa. Kurd bi
mêrxasî li ber xwe didin. Di dawîyê de hêzên hukmetê zora Kurdan
dibin. Dema ev şer diqede Kuylenstierna bi Mehemed Emîn Paşa
ve tevayî diçe Qayserîyê.

Êrîşên Alayên Hamîdîyê li dijî Ermenîyan bala gelek gerokên
Swêdî ki§andine ser xwe. Di vê perspektîfê de cîhê Kurdan di van
salan de çawa em dibînin her çûye aktuel bûye. Lê belê nebaşîya
rew§a Kurdan û zordestîya li ser wan di bin sîya vê tabloya xirab de
maye, ketîye plana duwemîn. Van gerokan Alayên Hamîdîyê û ge-
lê Kurd wek hev dîtine, bi vî tehrî bi çavekî nebaş li Kurdan nêhê-
rîne. Carl Ramberg di beşeke pirtûka xwe ya bi navê Lawên
Pêxember de li ser çend bûyerên ku li dorberên Adanê pêkhatî,
disekine. Ji bo bawerîyên xwe xurt bike, ew cîh dide dîtinên jineke
Alman ya ku êrîşên Kurdan li dijî Ermenîyan bi çavê xwe dîti-
ne(15). Tenê beşeke Kurdan (Alayên Hamîdîyê yên ku ji Kurdan
pêk hatibûn) tevî van bûyeran bûne. Ev sîyaseta ya dewleta Tirk
bûye, ne sîyaseta gelê Kurd. Vê kêmasîya înformasyonê navê Kur-
dan gelek xirab derxistîye. Lê belê bawerîyên hemû gerokên Swêdî
ne wek hev in. Alma Johansson ya ku bi salan li bajarê Mu§ê maye,
di bîranînên xwe de çawa dide kivşê dema ku bûyerên li dijî Erme-
nîyan li Muşê dest pê kirin, Kurdan kuştina jin, zarok, kal-pîrên
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Ermenîyan qebûl nekirin, vê carê Tirkan bi xwe ev yeka birin sê-
rî(16).

Dema §erê Balkanê dest pê dike, di navbera Swêdê û dewleta
Osmanî de hatin-çûyînek peyda dibe. Di vî şerî de çend zabit û roj-
nemevanên Swêdî jî beşdar bûne. Bi taybetî di vî §erî de cîhgirtina
Kurdan gelek bala Swêdîyan kişandîye. Di van salan de Philip von
Schwerin bi navê rojnema Nya Dagligt Allehanda wek nûçegîhanê
§er diçe îstenbolê. Ew di bîranînên xwe xwe de qala leşkerên Kurd
yên ku bi hespên xwe hatine îstenbolê, dike. Ew dide kivşê rojekê
1000 suwarîyên Kurd di mevzîyên Hademköyê re derbas bûne, bi
kincên xwe ve tesîreke biyanî (exotisk) li ser mirovan dîhiştin. Di
pirtûka wî de wusan jî çend wêneyên leşkerên Kurd cîh girtine(17).

Li ser Şerê Balkanê çavkanîke mayîn jî bîranînên ateşeyê leşkerî
yê Swêdî W.Unander e. Di pirtûka wî de çawa tê xuyanê hevaltîya
wî bi Fhilip von Schwerin ve hebûye. W. Unander berî çûyîna xwe
li îstenbolê, ew dide kivşê ku di mala Şerîf Paşa de ya ku di Linne-
gatan bûye, civînek li ser pêwendîyên Swêdî û Tirkan pêk hatîye. Ji
alîyê din ew di pirtûka xwe de dide kivşê, ew hêzên Kurd yên ku
hukmetê anîne îstenbolê, wek hêzên alîkar û cîgir dikarin bên he-
sibandin. Di pirtûka W. Unander de jî wêneyekî leşkerên Kurd cîh
girtîye(18).

Nivîskarê Swêdî Birger Mörner, di despêka sedsala bîstan de di-
çe îstenbolê digere, li vira ew rastî nebaşîya rewşa hammalên Kurd
tê, ji alîyê din di govendeke wan de beşdar dibe, ew van lîstikên
Kurdan wek lîstika Katalonan li îspanîyê ya bi navê "Zardanas" ge-
lek nêzîkî hev dibîne(19). Ew bi xwe di navbera salên 1903-1906 li
îstenbolê maye, li wira kar kirîye. Ji ber bûyerên van salan çand,
edebîyat û tradîsyonên Kurdan yên netewî li Swêdê zêde nehatine
nasîn û zanîn, Kurd wek civateke prîmîtîf, jihevçûyî û paştamayî
hatîye bi nav kirin. Di sala 1908'an de li Stockolmê pêşangehek li
Muzeya Etnografyê tê vekirin, di vê pêşengehê de çend ti§tên Kur-
dan jî tên pêşkêş kirin wek kinc û fîgurên netewî...Ev tiştan di sala
1907'an de ji alîyê Prof. T.J. Arne de hatine berev kirin, ew di van
salan de Ruha (Urfa) û Bîrecîkê maye, lêkolînên arkelojîk û etno-
grafîk pêk anîne(20). Dîsa ji alîyê Elin Sundvallê jî çend ti§tên Kur-
dên îranê jî, ji Muzeya Etnografyê re hatine pê§kê§ kirin.

Di warê kontakt û pêwendîyên Kurdan û Swêdîyan de mîsaleke
balkêş jî, gera serokê Komîsyona Musilê- Carl Einer Thure af Wir-
sen (1875-1946) e. Ji bo komîsyon lêkolînên xwe li dorberê Musilê
pêk bînin, ew bi peyatî, carina bi sîyarî û carina jî bi alîkarîya oto-
mobîl û balafiran gerên xwe ajotine. Ji ber dijwarîyên hukmetên
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Tirkîyê û Iraqê ev gera lêkolînê ya komîsyona Musilê çend rojan
dereng dikeve, komîsyon di roja 5-2-1925 bi resmî dest bi karê xwe
dike, di dawîya meha Gulanê de ew karê xwe li Musilê diqedîne, ji
bo bawerîyên xwe amade bikin endamên komîsyon diçin Cenevrê.
Ji ber ku serokê vê komîsyonê Swêdîk bû, rola Swêdê jî, di pirsa
Musilê de li Swêdê hatîye munaqaşe kirin(21).

Di warê çêkirina rîyên hesin de, di sala 1927'an de projek ji alîyê
fîrmayên Swêdî û Danmarkî dest pê dike, ev proje 8 salan dajo.
Proje ji xeta çemê Filyoz û Fevzipaşa-Dîyarbekir pêk hatîye. Li ser
vê projê di sala 1937'an de pirtûkeke projeyên teknîkî bi zimanê
Fransî û Danmarkî çap bû(22). Di derheqa vê rîya hesin de zanyarî
û danasînên fireh ji bo xwendevanên Swêdî ji alîyê nivîskar Ludvik
Nordström de tê amadekirin. Ludvik Nordström bi însîyatîfa ber-
birsîyarê balyozxana Swêdî G.O.Wallanberg diçe Anadolîyê, li dor-
berê rîya hesin lêgerînan pêk tîne, ni navê Swêda Cîhanî pa§ê
pirtûkekê dinivîse, ew di vê xebata xwe ew li ser rewşa Tirkîyê ge-
lek agahdarîyên dîrokî û civakî pêşkêş dike . Di beşeke vê pirtûka
xwe de Nordström ji bo serhildana Şêx Seîd tiştine neçê dibêje, vê
serhildanê angorî "Zîhnîyeta Ewrûpî" ya ku bi pêşengîya Ataturk
dest pê kirîye, wek "Zîhnîyeteke Asyayî" dibîne, vê serhildana Kur-
dan bi çend serhildanên Swêdî yên ku di dewra Gustaf Vasa de pêk
hatine, rûberî hev dike, wek serhildanên "Klockuppror" û "Dack-
fejd". Ji van serhildanan ya Klockuppror ( Serhildana Zengilan) di
sala 1531'an de ji ber hatina bacên ji bo zengilên dêran dest pê ki-
rîye. Çawa tê xuyanê Nordström di derheqa serhildana Kurdan de
bingehên etnîk zêde giring nedîtîye, tenê xêra Tirkîyê daye ber ça-
vên xwe. Bo vê yekê jî ew Ataturk wek "Gustaf Vasayê Tirkîyê" bi
nav dike(23).

Dirêjkirina rîya hesin heta Dîyarbekirê, piştî şkandina serhilda-
na Şêx Seîd wek armanceke stratejîk ji alîyê hukmeta Tirkîyê de
hatîye qebûl kirin. 70 kilometreyên dawîn ya rîya Dîyarbekirê bi
destê Tirkan tê çêkirin. Wusan tê xuyanê Swêdî û Danmarkîyan
nexwestine di navçeyên ku Kurd têda zêde ne, kar bikin. Wan ev
navçana "Navçeyên bê emnîyet" bi nav kirine. Swêdîyekî di sala
1930'an de raporekê li ser van karên xwe ji Swêdê re di§îne, li ser
hin dijwarîyan disekine. Di vê raporê de îfadeyeke gelek balkê§ cîh
girtîye, tê gOtin ku: "Gundên Kurdan yên piçûk wek hêlînên dumeqeskan li
ser kendaian de darda dibin". Ji bo Kurdistanê bikaranîna îfadeya
"Herêmên Bê Emnîyet" tenê di çavkanîyên Swêdî de derbas nabin,
ev îfada ji alîyê piranîya gerokên Ewrûpî de hatîye bi kar anîn. Ni-
vîskara Swêdî ya bi navdar Fredrika Bremer (1801-1865) dema li
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Serokê "Komîsyona Mûsilê" E.af Wirsen

Anadolîyê dimîne dixwaze here li dorberê çîyayê Araratê, lê belê ji
ber "Xofa Kurdan" di namekê de nerehetîya xwe dîyar dike û ji vê
yekê ditirse(24).

Bi taybetî li ser geografîya Kurdistana Tirkîyê xebat û lêkolînên
zanistî ji alîyê Prof. John Frödin de hatine pêk anîn. Ew di sala
1927'an de dil dike here Kurdistanê, lê belê hukmeta Tirkîyê ji ber
serhildana Şêx Seîd çûyîna biyanîyan li Kurdistanê qedexe dike, bi
vî tehrî Frödin vê gera xwe bi şunda dixe. Ew sê sala dicedine
(hewl dide) wekî here Kurdistanê. Di despêka sala 1930'an destûr
jê re derdikeve ku here Kurdistanê xebatên xwe pêk bîne. Dema
ew tê Enqerê, vê carê ew dibihîse wekî Kurdan li cîhekî mayîn
ango li hêla Qerekilîsê (Ararat) serî hildane, hemû planên wî tevli-
hev dibin, jê re dibêjin pêwîst e ku tu ji çemê Firatê zêdetir neçî.
Frödin ji bo vê gera bi wezîrê karê hundir Şukrî Kaya Bey û mufe-
ti§ê gi§tî li Dîyarbekirê-îbrahîn Talî re pêwendîyan datîne, lê belê
karên wî naçin sêrî, tenê li Tirkîyê digere(25). Çawa ew dide kivşê
di meha Gulanê hukmetê 6 mezinên Kurdan girtine, paşê ew anîne
Enqerê ji ber xayîntî wan mehkeme bikin. Dîsa ew dide kivşê tir-
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sek li Enqerê peyda bûye, wekî Kurd me biyanîyan bigrin heta ku
serokên wan bên berdanê. Ji alîyê din Frödin dibêje ku erdê Kur-
distanê ji alîyê hebûnên binerdîn û sererdîn de gelek dewlemend e,
ev cara pêşîn e ku di dîroka cîhanê de li ser van erdan dewleteke
nasyonalîst tê ava kirin. Frödin dibêje ji ber van nerehetîyên li
Kurdistanê, Kurdistan ji lêkolînvanên Ewrûpî re di van salên dawîn
de girtî maye, zêde ti§t li ser Kurdistanê nayên zanîn. Angorî Frö-
din ji ber qalikê rûyê erdê, axa Kurdistanê gelek balkêş e. Frödin
pi§tî 6 salan êdî dikare here Kurdistanê, ew di sala 1936 û 1939'an
de du cara diçe Kurdistanê, li gelek navçe û herêmên Kurdistanê
dimîne, materyalên fireh bi xwe re tîne, li Swêdê li ser kar dike. Ev
herdu gerên wî ji Dîyarbekirê dest pê kirine, Kurdekî bi Tirkî zani-
bûye jî, bi wî re hevaltî kirîye. Frödin paşê li ser van gerên xwe û
materîyalê li Kurdistanê berevkirî bi zimanê Swêdî(26), Fransî(27)
û Almanî(28) gelek lêkolîn weşandine. Wî ji alîyê din be§ek mate-
rîyalê ku Kurdistanê berev kirîye, teslîmî Muzeya Tebîyetê Ya
Vîyanayê kirîye. Li ser van materîyalan Dr. K.H. Rechinger kar kir,
paşê wek du lêkolînên cuda bi Almanî we§and(29). Ji alîyê din H.
Fröderström di bendeke xwe de li ser hêşnayêke bi navê Sedum
Kurdistanicum Fröd. disekine, ya ku ji alîyê John Frödin de hatîye
ke§f kirin(30).

Hebûn, hêz û berxwedana Kurdan ji bo rizgarîyê wek faktorekî
dînamîk zêde bala gerokên Swêdî nekişandîye li ser xwe. Wan zê-
tir bi berçavkên Tirkîyê, Iraq û îranê ve rewşa Kurdan nêhêrîne.
Sempatîyên ji bo Kurdan ji salên 1960'an şunda xwe bi firehî nîşan
didin. Rutger Essen di gernama xwe dema qala Kurdan dike, di pê-
wendîyên rohilata nêzîk de Kurdan ji bo van welatên jorîn wek
"elementekî nerehetîyê"( ett besvarlig element) dibîne. Paşê ew Kur-
dan bi VÎ tehrî bi nav dike: "Yekemîn ew rêbir in, duemîn ew şivanê bizin û
mîyan in, sêwemîn ew leşkerê kirêkirî ne, wekî din tu tiştek nînin"(31). Gero-
keke mayîn Elly Jannes bi çavekî din ve li van dînamîkên nerehe-
tîya Kurdan dinêre û dibêje ku Kurd heta dewleta xwe saz nekin,
bêguman çîyayên Kurdistanê dê bibin "navendeke nerehetîyê" (ett
orocentrum). Ji alîyê din Elly Jannes di gernama xwe de li ser Kur-
dên Yêzîdî zanîyarîyên fireh dide(32). Çend gerokên Swêdî her çi-
qas çûne li welatên ku Kurdistan bindest kirine jî, di gernamê xwe
de kêm li ser Kurdistanê disekinin. Sven Auren wek gerokekî di
sala 1934'an de çûye Tirkîyê, di beşeke pirtûka xwe de ew tenê li
ser Kurdekî ango li ser mirina Zaro Axa disekine, zanîyarîyên de-
stê dudan pêşkêş dike. Zaro Axa angorî agahdarîyên rojnaman di
sala 1774'an hatîye dinê û di 157 salîya xwe de mirîye. Zaro Axa li
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Bitlîsê hatîye dinê, ew tevê 6 şeran bûye, li rûyê dinyayê mirovê he-
rî kal ew bûye, çawa nivîskar dide kivşê sê gurçikên wî hebû
ne(33).

Gerokekî mayîn yê ku bi salan di nexweşxanên Tirkîyê de kar
kirîye, li gelek navçên welêt geryaye, bi Kurdan re bûye nas, Davit
Norlin e. Norlin di sala 1930'an li bajarê Adanayê maye. Wî li ser
Tirkîyê du pirtûk nivîsîne, pirtûka xwe ya pêşîn Welatê di navbera
Rohilat û Rojavayê de bi nav kirîye, di vê pirtûkê de beşek li ser
Kurdan e, nivîskar bi taybetî li ser Kurdekî bi navê Alî disekine,
angorî nivîskar ev Kurda nexwaş bûye, agirê wî gîhî§tîye 42 dere-
can, dîya wî, ev Kurda anîye nexwaşxanê, paşê ew hîştîye çûye. Piştî
ku ew silamet dibe, demekê lê dinêrin Alî wunda bûye, bi alîkarîya
dîya xwe ji nexwaşxanê revîye. Dîya wî bi dizîka ve ji ber ku mesre-
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rewşa Kurdan ya aborî û civakî disekine, başî-nebaşî, qencî-neqen-
cîya Kurdan ji hev cuda dike, herdu karekterên Kurdan rûberî hev
dike û gelek mîsalan dide(35).

Gunnar Jarring wek Turkologekî li Unîversîta bajarê Lundê de
kar kirîye, li ser gelên rohilatê zanîyarîyên wî yên fireh hene. Li rex
yî karê xwe, ew di navbera salên 1940 û 1945 li Tirkîyê, îraq û li
îranê di gelek karên dîplomatîk jî beşdar bûye, bi Kurdan re bûye
nas. Di bîranîn xwe de ew car-caran li ser jîyîna rojane ya Kurdan
disekine. Demaew diçe Baxdayê li wira C.J. Edmonds dibîne, ça-
wa tê zanîn vî îngîlîzê li ser Kurdan gelek salan kar kirîye wek
Kurdnasekî hatîye nasîn. Dema Jarring qala pirtûkxana wî dike, ew
dibêje pirtûkxaneke Edmonds ya §exsî heye ku li ser Kurdan pêk
hatîye û gelek bi rêk û pêk e. Jarring dema li îranê jî maye bi Alî
Gholi Ardalan re bûye nas, wek şefê pêwendîyên Ewrûpî di wezî-
reta karên der de xebitîye, bi xwe Kurd bûye, angorî agahdarîyên
Jarring ew gelek jêhatî bûye, paşê wan bi hevra li Waşîntonê kar ki-
rine(36).

Di navbera salên 1947-1948'an de wênekêşekî Swêdî Ragner
Alyre diçe li Tirkîyê dimîne. Gelek wêneyên cîwan li ser babeta
Tirkîyê ne. Di tabloyeke xwe de jî cîh daye jineke gundî li Kurdi-
stanê. Piştî ku ew vegerîya Swêdê çend pêşengehên wî li bajarên
cuda hatîye vekirin, wusan jî wêna wî ya bi navê "Kurdisk bond-
kvinna" hatîye nîşandin.

Nivîskarê Swêdî Jan Myrdal dema di sala 1958'an diçe Kurdista-
na Tirkîyê, ew rastî tiştekî ecêb tê û vê gera xwe "Bûyera nehêvîkirî
ya Anadolîyê" (Anatoliskt Intermezzo) bi nav dike. Myrdal diçe kî-
derê, rastî leşkeran tê, ew dibêje hemû Anadolîya Rojhilat navçeke
leşkerî ye. Li dorberê Erzurmê dema polês wî digre dibe polêsxanê
ew dibîne ku li jor masa polês afîşek heye, li ser afîş hatîye nivîsan-
din: "Tirko! Tirkî deng bike" (Turk tala Turkiska). Çawa Myrdal di
pirtûka xwe de dinivîse, polêsê Tirk ji der Tirkî tu zimanek nizani-
bûye, wan hev fam nekirîye. Ev peyvana bêşik polîtkaya Tirkîyê li
ser Kurdan û zimanê Kurdî nîşan didin. Paşê Myrdal li ser Qereki-
lîsê re derbasî îranî dibe(37).

îranîst û rohilatnasê Swêdî H.S. Nyberg (1889-1974) çend caran
çûye Kurdistana Iraqê, li wira xwastîye Kurdî fêr bibe û rewşa
Kurdan bi çavê xwe dîtîye, ji alîyê din bûye dostekî Kurdan. Di sala
1960'an de li Baxdayê li ser zimanê Kurdî konferansek ji bo xwen-
dekarên Kurd pêşkêş kirîye. Li ser babeta pêwendîyên H.S. Nyberg
û Kurdan keça wî Sigrid Nyberg Kahle pi§tî mirina bavê xwe bîo-
grafîke gelek fireh amade kir(38).
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Rohilatnas, îranîst, zimanzan û etnografên Swêdî bi çand û ede-
bîyata gelên rohilatê ve hertim mijûl bûne, di vî warî de lêkolîn û
xebatên bêhempa pêk anîne. Ji bo van xebatan mîsalekî mayîn jî, di
sala 1962 'an de vekirina Enstutîya Lêkolînê ya Swêdî li îstenbolê
ye ( Svenska Forskingsinstitutet i Istanbul). Alîkarê vê zanîngehê
çend caran gerên Kurdistanê amade kirine, çûne Kurdistana Tir-
kîyê(39).

Lîstikvana Kurd (Sven Hedin, 1917).

Angorî sedsalên kevn, di sedsalan bîstan de hejmara gerokên ku
çûne Kurdistanê sal bi sal zêtir bûne. Lê belê dîtin, bawerî û za-
niyarîyên van gerokên nûh û gerokên kevn ji hin waran de ji hev
cuda ne. Bi taybetî gerokên kevn zêdetir li ser erdê Kurdistanê, sî-
nor, çîya- robar wek van babetên geografîk sekinîne. Yên ku zêtir
li ser rewşa Kurdan bi xwe nivîsîne, gerokên nûh in. Wan serêşî û
janên Kurdan raberî xwendevanên xwe kirine an jî giranî dane vê
babetê. Li Swêdê cara pêşîn agadarîyên fireh li ser Kurdan di ger-
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namên Barbro Karabuda de cîh girtin. Ew di sala 1959'an de çûye
Kurdistana Tirkîyê û ev gera xwe "Li bal Kurdan" bi nav kirîye(40).
Lê belê xebateke wê ya fireh di sala 1960'an de bi navê Li alîyê ro-
hilata Firatê-Li welatê Kurdan (Öster om Eufrat-i Kurdernas
Land) hat weşandin. Ev berhema dikare berhemeke pêşîn jî bê he-
sibandin ku li ser Kurdan li Swêdê ji alîyê Swêdîkî de wek pirtûke-
ke bi serê xwe derketîye. Di vê xebatê de dîtinên wê li Kurdistanê
û zanyarîyên li ser Kurdan ketine nav hev, pirtûk bi melumetîyên
dîrokî û civakî ve hatîye dewlemend kirin. Di sala 1966'an de vê ca-
rê pirtûkeke mayîn ya Karabuda tê weşandin, di rûpelên destpêka
pirtûkê de Kurdistana Tirkîyê çawa paşta ketîye, mirov çawa be-
lengaz ketine li ser vê pirsê disekine. Barbro Karabuda ji ber van
xebatên xwe, dema di sala 1967'an de diçe Tirkîyê tê £irtin(41).
Piştî salên 1960'an li Swêdê bi taybetî rewşa Kurdên Iraqê bala
çend Swêdîyan kişandîye. Ji wanan çend kes çûne vî perçê Kurdi-
stanê bûne şahîdê tekoşîna gelê Kurd ji bo azadî û rizgarîyê, wek
gerên Tord Wallström(42) û Jan Guillo/Marina Stagt(43). Wall-
ström gernama xwe bi Dostên me tenê çîya ne (Bergen ar vara en-
da vanner) bi nav kirîye, di vê gernamê de pi§tî şkestina şoreşa
Iraqê tenêmayîna Kurdan û zordestîyên li ser wan tên zimîn û pir-
tûk di sala 1975'an de hat weşandin. Ji der vê pirtûka xwe çend be-
§ên vê gera wî jî di hin kovar û rojnamên Swêdî de derketin. Bi
çapbûna vê pirtûkê ve cara pêşîn bi firehî êş û janên Kurdan yên
netewî li Swêd hatin zanîn. Lê belê ji ber xurtbûna sempatîya Jan
Guillou derheqa Gelê Felestinî û Ereban, di pirtûka wî ya ku di sa-
la 1977'an bi navê Iraq-Erebîstana Nû çapkirî de bawerîyên pro-
erebî analîzkirina rewşa Kurdan dijwarttir dike. Derheqa rewşa
Kurdên îranê de gernameyên Swêdî gelek kêm in an jî di van salên
dawîn de kesên ku çûne Iranê rîya wan berbi vî beşê Kurdistanê
neketîye. Nivîskarê Swêdî Sven Delblanc di pirtûka xwe ya ku bi
Zahak navkirî de ketîye dilqê turîstekî, derheqa îrana salên
1971'an de dîtinên xwe li ser rewşa welêt de bi çavekî rexnekiri
pê§kê§ dike. Ew civata îranê di hundirê tekoşîna navbera Zahak
(Dehaq) û Kawe dibîne, kûrbûn û tujbûna problemên îranê bi giştî
pêşkêş dike. Delblanc di beşekî vê pirtûka xwe de nêrîna Tehranê
derheqa gelên mayîn de jî awa pêşkêş dike : " Turkmen hov û zaiim in,
Belucîn tembel û paşketî ne, Kurd nepaqij û serhişk in, rûniştvanên Tebrîzê
qure û xemgîn in..."(44). Piranîya gerokên ku çûne îranê, naveroka
mîtolojîya Newroz gelek bala wan kişandîye û gernamên xwe da li
ser cejna Newrozê sekinîne.
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Ji alîyê din bala gelek Swêdîyan li ser hebûna heywan û hêşnay-
ên (Fauna-Flora) ku li Kurdistanê peyda dibin, berev bûye. Di wa-
rê "heywanên xwe ka§ dikin" wek mar, beq, dumeqesk ...di van
salên dawîn de çend Swêdî çûne derketine dorberê çîyayê Araratê,
li wira lêkolînên cuda-cuda pêk anîne, wek mîsal Mikael Norström
çar cara çûye Kurdisanê(45). Dîsa lêkolîneke Börje Flardh jî, di sa-
la 1983'an de li ser van heywanan di kovareke Swêdî hatîye weşan-
din(46).

Em ji nivîseke Leander Tell derdixin ku du hevalên wî ji bajarê
Lundê çûne nav Kurdan (47 ). Li Kurdistanê çend lêkolîn pêk anî-
ne. Yek ji vana doktor Theodor Hyllander, kurê xu§ka avakarê
çanda bajarê Lundê ye, yek jî doktor K. Lindberg ye ku heta Kur-
distana îranê çûye, dîtinên xwe yên li ser Kurdan di pirtûkeke xwe
de şiro vedike (48).

Di sedşala 19'an de çawa em dibînin bi sedan gerokên Alman,
Fransî û îngîlîzî çûne welatên rohilatê, li ser van welatan gerna-
mên fireh nivîsîne. Hejmara gerokên Swêdî û van welatan dema
mirov rûberî hev dike, hejmara gerokên Swêdî rastî kêm in. Li
Swêdê ji bo derheqa rohilatê de vê valahîya hînbûn û zanînê tijî bi-
kin, di sedsala 19'an de çend gername bi taybetî ji zimanê Almanî
hatine wergerandin. Ji alîkî de dûrbûna navbera Swêdê û welatên
rohilatê, ji alîyê din angorî welatên mayîn kêmbûna pêwendîyên
Swêdî bi rohilatê re û wek dewletekê piçûkbûna wê bê§ik li ser ha-
tin-çûyina Swêdîyan berbi rohilatê bandûreke mezin hî§tîye.

Di vê babetê de çawa em dibînin di sala 1853'an de li bajarê
Örebroyê wek du cildan gernameke mezin li ser îranê û Kurdista-
nê bi Swêdî hatîye weşandin, gername ji alîyê gerokê Almanî Mo-
ritz Wagner de di salên 1851-1852'an de hatîye nivîsîn, piştî vê
çapa Alman ji ber giranbihabûna xwe bi çend zimanên mayîn jî
wek Fransî, Ingîlîzî û Swêdî hatîye çap kirin. Çapa Swêdî ni navê
Berbi îranê û welatê Kurdan (Resa till Persien û Kurdernas Land )
der çûye û tê de pêşgotineke Swêdî jî cîh girtîye. Ev cara pêşîn bû li
Swêdê berhemeke ewqas fireh di van salan de li ser Kurdan dihate
weşandin. Di vê pêşgotina Swêdî de bi kurtî li ser vê gernamê û ni-
vîskarê wê Moritz Wagner zanîyarîyên kurt tên dayîn. Di cîhekî vê
pêşgotinê de wergervanê Swêdî dibêje ku eşîrên Kurdan yên li serê
çîyan gelek bi tehluke ne, gelek zaneyên Alman û îngîlîz wek
Schultz, Browne, Darfurz bi destê Kurdan hatine kuştin. Ji alîyê
din ew dibêje ku Moritz Wagner nikaribûye here zikê Kurdistanê û
Çulemêrgê, ji bo Kurdistanê jî îfada "Hêlîna rêbiran" (Röfvarenastet
Kurdistan) bi kar tîne.
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Di gernama Moritz Wagner de hem li ser Kurdistanê, hem jî li
ser Kurdan zanîyarîyên fireh hene. Ji alîyê din di dawîya cildê du-
wemîn de serdazêdekirinek an jî pêvakirineke etnografîk li ser
Kurdan cîh girtîye, di vê be§a înformatîk de Kurd ji her alî ve tên
nasandin , wek koka Kurdan, ziman, belavbûna geografîk, sazge-
hên civakî, tehrê jîyînê, edet, rabûn-rûniştinên Kurdan, rûçikên ka-
rekterê wan. Ew çawa di beşê de dîyar dike ku, derheqa Kurdan de
alîkarîke mezin ji hevalê xwe Xaçatur Abovyan dîtîye, wan li Erîva-
nê hev nas kirîye. Abovyan destnivîsarên xebata xwe ya li ser Kur-
dan ji bo agahdarîyê daye Moritz Wagner. Wî ev xebata ji xwe re
bingeh girtîye, ji alîyê din çawa di pirtûkê de tê xuyanê haya wî ji
lêkolîn û xebatên Ewrûpî yên mayîn jî hebûye, wek Garzoni, Rich,
Ainsworth, Rödiger, Pott, Hörnle...Ev be§ê pirtûkê ji gernamekê
zêdetir bîna lêkolîneke zanistî pê tê. Ji alîyê din di beşê de derheqa
Kurdan de tiştên balkêş jî cîh girtine. Dema Moritz Wagner qala ji-
nên Kurd dike, ew dibêje ku jina kolonîstekî Alman bi navê Eiche-
le li bal jina mezinekî Kurd berdestî bûye, navê vî Kurdî
Huseyîn-Xan bûye(49).

Gernameke mayîn jî li ser rohilatê di sala 1883'an de ji zimanê
Almanî tê wergerandin û bi navê Rohilat (Orienten) tê weşandin.
Di vê pirtûkê de beşeke bi serê xwe li ser Kurdistanê ye û qasî 80
rûpelî ye. Ji alîyê din beşa li ser Mezopaotamyê û Ermenîstanê de
jî mirov derheqa Kurdan de rastî zanîyarîn belav-belav bûyî tê(50).

Di sedsala 19'an de berhemeke fireh jî li Stockholmê li ser dew-
leta Osmanî di sala 1878'an de bi navê Di rojên me de- Tirkîye
(Turkiet i vara dagar) hatîye weşandin, ew jî werger e. Di vê pirtû-
kê de zêdetir li ser geografîya Kurdistanê hatîye sekinandin(51).

Ev hersê pirtûkên li jor nav gotî di sedsala 19'an de li Swêdê
derheqa Kurdan de wek sê çavkanîyên here fireh tên zanîn, hersê jî
werger in û hersê jî, ji zimanê Almanî hatine wergerandin.

Di gelek gernamên ku bi Swêdî çap bûne, di nav rûpelên wan de
li ser Kurdan beşine fireh hene. Yek ji vana gernama gerokê Fin-
landî Georg August Wallin e ku di navbera salên 1843-1849'an
çûye welatê Rohilatê, li ser vê gera berhemeke ji çar cilda pêkhatî
amade kirîye. Di cildê çaremîn de dema ew ji Iraqê derbasî îranê
dibe ji nav gundên Kurdan re derbas dibe, Kurdan re dibe nas. De-
ma ew berî ku dest vê gera xwe bike, ji Kurdan sê qantira wek bar-
kêş deyn dike û çend Kurdan jî wek rêber hildide bal xwe. Angorî
zanîyarîyên wî ev Kurdan, Kurdên Kermanşahê bûne. Di vê beşê
pirtûkê der Wallin dûr û dirêj qala Kurdan dike, Kurdan bi xwen-
devan dide nasîn. Tiştên ku li serê wî re derbas bûne nîşan didin ku
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Tabloyeke Ragnar Alyre: "Gundiyeke Kurd" (1954)

hakîmîyeta van herêman di van salan de di destê Kurdan de bûye.
Wallin di cîhekî mayîn de jî Kurdan û koçerên Ereban hemberî
hev dike. Wallin li bajareki bi navê Khanikan ku Kurd tê de zêde-
bûne, maye. Pa§ê çûye cîhekî bi navê Patak li vira rastî belengazî û
perîşanîke mezin hatîye, ew çawa dîyar dike li vira leşkerên Kurd
hebûne ku di bin destûra Khosrew Khan de kar dikirin, ev Kurdan
kontrola li ser sînor mijûl bûne, baca rîyê ji kesên ku ji vê herêmê
re derbas dibûn, distendin. Wallin bi xwe jî, ji alîyê Kurdan de ha-
tîye kontrol kirin(52).

-57-

Tabloyeke Ragnar Alyre: "Gundiyeke Kurd" (1954)

hakîmîyeta van herêman di van salan de di destê Kurdan de bûye.
Wallin di cîhekî mayîn de jî Kurdan û koçerên Ereban hemberî
hev dike. Wallin li bajareki bi navê Khanikan ku Kurd tê de zêde-
bûne, maye. Pa§ê çûye cîhekî bi navê Patak li vira rastî belengazî û
perîşanîke mezin hatîye, ew çawa dîyar dike li vira leşkerên Kurd
hebûne ku di bin destûra Khosrew Khan de kar dikirin, ev Kurdan
kontrola li ser sînor mijûl bûne, baca rîyê ji kesên ku ji vê herêmê
re derbas dibûn, distendin. Wallin bi xwe jî, ji alîyê Kurdan de ha-
tîye kontrol kirin(52).

-57-



Derheqa van gernamên ku bi zimanê Swêdî hatine wergerandin,
gernameke balkêş jî ya nivîskara îngîlîz Rosita Forbes e, ew bi xwe
bûye şahîdê serhildana çîyayê Girîdaxê(53). Freya Stark jî, dema
diçe Iraqê rastî Şêx Mehmud tê, bi wî re demekê dipeyîve, li ser ro-
jên bihurî disekinin. Ew di sala 1942'an de li van deran ge-
rîyaye(54).
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ÇEND KONTAKTÊN EDEBÎ

Her çiqas Swêd ji welatên rohilatê dûr dikeve jî, di nav edebîya-
ta Swêdî de tema rohilatê cîhekî berbiçav werdigre. Gelek nivîska-
rên Swêdî di berhem û efrandinên xwe de motîfên rohilati (Orient,
levant, §ark) bi hostatî bi kar anîne. Ji alîyê din gelek berhemên
biyanî bi zimanê Swêdî hatine wergerandin, bi vî tehrî nivîskar û
wergervanên Swêdî edebîyata xwe dewlemend kirine, gelek kon-
takt û pêwendîyên edebî pêk anîne, wek mîsal nivîskar Isaac A.
Börk di sala 1688-an di şanoyeke xwe de cîh dide serpêhatîya patî-
§ahê îranê Darius. Iskenderê Mezin çawa zora Darius birîye pîyes
li ser vê temayê ava dibe .Ew çîrokên ku bi "hebû-tunebû carekê..."
(det var en gang...) dest pê dikirin an jî bi "çîrokên hezar û yek şe-
van" (tusen och en natt) li hemû cîhanê dihatin nas kirin, cara pêşîn
ji alîyê Hinrick Sandström (1836-1851) de li Swêdê hatin werge-
randin û rohilat kete nav xewnên zarokên Swêdî.

Dema mirov tema Kurdan di çavkanîyên edebî de raçav dike, ev
çavkanîyên edebî li ser sê beşan berev dibin : a) Berhemên ku ji
alîyê nivîskarên Swêdî de hatine nivîsîn, b) Berhemên ku ji zima-
nên mayîn hatine wergerandin, c) Berhemên ku ji alîyê nivîskarên
Kurd hatine nivîsîn û bi zimanê Swêdî der çûne. Van kontaktên
edebî bêguman li ser hev bandûrek hîştine, bi kêmanî hev dewle-
mend kirine, di dawîyê de bi zimanê Swêdî edebîyateke li ser Kur-
dan hatîye pêk anîn. Ev analîza me di vî warî de gaveke pêşîn e ku
tema Kurdan di nav edebîyata Swêdî de raçav dike, nêrîneke giştî
pêşkêş dike.

Di sedsala 19'an de hejmara nivîskarên Swêdî yên ku tema rohi-
latê di efrandinên xwe de bi cîh kirine, her şûne zêde bûne. Ji vana
yek Victor Rydberg (1828-1895) e. Ew, di helbesteke xwe de dix-
waze here rohilatê:

Çi ye ev kesera ku
di dilê min de tê-diçe?
Ez dixwazim herim rohilatê
berbi; ji hemûyan xweşiktira min.
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Rydberg di cîhekî mayîn de behsa gerên Ausverus dike, Ausve-
rus angorî mîtologîyê hatîye mehkûm kirin ku heta-hetayê betal û
berêdayî bigere. Ew ji nav Kurdistanê re jî derbas dibe: "Di dawîyê de
ew hate çîyayê Elbrusê, ew ji başurê ji nav welatê Kurdan û Gurcîyan derbas
bû. Dema ew hate pêş, çivîkan dengê xwe birîn, kulîlkan xwe vekişandin qalikê
xwe, dilên mirovan yên germ sar bûn û dilê mirovan yên hişk bi hesreta ezîyet
û lêdanan man"(l).

Nivîskara Swêdî ya bi nav û deng Fredrika Bremer (1801-1864)
di sedsala 19'an de çûye Felestînê û Tirkîyê, gelek rojên xwe li we-
latên rohilatê derbas kirîye. Wê xwestîye here nav Kurdan jî, lê be-
lê ew çawa di pirtûkeke xwe de dîyar dike ku, di van salan de
derheqa Kurdan de tirs-xofeke mezin hebûye, kesî cesaret nekirîye
here nav van herêmên "bê emnîyet"(2).

Nivîsarekî mayîn yê ku gelek di bin bandûra tema rohilatê de
maye Carl Jonas Love Almqwist (1793-1866) e. Di nav çend berhe-
mên wî de bi taybetî mîtolojîya îranê û hebûna çanda rohilatê cîhe-
kî girin werdigre. Almqwist berî ku li ser rohilatê binivîse, bi saya
lêkolîneke Prof. P.W. Palmblad ku li ser kevneşopî û edetên gelên
îranê hatibû amade kirin, bi çanda van gelên vê heremê re dibe
nas(3). Di vê lêkolînê de derheqa kok û bingeha çanda gelên îranî
wek Faris, Kurd, Afgan... zaniyarîyên balkêş hene, bi saya vê lêko-
lînê ew bi Şahmane û mîtolojîya cejna Newrozê re dibe nas. Piştî
vê hevnasîyê Almqwist berhema xwe ya bi navê Ormus û Ahrîman
dinivîse, li ser tekoşîna pakî-nepakîyê, rindî-nerindîyê û ronahî-ta-
rîyê sekinîye. Di çîrokeke bi navê Semiramis de jî ew fîgureke çîro-
kî ya Asurîyan dide nasîn(4).

Ji alîyê din Almqwist di helbestên xwe yên muzîkal de jî cîh dide
tema rohilatê. Di helbesta bi navê Isfendiyar de ew bi Rustemê Zal
re deng dike Û dibêje ku: " Vexwe Rustem! vexwe! berî ku tekoşîna me ca-
reke din dest pê bike...". Di helbesteke mayîn de jî em Almqwist li ber
qeraxê çemê Firatê dibînin:

Çima?
Çima ez li qeraxê avê rûnistime?
Nouronnihar nayê!
Pêlên Firatê li min dikenin
Kulîlkên gullalan li min dikenin
Çavên Nouronnihar li min dikenin.
Çima ez li qeraxê avê rûniştî mame?
Dîyar e, hembêza çem li min xuyî derdikeve (5).
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Verner von Heidenstam (1859-1940) gelek salan çûye walatên
Ereb wek Misir, Lublan û Surîyê, rohilat bûye semboleke fanta-
zîyê, xewnerojan di efrandinên wî de. Di helbesta xwe ya bi navê
Şam (Damaskus) de Heidenstam cîh dide Saladîn Eyubî, vî bajarî
wek bajarê Saladîn bi nav dike(6). Ew di romana xwe Endymoin de
dîsa navê vî patîşahê Kurd dide, li ser mirovhezî û aşîtîxwazîya wî
disekine(7). Ev romana li Swêdê wek romana pêşîn ya şêxan tê za-
nîn. Heidenstam çawa tê zanîn di sala 1916'an de Xelata Nobelê ya
edebîyatê wergirtîye.

Di nîveke sedsala 19'an de çawa em dibînin du romanên J. Mo-
rier ji zimanê îngîlîzî tên wergerandin û li Stockholmê bi zimanê
Swêdî tên weşandin. Ev cara pêşîn e ku li Swêdê tema Kurdan be-
§eke du romanên nûjen pêk tine. Di sala 1825 'an de romana bi na-
vê Hecî Baba Ji îsfehanê (Haji Baba fran Ispahan) bi Swêdî der
diçe. Di vê romanê de fend-fêl û dek-dolavên Farisan cîhekî giring
digre. Beşeke here balkêş, beşa li ser keçeke Kurd e. Ev keça bi
navê Zeyno (Zeynep) di vê beşê de çi hatîye serê malbata wê û qa-
la zordestîyên Tirkan, Ereban û Farisan dike, wek keçeke dîlgirtî,
kole û berdestî li ser enînivîsa xwe disekine. Nivîskar enînivîsa
Zeyno û rewşa gelê Kurd wek hev dibîne, nêzîkî hev dike(8). Ro-
mana Morier ya duwemîn jî, di sala 1836'an de wek du beşan li
Stockholmê çap bûye, navê romanê Ey§o-an jî keça bedew ji Qersê
(Ayesha eler den sköna flickan i Kars) e. Romanê li ser pêwendîy-
ên Kurdan û gelên mayîn li herêma Qersê hatîye nivîsîn. Morier
dema li ser mêrxasîya Kurdan disekine, ew dibêje ne siltanên Tir-
kîyê, ne jî §ahên îranê karibûne zora Kurdan bibin. Morier di pê§-
gotina vê romanê de navê Garzonî û berhema wî ya ku di sala
1787'an li ser zimanê Kurdî li îtalyê çapbûyî, dide(9). Wusan tê
xuyanê Mprier ev çavkanîya bi kêrhatî dîtîye û jê^ behre girêdaye.
Morier li îranê kar kirîye, di navbera 1810-1816 li îranê maye.

Li Swêdê cara pêşîn efrandineke bi temamî li ser Kurdan e, di
sala 1906'an de tê weşandin, ev romana nivîskarê Alman ji zimanê
Almanî hatîye wergerandin û bi navê Ji Nav Kurdistana Hov re Der-
basbûn (Genom vilda Kurdistan) hatîye weşandin. Ev romana cara
pêşîn li Almanyê di sala 1892'an de çap bûye, paşê roman bi 20 zi-
manan biyanî hatîye weşandin, Kurd bi saya vê romanê li Ewrûpê
gelek hatine nas kirin. Bêguman navê romanê bandûreke neçê û
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bi nav û deng Kara Ben Nemsi, bi navekî mayîn Old Shatterland
pey îz-şopa Erebekî ketîye ku bi destê Tirkan li çîyayên Kurdistanê
li herêma Amadîyê hatîye girtinê(lO). Di beşê duwemîn de ango Ji
Kurdistana Hov re Derbasbûn de rizgarkirina vî Erebî û macarên li
serê Kara Ben Nemsi qewimîne, cîh girtine(ll).

Di sala 1928'an de vê carê çapên nûh yên pirtûkên Karl May li
Swêdê bi navên mayîn tên weşandin, wek Di Nav Rêbirên Kurd de
(Bland kurdiska rövare) û Di Nav Dizên Kurd (Bland kurdiska tju-
var). Bîna krîmînalîtê gelekî ji navên van herdu romanên dawîn
tê(12). Di van salan de bi saya Karl May Kurd bi sê peyvên negatîv
li Swêdê hatine nas kirin: hov, rêbir, diz. Dema mirov di van salan de
ji ber rewşa Ermenîyan îddayên "Kurdên mirovkuj" jî li ser van her-
sê îfadan de zêde dike, mirov wê çaxê baş jê derdixe ku îmaja der-
heqa Kurdan de li Swêdê van salan de çiqas neçê, neba§ bûye.

Di van salan de derheqa Kurdan de du nivîskarên Swêdî yên ku
bîr û bawerîyên xirab dîyar kirine, yek Ludvik Nordström (1882-
1942) e, yek jî Marika Stiernstedt (1875-1954) e. Her çiqas derhe-
qa Kurdan de bawerîyên wan yek bin jî, lê belê derheqa Ermenîyan
de bawerîyên wan cuda dibin. Ev herdu nivîskar di navbera salên
1909-1938 bi hevra zewicîne. Ji vanan Ludvik Nordström demekê
diçe Tirkîyê , dibe heyranê Kemal Ataturk û di pirtûkeke ku li ser
Tirkîyê nivîsî de serhildana Şêx Seid wek gaveke kevneperest û pa-
şverû dibîne(13). Ji alîyê din jina wî Marika Stiernstedt ji bo Erme-
nîyan sempatîke mezin nîşan dide, ji ber zordestîyên li ser
Ermenîyan, ew Kurdan şirîk û hevparê vê zordestîyê dibîne û Kur-
dan gelekî koçer-eşqîya bi nav dike (...nomadiserande rövarfolket
Kurderna...). Ew, van peyvan di konferanseke ku di roja 27-3-
1917'an li Stockholmê pêkhatî de bi kar tîne (14). Ew û mêrê xwe
derheqa polîtkaya Tirkîyê ya kêmanîyan de wek hev nefikirîne, ji
ber ku mêrê wê ji Ataturk û Tirkîyê gelek hez kirîye, jina wî Mari-
ka bi xwe jî, li dijî zordestîyên li ser Ermenîyan bûne yên ku ji alîyê
Tirkan de hatine pêk anîn, derketîye(15). Marika Stiernstedt di sa-
lên 1931-1936'an de seroktîya komela nivîskarên Swêdî kirîye.

Di van salan de tema Kurdan di efrandinê Swêdî de, di çarçeve
û sînorên pirsa Ermenîyan de cîh girtîye. Di sala 1935'an de roma-
neke gelek mezin hatîye weşandin (605 rûpel), ev romana bi navê
Çil Roj Li Serê Çîyayê Musadaxî (De fyrtio dagarna pa" Musa
Dagh) ji alîyê Franz Werfel de hatîye nivîsîn. Nivîskar dema sala
1929'an de li Şamê dimîne, wî rewşa zarokên Ermenî, trajedîya
wan bi çavên xwe dîtîye, vê yekê bandûreke gelek mezin li ser nivî-
sîna vê romanê hîştîye. Di romanê de zordestî û belangazîya gelê

-64-

bi nav û deng Kara Ben Nemsi, bi navekî mayîn Old Shatterland
pey îz-şopa Erebekî ketîye ku bi destê Tirkan li çîyayên Kurdistanê
li herêma Amadîyê hatîye girtinê(lO). Di beşê duwemîn de ango Ji
Kurdistana Hov re Derbasbûn de rizgarkirina vî Erebî û macarên li
serê Kara Ben Nemsi qewimîne, cîh girtine(ll).

Di sala 1928'an de vê carê çapên nûh yên pirtûkên Karl May li
Swêdê bi navên mayîn tên weşandin, wek Di Nav Rêbirên Kurd de
(Bland kurdiska rövare) û Di Nav Dizên Kurd (Bland kurdiska tju-
var). Bîna krîmînalîtê gelekî ji navên van herdu romanên dawîn
tê(12). Di van salan de bi saya Karl May Kurd bi sê peyvên negatîv
li Swêdê hatine nas kirin: hov, rêbir, diz. Dema mirov di van salan de
ji ber rewşa Ermenîyan îddayên "Kurdên mirovkuj" jî li ser van her-
sê îfadan de zêde dike, mirov wê çaxê baş jê derdixe ku îmaja der-
heqa Kurdan de li Swêdê van salan de çiqas neçê, neba§ bûye.

Di van salan de derheqa Kurdan de du nivîskarên Swêdî yên ku
bîr û bawerîyên xirab dîyar kirine, yek Ludvik Nordström (1882-
1942) e, yek jî Marika Stiernstedt (1875-1954) e. Her çiqas derhe-
qa Kurdan de bawerîyên wan yek bin jî, lê belê derheqa Ermenîyan
de bawerîyên wan cuda dibin. Ev herdu nivîskar di navbera salên
1909-1938 bi hevra zewicîne. Ji vanan Ludvik Nordström demekê
diçe Tirkîyê , dibe heyranê Kemal Ataturk û di pirtûkeke ku li ser
Tirkîyê nivîsî de serhildana Şêx Seid wek gaveke kevneperest û pa-
şverû dibîne(13). Ji alîyê din jina wî Marika Stiernstedt ji bo Erme-
nîyan sempatîke mezin nîşan dide, ji ber zordestîyên li ser
Ermenîyan, ew Kurdan şirîk û hevparê vê zordestîyê dibîne û Kur-
dan gelekî koçer-eşqîya bi nav dike (...nomadiserande rövarfolket
Kurderna...). Ew, van peyvan di konferanseke ku di roja 27-3-
1917'an li Stockholmê pêkhatî de bi kar tîne (14). Ew û mêrê xwe
derheqa polîtkaya Tirkîyê ya kêmanîyan de wek hev nefikirîne, ji
ber ku mêrê wê ji Ataturk û Tirkîyê gelek hez kirîye, jina wî Mari-
ka bi xwe jî, li dijî zordestîyên li ser Ermenîyan bûne yên ku ji alîyê
Tirkan de hatine pêk anîn, derketîye(15). Marika Stiernstedt di sa-
lên 1931-1936'an de seroktîya komela nivîskarên Swêdî kirîye.

Di van salan de tema Kurdan di efrandinê Swêdî de, di çarçeve
û sînorên pirsa Ermenîyan de cîh girtîye. Di sala 1935'an de roma-
neke gelek mezin hatîye weşandin (605 rûpel), ev romana bi navê
Çil Roj Li Serê Çîyayê Musadaxî (De fyrtio dagarna pa" Musa
Dagh) ji alîyê Franz Werfel de hatîye nivîsîn. Nivîskar dema sala
1929'an de li Şamê dimîne, wî rewşa zarokên Ermenî, trajedîya
wan bi çavên xwe dîtîye, vê yekê bandûreke gelek mezin li ser nivî-
sîna vê romanê hîştîye. Di romanê de zordestî û belangazîya gelê

-64-



Ermenî di salên §erê cîhanî yê yekemîn de tê zimîn, nivîskar carina
jî, li ser pêwendîyên Kurd û Ermenîyan jî disekine(lö). Romaneke
ewqas fireh jî (509 rûpel), di sala 1940'an de bi navê Girîdax (Ara-
rat) tê weşandin, roman ji zimanê îngîlîzî hatîye wergerandin, di
romanê de nivîskar dorberê çîyayê Girîdaxê wek cenneteke wun-
dabûyî dibîne, dîrok û tebîyetê di nav hev de dikelîne. Ev çîyayê bi
rûmet, di romanê de bi robarê Erez re deng dike(17).

Herêma Qafqasyê timê bala nivîskar, gerok û mîsyonerên Swêdî
kişandîye li ser xwe. Swêdîyan Qafqasya wek defîna "Ziman û ge-
lan" bi nav kirine. Ne tenê ji alîyê etnogarafîk de, ji ber hurmeta
wan ji bo çîyayê Araratê û bedewîya tebîyeta li Qafqasyê ew gelek
di bin bandûra xwe de hîştîye. Irmelin Sandman Lilius di romana
xwe Kapten Grunnstedt de xwendevanan dibe vê navça ziman û
gelan. Di vê berhemê de mêrxasê romanê Grunnstedt behsa serpê-
hatîyên xwe li Qafqasyê dike. Ew di sala 1850'an de tevî şerekî
Qafqasyê dibe û wan deran ba§ nas dike. Di beşekî romanê de ew
dibêje dema mirov li kuçên Tiflîsê digere, ji 50 zêdetir ziman tên
deng kirin, wek Gurcî, Kurdî, Tatarî, Ermenî, Osetî, Avarî, Çeçe-
nî..(18).Di romanê de nivîskar xetên portreke kesekî bi navê Ke-
rîm dikşîne, li ser strana dilorîne, Kerîm trajedîya gelên rohilatê
gelek baş temsîl dike. Ew, heft sal e ji mal dûr ketîye, piştî vê xerî-
bîya dirêj dema ew vedigere welatê xwe, ew lê dinêre çavên dîya wî
kor bûne û dergistîya wî dane yekî din, roj roja dîlan-dewatê ye.
Dengbêjekî bi navê Djalik li ser Kerîm vê stranê dilorîne:

L bajarê Kalaf min şerefa sor vexwar
lê belê Xwedê per-bask dane min
di roja sisîyan de ez firîyam hatim vir.
Min nimêja xwe ya sibê
li newala kêleka Erzîncanê kir.
Ya nîvro li Erzurmê kir
dema ro diçû ava li Qersê.
Lê belê li Tiblîsê min kir nimêja êvarê.

Beşê duwemîn yê vê romana ku di sala 1974'an de çap bûye, di
sala 1990'an de hat weşandin, di vê romana bi navê Xalîçê Qersê
(Mattan fran Kars) de jî serpêhatîyên Grunnstedt hene(19).

Di romana Alî û Nîno de jî tema Qafqasyê cîhekî fireh werdigre.
Nîno keçeke Gurcî ye, ne musilman e, dilê wê dikeve lawikekî mu-
silman-Ali, ew li Bakuyê hev dibînin . jLê belê li pêşberî wan gelek
serêşî û dijwarî peyda dibin. Di beşeke vê romanê de jî em rastî
Kurdên bajarê Tiblîsê tên. Vê carê jinên Kurd yên ku felan dinêrin
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û nivîsên enîya mirovan dixwînin, devê rîyên bajarê Tiblîsê girti-
ne(20).

Di sala 1945'an de li Stockholmê bi zimanê Swêdî berevokeke
çîrokên gelên Qafqasyê der çûye, di vê pirtûka ku bi navê Çîrokên
Gelerî Yên Qafqasyê (Kaukasiska Folksagor) hatîye weşandin, tê
de 17 çîrokan cîh girtîye, yek ji van çîrokeke Kurdî ye. Di vê çîrokê
de serpêhatîya sê birayên Kurd heye. Navê yê mezin Hacî, yên
piçûk jî Nadir û Bedir in. Piştî mirina bavên wan ji wan re xolikek û
bizinek wek mîrate dimîne. Herdu birayên piçûk dema lê dinêrin
ew nikarin aborîya xwe bikin, ew lê dixin diçin xerîbîstanê. Lê belê
piştî demekê ew poşman dibin vedigerin tên gundê xwe, ew pey
§op-rêça birayê mezin dikevin wekî para mîrata bavê xwe jê bistî-
nin. Çîrok ji vir şûn de li ser şer-dewê hersê biran ava dibe. Ev çî-
roka wek çîroka Kurdî ya pêşîn tê zanîn ku bi zimanê Swêdî hatîye
weşandin(21).

Di van salan de li Swêdê çand, folklor û edebîyata Kurdî zêde
nehatîye zanîn û nas kirin. îranîst û rohilatnasê Swêdî Prof. Stig Vi-
kander (1908-1984) bi çand û edebîyata Kurdî re timê mijûl bûye.
Di sala 1959'an de di nav weşanên unîversîta Uppsalayê berevoke-
ke Wikander li ser folklor û edebîyata Kurdî hate weşandin. Pirtûk
bi pêşgotineke Fransî dest pê dike û ji çend beşan pêk hatîye. Di vê
pirtûka bi navê Berevoka Textên Kurmancî de (Recueil de textes
Kourmandji) ev nimunên folklor û edebîyata Kurdî cîh wergirtine:

1) Fabil û pêkenî
2) Çîrokên gelerî
3) Jîyîn û edetên Kurdan
4) Poezîya gelerî
5) Poezîya Nûjen
6) Werger
7) Rêziman

Ji ber ku ev berhemên Kurdî yên ku vê berevokê de cîh wergir-
tine tenê Kurdî hatine weşandin , edebîyata Kurdî ji alîyê Swêdîyan
de bi saya vê pirtûkê zêde nehate nas kirin, pirtûk tenê di nav
komeke îranîst, rohilatzan û fîlologan de belav bû. Lê belê ev cara
pêşîn bû ku li Swêdê li ser edebîyat û folklora Kurdî pirtûkek di-
hate weşandin (22). Ji alîyê din Wikander di lêkolîneke xwe de cej-
neke Kurdan ango beran berdanê angorî zanîyarîyên pirtûka
Avesta analîz dike(23). Wikander bi helbestvanê Kurd Osman
Sebrî ve tevayî li ser Kurdên êzîdî lêkolîneke mayîn amade ki-
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rîye(24). Ev herdu lêkolîn jî bi zimanên Almanî û Fransî li Swêdê
der çûne. Ji ber ku ev zimanan, zimanên înternasyonal in, Wikan-
der xebatên xwe piranî bi Swêdî nenivîsîye. Ji der Stik Wikander
rohilatnas û îranîstên Swêdî yên mayîn jî derheqa Kurdan de înte
resek nîşan dane, wek H.S. Nyberg(25) û Bo Utas(26)..

Destana Kurdî ya netewî Mem û Zîn an jî bi navekî mayîn Me-
mê Alan wek çavkanîke çanda Kurdî piştî gelek salan cara pêşîn ji
alîyê xwendevanên Swêdî de hate nas kirin, Robert Alftan ev ber-
hema giranbiha wergerande zimanê Swêdî û bi pêşgotineke Jisbert
Janicke hate weşandin. Di vê pêşgotinê de ev destana, bi destanên
gelên mayîn tê rûberî hev kirin û li ser nêzîkî - wekhevîyên di nav-
bera wan de tê sekinandin. Jisbert Janicke di naveroka wê destanê
de çend alî û rûçikên civata Kurd jî nîşan dide(27). Mem û Zîn di
nav gel de çawa tê zanîn bi devkî gelek hatîye belav kirin. Ji alîyê
din li ser varîyanta vê destanê ya ku ji alîyê Ahmedê Xanê de ha-
tîye nivîsîn, lêkolîneke edebî ji alîyê Ferhad Shakelî de hate amade
kirin û bi Swêdî der çû(28).

Angorî Kurdên musilman, rewşa Kurdên êzîdî bala Swêdîyan
zêtir kişandîye li ser xwe. Di çavkanîyên Swêdî de ev yeka gelek bi
zelal tê xuyanê. Romana Astrid Estberg ya bi navê Mariarme Li
Mezopotamyê (Marianne i Mesopotamien) bi temamî li ser Kur-
dên êzîdî li Iraqê hatîye nivîsîn. Marianne bi xwe keçeke Swêdî ye.
Ev keçika 19 salî cara pêşîn diçe Misirê, paşê li Iraqê dorberê baja-
rê Musilê li bal zanayekî Amerîkî, profesorekî arkeolojîyê wek
sekreter kar dike. Di romanê de carina êrîşên li dijî biyanîyên ar-
keolog ku li vê navçê kar dikin, zêtir dibin, Kurdên êzîdî li hemberî
van êrîşan biyanîyan diparêzin. Dilpakî û mirovhezîya Kurdên êzî-
dî di romanê de cîhekî taybetî digire. Ji alîyê din di romanê de bîr-
bawerî û edetên Kurdên êzîdî yên dînî jî tên nasîn(29). Ev
nivîskara Swêdî bi xwe çûye Iraqê, cîhên ku bûyerên romanê lê
derbas bûne, zîyaret kirîye. Roman bi avabûna bûyerên xwe ve ge-
lek nêzîkî romanên Agatha Christie ya bi navê Keçek Hate Bax-
dayê (En Flicka kom till Bagdad) û Kuştin Li Mesopotamyê (Mord
i Mesopootamien) ye(30). Ban û avahîya bûyerên van romanan ge-
lek hêsa ye: li alîkî Ewrûpî, bi taybetî keç û jinek diçe rohilatê, li
alîyê din bi hemû hovîtîya xwe ve rohilat û bûyerên nedîtî wek kuş-
tin, êrîş, lêdan, talan, dizî, hovîtî, neyartî, rêbirî, qilêr-gemar, be-
lengazî, parsekarî... Di van romanên polîsî, macera û sansansyonel
de fîgur û tîp gelek caran kincên Kurdan xwe dikin, ji jan û êşên
Kurdan yên bingehîn dûr dikevin. Di van salên dawîn de di çend
romanên ku bi Swêdî çapbûyî de em rastî Kurdên li dor sînoran
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tên. Di navbera sînorên Sovyet, îran, Iraq û Tirkîyê de pêwendîyên
Kurdan û biyanîyan beşeke vê edebîyata li dor sînoran pêk tîne. Di
romana George Halban ya bi navê Malikê Gur (Malik, Vargen) de
berpirsîyarên îstîhbarata Amerîkî û Sovyet li dijî hev şerekî bê-
hempa dajon. Di romanê de senatorekî Amerîkî li îstenbolê wek
§efê delegasyonekê ji ni§kê ve bê îz wunda dibe. Malîk an jî bi na-
vekî mayîn Van Holden zabitekî îstîbarata leşkerî vê carê ji xwe re
çend hevalên Kurd peyda dike, li pey îz-şopa vî şefê wundabûyî di-
keve. Ji alîyê din nivîskar Kurdan wek gorîyên (qurban) polîtkaya
hezên mezin-super dibîne, nivîskar ev bawerîya xwe di rûpelê da-
wîn yê romanê de bi cîh kirîye(31). Dîsa di despêka romanê de ni-
vîskar spasdarîyên xwe digihîne hevalên xwe yên Kurd yên ku
alîkarîya wî kirine. Ev romana ji alîkî de nêzîkî romana Gerard
Setmour dibe, di vê romana bi navê Menzîla Nedîyar (Rörligt mal)
de vê carê îstîhbarata îngîlîz derheqa îranê de pey înformasyonê
ketîye, çawa tê zanîn piştî §ore§a îranê destxistina înformasyonê ji
bo hêzên biyanî dijwartir dibe. Di çend beşên romanê de li ser
Kurdên li dorberê sînor wek Kurdên Bazîdê û Çolemergê agahda-
rîyên kurt tên dayîn (32). Mêrxasê vê romanê Mattie Furniss wek
mêrxasê romana Malikê Gur ji nav çîyayên Kurdistanê re derbas
dibe. Çawa tê^ zanîn piştî şoreşa îranê, jîyîna biyanîyan, bi taybetî
rewşa jinan li îranê gelek diguhire, berbi xirabîyê diçe, jîyîna civakî
sero-bino dibe. Serpêhatîya jineke Amerîkî ya ku êdî di van salan
de nikare li îranê bimîne, dibe babeta romana Bê keça Min Nabe
(Inte utan min dotter). Jineke Amerîkî ku bi doxtqrekî îranî ve ze-
wicîye hewl dide bi keça xwe ve tevayî bi dizîka ji îranê bireve, he-
re Amerîkayê. Lê belê ev yeka ewqas ne hêsa ye. Ew û keça xwe li
ser sînorê Tirkîyê-îranê re bi dizîka bi peyatî direvin, li dor sînoran
Kurd alîkarîya wan dikin wekî ew derbasî alîyê sînor yê mayîn bi-
bin û dê-keç di maleke Kurdan de dibin mêvan. Ev jina di nav Kur-
dan de xwe rehet nahesibîne, §ikeke mezin dibe li ser Kurdan,
rewşa Kurdan gelek prîmîtîv dibîne, lê belê ji bo Kurdan vê îfadê jî
bi kar tîne: "Em wek kesine bêhêvî di vî welatê dûr de asê bibûn, wek hacete-
ke bêdev di destê wan mirovan de bûn, yên ku bi xwe jî li welatê xwe di bin zo-
rê de mabûn"(33). Ev romana paşê bû babeta fîlmekî jî, hem roman
,hem jî fîlm rekoreke firotinê li Swêdê şkand. Di nav çar dewletan
de zordesîya li Kurdan dibe, zêdebûna evqas sînoran bi dewletên
cuda-cuda re, rewşa Kurdan ya nebaş û tebîyeta Kurdistanê ya asê
ji bo gelek nivîskaran bûye çavkanî û bingehekî romantîk. Ji ber
van sedemên cuda Kurdistanê wek hêzeke xurt gelek nivîskarên cî-
hanê berbi xwe kişandîye.
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Hem di edebîyata Swêdî de, hem jî, di berhemên ku ji zimanên
mayîn hatine wergerandin de pirsên "Kurd çi dixwazin?" û "Proble-
mên wan yên etnîkî çi ne?" hertim bê bersîv mane. Daxwazên wan
yên netewî zêde di van efrandinan de heta van salan dawîn cîh ne-
girtine. Tenê romana nivîskarê îngîlîz James Aldridge ya ku di sala
1950'an de li Stockholmê der çûye, rewşa Kurdên Iranê û polîtî-
kaya hêzên mezin, bi taybetî polîtîkaya îngîlîz li îranê bi vekirî ra-
dixe li ber çavan. Çawa zanîn di salê şerê cîhanê yê duwemîn de li
îranê gelên Azerî û Kurd ji bo azadîyê serî rakirin. Lê belê hêzên
ku di vê bawerîyê de nîn in, bala wan zêtir li ser bawerîya "Tilîya
Sovyetê" ye. Di romana Dîplomat de van herdu tezên cuda du ke-
sên li dijî hev in, temsîl dikin. Yek ji vanan Lord Essex e, yek jî
MacGregor e. Lord Essex tam dîplomatekî îngîlîz e, kincên dîplo-
masîya Ingiliz ya dîrokî li xwe kirîye, serhildanên gelên Azerî û
Kurd wek du tevgerên demokratîk nabîne, van şerên azadîyê bi
teorîya "Tilîya Sovyetê" ve îzah dike û di rîya xwe dedimeşe. Lê be-
lêMacGregor mirovekî zane ye, bi xwe geolog e, li îranê maye, zi-
manê Farisî zane, civata îranê, problemêm vî welatî, daxwazên
Azerî û Kurdan baş dinase. Ew jî di rîya xwe de dimeşe. Her çiqas
ev herdu kes bi hevra kar dikin jî du kesine dijî hev in, dinya wan ji
hev cuda ye. MacGregor bi çavên realîst, ne bi çavên dîplomatan li
bûyeran dinêre. Essex di romanê de pey serokeşîrên Kurdan dike-
ve, dixwaze wan bikşîne li bal xwe, pasîvîze bike, li ser Kurdan
kontrola îngîlîz xurt bike(34). Essex polîtîkaya îngîlîz ya klasîk, ya
zordest û firehbûnê temsîl dike, ew wek Rîşarê Dilbihesin dixwaze
seferên rohilatê pêk bîne, polîtîkayê li ser hîm û bingehên zorê ava
dike. Romana Dîplomat û mêrxasê wê Essex, romana Walter Scott
ya bi navê Rîşarê Dilbihesin tîne bîra mirovan. Ev romana jî bi
Swêdî çap bûye, ne tenê Swêdî bi gelek zimanên mayîn jî hatîye
waşandin. Di romanê de polîtîkaya îngîlîz ya rohilatê îflas dike, can
dide. Patîşahê Kurd Saladîn Eyubî bi mêrxasî û aşîtîwazîya xwe ve
zora vê polîtkayê dibe. Di rûpelên despêka romanê de peydabûna
heft eşîrên Kurd û mêrxasîya wan li dinê-alemê wek çîrokekê cîh
girtîye, nivîskar vê despêkê ve dixwaze mesajekê derheqa kal-ba-
vên Saladîn Eyubî de bigihîne xwendevanan(35).

Tema Kurdan di hunera helbestvanîya Swêdî de cara pêşîn bi
saya nivîskar Gunnar Ekelöf (1907-1968) de cîh werdigre. Di de-
stana wî Dîwana Mîrê Emgionê (Diwan över fursten av Emgion) û
dumahîka wê Partitur de serpêhatîya mîrekî Kurd heye. Ev mîr
angorî Ekelof bi destê Bîzansîyan hatîye girtin, paşê ew birine îs-
tenbolê, li wira girtî maye, çavên wî derxistine. Ev mîrê Kurd dema
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ji girtîgehê derdikeve bi alîkarîya dosteke dilovan rê dikeve, berbi
Kurdistanê dimeşe, berî gavekê dixwaze here welatê xwe(36). Li
ser Ekelöf, helbestên wî, rexneyên derheqa hunera wî û çavkanîyên
mayîn de, di ronahîya zaniyarîyên dîrokî û civakî di lêkolîneke me
ya mayîn de bi firehî wek beşeke bi serê xwe hatîye amade ki-
rin(37).

Romana ku Kurdan rûsipî dike, hêzên ku li dijî Kurdan rûreş di-
ke, romana Mêrkujê Rûmetbilind (Den hedervarde mördaren) e,
ya ku ji alîyê nivîskar Jan Guillou de hatîye nivîsîn. Di vê romanê
de du zabitên Swêdî yên salbihurî du bajarên cuda li ser hev tên
kuştin. Polês §ikê dibe li ser çend Kurdan. Lê belê mêrxasê romanê
yê bi nav û deng Carl Gustaf Gilbert Hamilton ne di vê bawerîyê
de ye. Ew li pey kesine din dikeve. Piştî xebat û lêkolîneke dûr û
dirêj tê dîtinê ku ev zabitan ji alîyê kesên ku li dijî-nasîstan in, hati-
ne kuştin, serborîya van zabitan diçe digihêje salên §erê cîhanê yê
duwemîn. Di romanê de pêwendîyên Swêdîyên ku bi faşîstan ve
hevkarî kirine, bi van kuştinan ve tê mehkum kirin. Roman di van
salên bihurî de vê polîtkaya pro-Almanî rexne dike, ji alîyê din, di
salên nêzîk de jî êrîşên polêsê Swêdî yên îstîhbaratê li dijî "porreş
an" jî rûreş dike(38). Nivîskarê vê berhemê Jan Guillou di roma-
nên xwe yên mayîn de jî vê temayê bi firehî bi kar tîne. Li ser vê ro-
manê agahdarîyên fireh di beşa Edebîyata Olof Palme de cîh
girtîye(39). Ev romana ji alîyê pêwendîyên Kurdan û Swêdîyan de
jî gelek balkêş e, cara pêşîn e ku ev pêwendîyên Kurdan-Swêdîyan
di nav berhemeke edebî de cîh digrin. Di van salên dawîn de çawa
em dibînin ev pêwendîyên Kurdan û Swêdîyan di edebîyata Kurdî
de jî tê zimin. Ev bandûrhîştina bi taybetî piştî hatina Kurdan li
Swêdê li dor salên 1980'an de dest pê kirîye, pêşta çûye.

Piranîya berhemên ku li ser Kurdan bi zimanê biyanî hatine ni-
vîsîn, paşê bi zimanê Swêdî der çûne bi taybetî ji zimanên îngîlîzî û
Almanî hatine wergerandin. Çawa em dibînin berhemên çend ni-
vîskarên Tirk û Kurd jî di van salên dawîn de cara pêşîn bi zimanê
Swêdî hatine weşandin.

Ji salên 1970'an virda li Swêdê gelek efrandinên nivîskarê Tirk
Yaşar Kemal bi zimanê Swêdî hatine weşandin. Di nav çend heban
de tema Kurdan beşeke bingehîn pê tîne. Yaşar Kemal çawa li
Frensê, wusan jî, li Swêdê ba§ tê nas kirin, qasî deh romanên wî bi
zimanê Swêdî çap bûne. Ji vana Efsana Çîyayê Girîdaxê (Ararats
Bergets Legend) di sala 1974'an li Stockholmê hatîye weşandin. Ev
efrandina her çiqas wek efsaneke evînê tê zanîn jî, têda tekoşîna
gundîyên belengaz li dijî hêzên hukumdar û motîfa Kurdan cîhekî
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berbiçav werdigre(40). Herdu romanên wî yên ku dumahîka hev in
ango Ku§tina li Çarsîya Hesinkaran (Mordet pa smedemas torg) û
Usiv-Usivok (Yusuf, lille Yusuf) de perîşanî û belengazîya malba-
teke Kurd heye. Di romana pêşîn de bav Memudê Kurd bi destê
hukmetê tê kuştin(41), di romana duwemîn de jî lawê wî Usiv bi
destê axakî can dide(42), ev malbata Kurd tu rehetîkê di romanê
de nabîne. Meyro, jina Memud an jî dîya Usif jî piştî van bûyerên
tir§ û tal pey belengazîya xwe dikeve. Di van herdu romanan de
feodalîzm wek sîstemekê can dide, kuştina van herdu Kurdan di
romanê de dibe nîşana hilweşîna feodalîzmê. Di sala 1984'an de
romaneke Yaşar Kemal yeke mayîn bi navê Behra Hêrsketî (Vred
gat hav ) bi Swêdî tê weşandin. Di vê romanê de mêrxasê pêşîn
masîvan Selîm e, ew gelekî ji tebîyetê hez dike. Selîmê tebîyethez,
Selîm leşkerîya xwe li Kurdistanê kirîye û tevî serhildana çîyayê
Girîdaxê (1930) bûye. Di romanê de masîvan Selîm car-caran li ser
van rojên bihurî disekine, van rojên tirş û tal bîr tîne, wek leşkerên
Tirk çawa li dijî Kurdan §er kirine behsa zordestîyên hukmeta Tirk
dike. Lê belê wek leşkerekî bi serê xwe wî rîya dilsozî û pakîyê hil-
bijartîye, ew kesekî mirovhez û gelekî nêzîkî tebîyetê bûye, evînda-
rê behr û masîyan bûye(43). Xwendevanên Swêdî bi saya van çar
romanên Yaşar Kemal, ji nêzîk ve bûne şahîdê nebaşîya rewşa
Kurdên li Tirkîyê.

Nivîskarekî Tirk ku berhemên wî bi zimanê Swêdî hatine we-
şandin Osman Şahin e. Di çîrok û serpêhatîyên wî de rewşa gundî û
belengazên Kurd motîfeke bingehîn pêk tîne. Pirtûka wî ya ku di
sala 1983'an de bi navê Bayê Sor li Stockholmê çap bûye , babet û
naveroka pirtûkê li ser Kurdan e. Di pirtûkê de bi zimanê Swêdî
pêşgotineke nivîskar jî cîh girtîye, ya ku di çapên Tirkî em rastî wê
nayên. Di vê pêşgotinê de Osman Şahîn, rewşa Kurdên li deverên
Dîyarbekirê û Rihayê çawa bandûrek li ser wî hîştîye, bi vekirî qala
vê yekê dike. Nivîskar bi xwe li Dîyarbekirê xwendîye, li Rihayê jî,
di nav Kurdan de mamostetî kirîye, gelek salên xwe di nav Kurdan
de derbas kirîye(44).

Bi taybetî pi§tî salên 1980 dema bi hezaran Kurd hatin Swêdê
çavkanîyên bi zimanê Swêdî li ser Kurdan her çûn zêde bûn. Ber-
hemên nivîskarên Kurd bi zimanê Swêdî hatin wergerandin, Xwen-
devanên Swêdî bi edebîyata Kurdî re bûne nas, kontaktên
nivîskarên Kurd-Swêdî pêşta çûn, hejmara çavkanîyên li ser Kur-
dan ji nişkê ve zêde bûn. Pirtûkên zarokan yên Mahmut bi zimanê
Swêdî hatin wergerandin, wek Zarokên îhsan (Ihsans barn) û Zo-
zan-Keçeke Kurd (Zozan-En kurdisk flicka) di sala 1983 'an de jî
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romana wî Hêlîn bi zimanê Swêdî der çû(45).Di van berhemên
Mahmut Baksî de tema pêwendîyên Kurdan û Swêdîyan beşeke
naverokê pêk tînin.

Mahmut Baksî pirtûka xwe Hana jî, li ser keşeke Asurî nivîsîye,
ev keçika ji Kurdistanê hatîye Swêdê. Pêwendîyên Kurd-Asurî û
Swêdîyan di vê pirtûkê de ketine li nav hev (46).Di vî warî de nave-
roka vê pirtûkê û pirtûka Tomas Lagerstrom ya bi navê Reva ji
Kerboranê (Flykten fran Kerboran) gelek nêzîkê hev in(47). Pira-
nîya Asurîyên ku li Swêdê ne, ji deverên Merdînê, Kerboran, Tur-
Abîdînê hatine û li Swêdê grûpeke mezin ya biyanîyan pêk anîne.

Di van salên dawîn de çawa em dibînin gelek berhemên helbest-
vanên Kurd bi zimanê zimanê Swêdî hatine çap kirin, wek berevo-
ka helbestên Goran(48) û Şêrko Bêkes(49), ev herdu berhem jî
wek du pirtûkên bi serê xwe hatine weşandin. Di sala 1991'an de jî
nimûnên helbestên gelek nivîskarên Kurd di berevokekê de bi
hevra cîh girtin(50). Di warê nasandina edebîyata Kurdî ji bo Swê-
dîyan roleke gelek mezin jî kovara Svensk-Kurdisk Journal lîst, ku
bi temamî li ser Kurdan derketîye, di navbera salên 1985-1989'an
de tam 16 hejmarê wê hatine weşandin. Ev kovara wek kovareke
çandî, hunerî û edebî derketîye. Ji bo kovarê wek Göte Ask, Chris-
tian Raberg, Margareta Nordin-Brage ,Rolf Hansson, Birgitta Öst-
lund, Bengt Nordling û gelek Swêdîyên mayîn alîkarî kirine.

ÇAVKANÎ:
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A A

LI SER HELBESTVANIYA "MIRE KURD" :

GUNNAREKELÖF

(1907-1968)

Dema min di çavkanîyê Swêdî de pêwendîyên Kurdan û Swê-
dîyan bi çavekî dîrokî raçav dikir, dikoland, çend pêwendîyên ede-
bî û hunerî gelek bala min kişand. Bi taybetî nûnerê edebîyata
Swêdî ya nûjen Gunnar Ekelöf (1907-1968), tema rohilatê di nav
helbestvanîya wî de zêdetir ez di bin bandûra xwe de hîştim, çawa
pirsa Rohilatê, Bîzansê û Kurdan li ser Ekelöf bandûreke bingehîn
hîştîye.

Di navbera salên 1965-1968'an de, piştî helbestên wî yên ku bi
tema Kurdî ve xemilîne hatin weşandin, di nav nivîskar û rexnevan,
lêkolînevan û muhîtên edebî de bi van helbestan ve girêdayî gelek
raberzîn (muneqaşeyên) bi kêrhatî derheqa Kurdan de pêk hatin,
rewşa Kurdan bala gelek Swêdîyan kişand. Lê belê qasî Swêdîyan,
Ekelöf bala Kurdan ewqas nekişandîye li ser xwe, ne herdu pirtû-
kên wî yên li ser Kurdan bi zimanê Kurdî der çûne, ne li ser nivîs-
kar lêkolînek hatîye çê kirin, ne jî helbesteke wî wek em pê dizanin
bi zimanê Kurdî hatîye weşandin.

Bi taybetî tema Kurdan sê salên wî yên dawîn de çawa dibêjin
wek birûskeke îlhamê di huner û helbestvanîya Ekelöf de peyda
bûye. Ê§-jana Kurdan çima ewqas ew êşandîye? Bersîva vê pirsê
ewqas ne hêsa ye, ev yeka bi çend faktoran ve girêdayîye, bersîv te-
nê bi alîkarîya pêlekaneke (derince) çar gavîn ve dikare zelal bibe:
a) Zanebûna wî ya li ser welatên rohilatê, b) Dîroka Bîsansê, c) Şe-
rê Kurda yê jibîrkirî di salên şêstî de, d) Faktorê tenêmayînê di
jîyîna Ekelöf de. Guhdarî, bal û evîna wî li ser rohilatê di çend ber-
hemên wî de, li dora Kurdan berev bûye, tîr bûye û formeke berbi-
çav, konkret wergirtîye. Bi taybetî rewşa Kurdan, xwexwetîya vê
rewşê ya balkêş û jîyîna Ekelöf dema mirov dide ber hev gelek
wekhevî û nêzîkayî di navbera wan de hene.
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BI KURDAN VE IDENTIFIKASYON

Ekelöf di sala 1907'an de tê dinê, di sala 1916'an bavê xwe wun-
da dike, havîna wê salê jî dîya wî bi "bavekî mayîn" re dibe nas, de-
ma ev cotê teze dixwaze here Norveçê ji bo gerê, Ekelöfê heyşt salî
jî, di oteleke zarokan de dihêlin. Ev motîva tenêmayînê, bêgavîyê,
wek tenêmayîna Kurdan, bi netewekî di nav çar agiran de maye,
dibe yek. Ekelöf di çarçeveke edebî û hunerî de kincên Kurdan
xwe dike û dibe mîrekî Kurd xwe digihîne kûraya sedsalîya
yanzdan. Ev identîfîkasyona bala çend kesên ku li ser efirandinên
Ekelöf kar kirine, kêm-hindik ki§andîye. Carl Olof Sommar yê ku
li ser jîyîna Ekelöf bîografîke here mezin amade kirîye, ew tê de di-
bêje ku: "Dîwana Mîrê Emgionê ya ku di dawîya meha Oktobra sala 1965'an
de der çû, bûyerên xortanîya Ekelöf û salên paş bi hevra girê dide"(l). Der-
heqa motîva tenêmayînê de, em dikarin bêjin ku, ew di gelek ber-
hemên xwe de bi jana tenêmayînê ve şer dike. Di helbesteke xwe
de wek Kurdên koçer bêstar maye, cîhê wî ne li erdê, ne jî li ezma-
nan heye:

Gunnar Ekelöf
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Kesa ku ji alîyê min de tê hêz kirin
dibêje helbestvan
ew di navbera Achriat Busrayê dimîne
du cîhên ku tune ne
tu çemên ku bi hevra nakişin.
Kesa ku ji alîyê min de tê hêz kirin
li tu welatekî namîne
ne li ber aveke ji du çeman pêk tê
ne li vê cîhanê
ne li vî ezmanî.
Belkî di navbera
ban û kubeyê.
Li qelîşteka
Rohilatê û rojavayê.
Ji ber vê yekê ez
parçekî gelê koçer im.

Derheqa vê tenêmayînê de, di lêkolîneke xwe de Anders Olsson
wuhan dibêje: "Ew kesê tenêmayî ku bêkok- awa deng dike, bi hêsanî Kurdên
bindest û koçer ve xwe dike yek"(2 ). Lêkolînvanekî mayîn Bengt Land-
gren yê ku li ser huner û efirandinên Ekelöf de xebateke doktorayê
pêk anîye, di warê pirsa tenêmayînê de bi Olsson ve hemfikir e:
"Tenêmayîn wek rêvaçûyîneke jîyînê li bal Ekelöf bêşik roleke gelek mezin
iîstîye"(3). Ekelöf di helbesteke xwe de vê tenêmayînê awa tîne zi-
mîn: "Ez li vî welatî xerîb im, lê ev welata di hundirê min de xerîbek nîne"(4).
Ev xetan gelek manekûr û rênîşandar in. Motiva "Welatê Xalîbûyî"
di realîta Kurdistanê de îfadeke zor giring e. Welatê ku bi hêzên
dijmin, neyar û biyanî ve tijî be, an jî pêwendîyên nemirovî, sar, ne-
pak li wî welatî bejn bidin, wê çaxê mana peyva "xerîbîyê" bi xwe
zelal dibe.

Çawa emê paşê jî bibînin, bi taybetî efrandinên wî yên bi navê
Dîwana Mîrê Emgion, Partitur û helbestên wî yên din de, bi Kur-
dan ve idenifikasyona wî xurttir dibe, ew dibe mîrekî Kurd, tê gir-
tin, di girtîgehê de bi salan dimîne, ezîyetekî mezin lê dibe, çavên
wî tên derxistin û paşê ji îstenbolê rê dikeve, berê xwe dide Kurdi-
stanê.
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EVINAROHILATE

Her çiqas îlhama li ser Kurdan li bal Ekelöf pîştî gera wî ya Is-
tenbolê di sala 1965'na de teqîyabûye jî, welatên rohilatê, ziman-
edebîyat, çand û dîroka wan di xortanîya wî de, di sala 1926'an de
Ekelöf berbi xwe kişandîye. Di sala 1926 ew diçe îngîlterê wekî ro-
hilatnasîyê di xwendegeha School of Oriental Studies de bixwîne,
ew li wira termînekê berdewam dike, paşê tê Universîta Uppsala
di beşê Zimanên Rohilatê de fêrî zimanê Farisî dibe. Ew li ber de-
stê rohilatnasê navdar H.S.Nyberg derheqa rohilatê de zanîyarîyên
xwe pêşta dibe, ew wusan jî diçe Parîsê. Di nameke xwe de ew vê
destpêkê wek "Evîna min ya rohiiatê" (min karlek till Österlandet) bi
nav dike(5). Li salên pê§ ev evîna rohilatê, li ser hunera helbestva-
nîya wî de bandûreke fireh dihêle.

Piştî xwendina xwe ya rohilatnasîyê, ew bi taybetî li ser edebîya-
ta rohilatê bala xwe gelek kûr dike. Di vî warî de pirtûka Mu-
hyi'ddin Ibn Al-Arabi (1165-1240) ya bi navê Tarjuman El-Aswhaq
(Tercumanê Daxwaziyê) bandûreke gelek mezin li ser wî dihêle û
jê îstîfade dike(6). Ekelöf dema dîwana xwe ya li ser mîrê Kurd di
sala 1965 'an diweşîne, çend xetên vê pirtûkê jî, di rûpelê pêşîn de
cîwar dike wek prologeke Al-Arabî:

Ev helbestê min bê kafîye ye
ez tenê dîyarî Wê dikim.
Peyva "Wê" armanca min e
û naxwazim qebûl bikim pevguhastineke din
ji "Bide" û "Bistîne" zêdetir.

Ji alîyê din Ekelöf di rêça resamê Swêdî Ivan Augeli (1869-
1917) de meşîyaye, ew gelek ecibandîye. Ji ber ku Augeli tema ro-
hilatê di hunerê xwe de xistîye babeteke balkêş, Erebî ba§ zanibîye,
gelek salan li Misirê û li welatên mayîna maye. Çawa N.S.Nyberg
di lêkolîneke xwe ya li ser wî de dîyar dike ku, Augeli, Al-Arabi ji
xwe re "şêxekî mezin" hesab kirîye(7). Bi kurtî Ekelöf bi alîkarîya
Ivan Augeli, Al-Arabi ji xwe re kirîye mamoste, bi vî tehrî Ekelöf
bûye peyketîyê Ivan Augeli(8) û Al-Arabi. Lêkolîneke mayîn ku
Ekelöf bêtir jê hez kirîye, ji xwe re çavkanîke giring hesibandîye,
derheqa rohilatê de, jê re derîkî nûh vekirîye, lêkolîna Prof. Karl
Krumbacher(9) ya bi navê Dîroka Edebîyata Bîzansî ye (Ge-
schichte der byzantischen Litteratur). Bi taybetî destana Digenis
Basileios Akratis gelek bala Ekelöf kişandîye. Bûyerên ku di vê de-
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stana mêrxasîyê de cîh girtine di dewra Bizansî de li dorberê çemê
Dîcle û Firatê derbaz dibin, li ser mêranîya Digenis Akritas de ha-
tîye gotin, ev efrandineke folklorîk tê hesibandin(lO). Ekelöf dema
dîwana li ser mîrê Kurd nivîsîye, gelek ti§t ji vê destanê wergirtîye.
Digenis Akritas bi xwe Yunan (grek) bûye, ji bo parastina sînorên
Bizansê li rohilatê li hemberî muslimanan §er kirîye. Ew ji alîyê
bav de Ereb bûye, bav dîn guhirandîye, dîya wî Yunan bûye. Desta-
na Digenis Akritas wek Stranên Roland li Frensê, Helbestên El
Cid li Ispanyê, Nibelungenlieds li Almanyê bi motivên mêrxasîyê û
li dijî muslumanan ve xemilîye.

Çawa tê xuyanê Ekelöf, ev destana Bizansî ji bo berhemên xwe
yên li ser Kurdan wek bingeh û çavkanîke îlhamê wergirtîye. Bi
taybetî dîwana Ekelöf, berhemên berdewama wê û destana Dige-
nis Akritas, ji alîyê cîh, dem û tehrê bûyeran de gelek nêzîkî hev in.
Ekelöf, di noteke xwe de behşa îfadekê dike: "çanda tevlihevbûyî "
( bland kultur). Ew dibêje dê û bavê gelek sînorparêzan ji netewên
cuda bûn, ew di navbera înteresên polîtîk yên nelihevhatî de wes-
tîyabûn. Ekelöf derheqa Mîrê Emgionê de dibêje ku, di giyanê wî
de ramanên Yunanî, Erebî û îranî digihêjin hev, ew nîv-xiristîyan
bûye. Ekelöf çend cîhên mayîn de dîyar dike ku, di nav fîlozofîya
jîyîna Mîrî Emgionê de ekletîzma bawerîyên dînê cuda de roleke
mezin jî, dînê Manî (Manîşeîzm, bi Swêdî:manikeismen) lîstîye.
Kurdan serdemên kevn de gelekî bawerîya xwe vî dînî anîne. Ji
alîyê din Ekelöf xwastîye mêrxasekî wek Mîrê Emgionê ji fana-
tîzmê dûr bimîne. Van bîr û bawerîyên humanîter, ev Mîrê Kurd ji
ramanên pro-îslamî dûr hîştîye, nêzîkî tekoşîna navbera Ormus û
Ahrîman, pakî-nepakî, ronahî-tarîyê kirîye, ew li dijî ejderha bûye
şovalyekî.

Ji alîyê mêrxasîyê de, Ekelöf di Divana Mîrê Emgionê de van
herdu mêrxasan - Mîrê Kurd û Digenis Akritas- bi hev dide nasîn,
mîrê Kurd silavên germîn dibarîne:

Ji pişt ve, dizîka ve kuştin
karê min nîne, bi min nake.
Ez bi xwe ji pişt ve hatim girtin
û min hêdî-hêdî
gelek giran dikujin.
Eger ez rastî te bihatama Digenis
meyê çek-sîlah danîya erdê
û hev hemêz bikira
û hevra dûr-dirêj deng bikira
li ser vî tiştê ku meyê îro li ser şer derxista
û ji bo xatirxwestinê meyê hev hemêz bikira.
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Ekelöf heyfa xwe ya tenêmayînê di zaroktîya xwe de, di salên
dawîn de ji gerên rohilatê wek Tunis, Tirkîye û welatên Ewrûpî
yên ku bi rohilatê ve pêwendîyên dîrokî pêk anîne, wek îtalya, Yu-
nanîstanê ji van welatan derxistîye. Ekelöf çûye welatên mayîn jî.
Ev koçerî û rêwîtî di jîyîna wî de bûye karê rojê, vî faktorî di hel-
bestvanîya wî de pêkhatina motîva bêkesîyê, belengazîyê û li dijî vê
jîyîna tal-tirş zemîneke serhildanê amadekirîye. Ji bo nivîsîna hel-
bestên protestoyê pey rêça rastîyê ketîye. Bi taybetî gerên wî yên li
îtalyê (1952) û Yunanîstanê (1960) zaniyarîyên wî li ser împarato-
rîya Romayê, nemaze jî zanîyarîyên li ser sînorên vê împaratorîyê li
rohilatê yên ku ji Kurdan re tenê êş û jan peyda kirine, gelek fireh
kirîye. Ekelöf ji bo ku van zanîyarîyên xwe hin jî pêşta bibe, di sala
1965'an de çû Tirkîyê, paytextê vê împaratorîya kevn Konstantîno-
pelê (îstenbul). Wî, rewşa rohilatê bi çavên xwe ve dît(ll).

Bi taybetî êrîşên Romanîyan di sedsalîyên kevn de li rohilatê ge-
lekî hêrsa Ekelöf anîye. Derheqa mijûlîya xwe ya li ser dîroka Bî-
zansê WUSan dibêje: "Ji bo wê, mijûlîya min gelekî întensîv e, ji ber ku ez ji
wê nefret dikim. Ji metodên Yunanî nefret dikim, yên Bîzansî nefret dikim. Dix-
wazim seri hildim. Lê belê tu hilbijartinek tune ye, dewlet hertim Bîzansî ye,
dixwaze sazumanê-qaydeyan li ser pîyan bigre"(12).

" BELÊ EZ NIHA LI VIRA KURDISTANÊ ME"

Hêrs, rik, kîn û nefreta Ekelöf gelekî mezin e. Lê belê ji destê
wî tiştek nayê. Tenê hundirê xwe li ser rûpelên sipî dirêje û di sala
1965'an de pirtûka xwe ya bi navê Dîwana Ser Mîrê Emgionê (Di-
wan över Fursten av Emgion) dinivîse(13). Ev gera îstenbolê çawa
em dibînin dibe kakil û bingehê vê dîwanê, ya ku li ser jîyîna mîre-
kî Kurd hatîye înşa kirin. Mîr, di sala 1071'an de tê girtin, Bîzansî
wî dibin îstenbolê dixin girtîgehê, ezîyetan lê dikin, pa§ê jî çavên wî
derdixin. Berî ku Ekelöf vê dîwanê çap bike, derheqa karê xwe de,
ji weşanxana Albert Bonnier Förlag AB re namekê dinivîse, name
ji bo Georg Svennson hatîye şandin, di namê de tê gotin ku ew jo
amadekirina "Ezîyeta li Mîrê Kurd bûyî" (Tortyren av den kurdiske
fursten) hewcedarî sê hefta ye. Ekelöf bi van peyvan ve naveroka
pîrtûka xwe jî eşkere dike. Wî îfada "Ezîyeta li Mîrê Kurd bûyf ji bo
pirtûka xwe ya hela hê wan rojan çapnebûyî bi kar anîye. Pirtûk
pi§tî çend mehan, çawa me berê jî gotibû, bi navê Dîwana Ser Mîrê
Emgionê der çû. Derheqa vê babetê de ew wusan kûr û konsantre
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dibe ku, di beşeke vê nama xwe de dibêje ku; " Belê, ez niha li vira
Kurdistanê me"(14). Ev nama 26.7.1965 ji Karlstorpê (bajarekî
Swêdê) hatîye şandin^

Piştî gera Ekelöf li îstenbolê, tema rohilatê û Kurdistanê bandû-
reke xurt li ser wî nî§an da. Di dawîya meha dehan di sala 1965'an,
pirtûka wî ya bi navê Dîwana Ser Mîrê Emgionê, li Stockholmê der
çû. Di pirtûkê de 58 helbest hene. Di dawîya pirtûkê de jî çend
peyvên biyanî hatine şirovekirin. Di be§ê dîwanê yê yekemîn de
helbest ji devê mîrê Kurd derdikevin, beşê duwemîn de bi taybetî
stranên §înê û çend destanên ku li ser vî mîrê Kurd hatine gotin,
cîh girtine. Di navbera van herdu beşên bingehîn de jî, helbesteke
ku ji devê wezîrekî Bîzansî derketî heye, helbest li ser enînivîsa mî-
rê Kurd e, wek beyaneke resmî tê xuyan:

Mîrê Emgion
li vira çar an jî pênc sala ma.
Ew mîrekî sînorparêz bû
wusan jî bawerî pê nedihat.
Şik dihate kirin wekî sempatîya wî hebû
bi partîya Vasilevs Romanosê mehkûmbûyî re.
Jina wî an jî dibe keça wî be rica kir
bi dil û can.
Di nav nerehetîya berî ketina Nikiforos Votaniates
ew berdan
piştî ku çavên wî derxistin cara pêşîn.
Ew bû gorîyê (qurban) xeletîya zîhnîyeta dînê Manî.

Ekelöf bi hunerî îmkaneke mezin dide mîrê Kurd, ji bo ku mîr
jan û êşên xwe, hêvî û daxwazîyên xwe ji dil, ji hundir ve, bi şewat
bîne zimîn. Dest, guh, poz û ziman li şuna çav digrin, gelekî xurttir
dibin, pencereyên nûh di alîkî gezeb, mêjû û dilê mîr de peyda di-
bin an jî Ekelöf peyda dike:

Mîrê Emgionê
mîrekî Kurd
li Vlacherne girtî ye.
Agirê te dide vê xeberdanê:
Keçika bakîre ya ku xwedîyê wê tune
ya ku xwedîyê tiştekî nîne.
Dilê min got ku
ez li dijî wan serî rakim!
Herçiqas niha kelê min
li ser mixekî derge be jî.
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Di dîwanê de dostanîyetî, hevaltî û motîvên alîkarîyê bê sînor in.
Vê keçika bakîre, emê çawa paşê jî bibînin wek "dayîka herkesî" bi
mîrê Kurd ve tevayî ava kanîya "çîyayên merhametê" vexwarîye .

Tema dîwanê ya bingehîn li ser vê hevaltîya bêmîsal e. Derheqa vê
yekê de nivîskar Björn Julen di rojnama Svenska Dagbladet de
awa dibêje: "Dîwana Ekelöf payê pirîn li ser vê hevdudîtinê ye, wusan jê li ser
wî ye, dema ew paltoyê bê mil yê mîrê Kurd xwe dike, paltoyê ku ji alîyê din de
xemil-bedewîya wî hêjayî payedanîyê ye"(15).

Di helbestvanîya Ekelöf de, motîva çav, korbûnê, nedîtinê, ta-
rîyê, tîrêj, ronahî û nêrînê cîhekî taybetî digre. Her çiqas Bîzansîy-
an herdu çavên mîr derxistine jî, Ekelöf îmkaneke nêrînê, dîtinê ji
mîr re peyda kirîye: ango nêrîneke li hundir zivirî (introvert). Ev
nêrîna hundirî, nêrîna zelal, paqij û dewlemend mîrê Kurd kirîye
dengbêjekî bi dil şewat. Ekelöf bi rastî di vê babetê de helbestva-
nîya xwe gîhandîye dereceke gelek bilind:

Dema wan pûşî ji serê te rakir
çi çavên te yên delal hebûn dîlbera min.
Ew reş bûn yên lap reşik
lê belê dema wan puşî ji serê te rakir
li wir zêr hebû di yê reşik de.
Wê çirûska nas
ez tu wext ji bîr nakim
her çiqas ez niha nikarim bibînim jî.
Çavên te yên reş hene hevala min.
Çavên reş, çavên here xweşik
yên bi çirûskek agir ve ne
yên hela hê ez dikarîm bibînim.

Di dîwanê de, ev hovîtî û lêdanên li mîrê Kurd dibin cîhekî fireh
digre, ji ber vê zulmê bi devê Mîrê Kurd, Ekelöf Kurdistanê "wela-
tê dengbêjên kor" (de blinda sangarnas land) bi nav dike:

Barbar ez berdam wekî jê bikim bavêjim
ji çavên min çi ber maye
û bişewitînim kêma birînê
bi hesinê sorkirî.
Eva welatê dengbêjên kor e.
Ji yên wusan gelek hebûn.

Di dîwanê mîr gelek bedhal e, çawa tê xuyanê ew gelek êşandi-
ne: "celat xwîn ji min berda, min jê dernexist", "Romanîyan, Selçukîyan ez bi
sekbav nav kirim" û "min hêdî-hêdî dikujin"...
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wî ye, dema ew paltoyê bê mil yê mîrê Kurd xwe dike, paltoyê ku ji alîyê din de
xemil-bedewîya wî hêjayî payedanîyê ye"(15).
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ez tu wext ji bîr nakim
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Di dîwanê de, ev hovîtî û lêdanên li mîrê Kurd dibin cîhekî fireh
digre, ji ber vê zulmê bi devê Mîrê Kurd, Ekelöf Kurdistanê "wela-
tê dengbêjên kor" (de blinda sangarnas land) bi nav dike:

Barbar ez berdam wekî jê bikim bavêjim
ji çavên min çi ber maye
û bişewitînim kêma birînê
bi hesinê sorkirî.
Eva welatê dengbêjên kor e.
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Di dîwanê mîr gelek bedhal e, çawa tê xuyanê ew gelek êşandi-
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sekbav nav kirim" û "min hêdî-hêdî dikujin"...
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Mîr naxwaze zêde li van deran bimîne, ji îstenbolê nefret dike,
sond dixwe wekî careke din pîyê xwe nevêje îstenbola "ji binî ve §e-
witî" û dixwaze zûtirekê here welatê xwe (...hem, aldrig till Con-
stantinija)...

EVÎNABÊSÎNOR

Li xerîbîyê derdê tenêmayînê vî mîrê Kurd ji gezebê birîndar di-
ke, lê belê ew xwe dispêre fîlozofîya evînê, derya bê sero-bino:

Ez zanim ev yeka rast e
wekî bedewî çek-sîlahek e
ya ku mîran li erdê dixe.
Tevizandinê çiqasî bajo?

Carina jî ev hezkirin, evîn û dilovanî di helbestên Ekelöf de wek
kêrek an jî xençereke tûj e:

Evîn cerrahek e
ew dikare te qut-qutî bike wek kêrekê.

Çawa di helbestên Ekelöf de tê xuyanê vî mîrê Kurd gelek ji te-
bîyeta Kurdistanê hez kirîye, evîna çîya-banîyan, deşt, zozanan û
çayîran, robar û çeman ew gêj kirîye. Ji alîyê din maşoqê heywanên
Kurdistanê bûye, wek çivîkan, hespan, bizin û nêrîyan ...Göran O.
Eriksson derheqa wî de dibêje ku (16) :" ew dînekî hespan, Kurdekî mî-
rê sînoran bûye "(han var en hastgalen kurdisk gransfurste..). Nivîska-
rekî mayîn Lasse Söderberg awa bawerîyên li ser vî mîrê Kurd
dîyar dike(17): "ew Kurdekî li ser hespan û çayîran evîndar bûye - patîşahê
şivanan bûye "(han var en Kurd med karlek till hastar betesmarker -
en konung över herdar). Lê derdê wî yê herî mezin ew e wekî care-
ke din nikare vê bihuşta (cermet) bêhempa bibîne. Di straneke ku
li ser wî hatîye lorandin - şewitandin wek şîna wî ye, tê de ev hes-
reta wî gelek xurt e:

Destana li ser evîna kesê korbûyî:
Ew mîrek bû
gelek tiştan hez dikir.
Lê belê zêtir wî ji hespan hez dikir.
Bi vî tehrî çavên wî hatin derxistin
bi derzîyên sorkiri.
Wî got: min tu caran ronahîke wusan mezin nedît
ji vê sorayê mezintir.
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Di helbesteke mayîn de jî, çayîr-çîmenên Kurdistanê dibe sem-
bola jîyîna Kurdan:

Ez niha hela hê li Konstantinija dijîm
eger mirov vê yekê jîyîn bi nav bike.
Ji mîrên Kurdan
yekî eşîra wî li dora Wanê
çayîr-çîmenên wan hene.

Gunnar Ekelöf, deftereke xwe ya destnivîsarên helbestan " Kesê
ku bizin hatîye dinê" (Kurdisk getaboren, Geta-boren) bi nav ki-
rîye(18). Çima bizinên Kurdan? Çawa me berê jî gotibû, îdentîfî-
kasyona Ekelöf bi mîrê Kurd û bi giştî Kurdan ve gelek xurt bûye.
Bizin çawa tê zanîn ji serbestîyê hez dike, li vira bûye nîşana aza-
dîyê, Ekelöf xwe wek bizinekê dihesibîne. Di helbestên wî yên
mayîn de mirov wek mîsal rastî nêrîyan (getabock) jî tê. Çawa tê
zanîn nêrî bi xurtbûna xwe ve tekoşerîyê temsîl dikin, tirsê nizanin.
Derheqa vê yekê de dema me bi jina wî Ingrit Ekelöf re sohbet di-
kir, wê got ku, mêrê min wek nêrîyan bû, neditirsîya. Di dawîyê de
wê bi serbilindî got ku: "Ew wek Kurdan mêrxas bû" (han var tapper
som en Kurd).

Hemû helbestên ku di vê dîwanê de cîh girtine, bi naverok bi
hevra girêdayîne. Dîwan bi tevayî li ser jîyîna Mîrê Kurd e, wek
efrandineke bîyografîk dikare bê hesibandin. Bi mercên dîrokî ve
hunandî, nitirandî wek tabloyeke sedsalîya yanzdan li hêla gola
Wanê, dorberê robarên Dîcle û Firat û Kurdistana ku wê demê
meydana §er bû, tîne li ber çavan.

KÎ YE EV MÎRÊ EMGIONÊ?
Ekelöf çawa di noteke dawîya pirtûkê de dide kivşê wekî Mîrê

Emgion ji eşîreke Kurdên îranê tê: "Ji ber hin sedeman, ez dikarim tevî
wê bawerîyê bim wekî Mîrê E. ji nav eşîreke îrana bakur tê, eşîrên Kurd li ge-
lek alîyên împaratorîya Bîzansî hebûn, lê belê berî her tîştî li deverên çîyayên li
dorberê Gola Wanê, ew bi Ermenîyan ve tevayî dijîyan". Çawa emê pa§ê jî
bibînin, ev mîr Ekelöf bi xwe ye, tenê wî di helbestên xwe de cilên
Kurdan yên rengîn xwe kirîye. Ji ber vê yekê jî, ewî li vira nîşana
"Mîrê E." bi kar anîye, E. kî ye gelo, Ekelöf e, an Emgion e?

Di çend helbestên ku berî 1965'an de çapbûne jî em rastî mîrê
bi navê Mîrê Emgionê tên, wek pirtûka Non Serviam de (1945)
helbestê Havstema û di pirtûka Impos Incertum (1959) de helbestê
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Ensam,Ensam . Ev nava çawa jina wî dide kivşê wek tesadufekê di
xortanîya wî de peyda bûye. Ev nav maneke wê ya dîrokî tune ye,
wek realîteke zimanî û edebî Ekelöf ji ber xew derxistîye, efiradîye,
wek fictionekê bi kar anîye. Lê belê van xemn-xeyal û xewnerojan
pi§ta xwe spartine çend realîtan, ew kî dibe bira bibe, ew kes ji ê§ û
janên Kurdan re hevkar e, derman e. Bi kurtî Ekelöf rewşa Bîzan-
sê, Kurdan û perîşanîya xwe ya zarotîyê daye ber çavên xwe, ji xwe
re mêrxasekî dilpaqiş efirandîye , dema ew gazî hevala xwe dike
wekî here welatê xwe Kurdistanê, ev paqijî kakilê hêvîya aşîtîyê
pêk tîne: 'Tu kes me birîndar nake û em tu kesî birîndar nakin".

Ekelöf, berî ku dîwana xwe çap bike, ji bo sernivîsara pirtûkê
çend pêşneyar fikirîye, di nav destnivîsarên wî de pêşnîyarên bal-
kê§ hene. Çawa tê xuyanê Ekelöf ev efrandina wek efrandineke
Kurdî hesibandîye, bi xwe jî tercumeyî zimanê Swêdî kirîye. Ji van
pêşneyaran yek awa e: "Helbest ji Dîwana Mîrê Emgionê- Ji Kurdî.
Ji alîyê G.E"(19). Dîsa di nivîsareke neçapûyî de dibêje ku, ji der
vê dîwanê, baqeke (demet) stranan jî li ser vî mêrxasê Kurd yê
berxwedanê heye. Rastîya van peyvan li alîkî ,bi fantazî û xewnero-
jên xwe ve Ekelöf hertim li ser "şêmîga rastîyê" dihat-diçû. Ekelöf
bi van peyvan ve çi xwestîye bêje? Dema min ev yeka ji jina wî în-
grit Ekelöf pirsî, wê got ku Ekelöf bi van peyvan ve xwestîye bibe
"tercumanê rastîyê", nêzîkî pirsa Kurdan be, ji ê§a wan re re bibe
hevkar, bibe tercuman... Wî wek formeke metaforê dil kirîye bi van
îfadan ve tazîbûna realîta Kurdistanê nî§an bide, ne wek efrandine-
ke "Ekelöf' . Ji alîyê din çawa me berê jî gotibû Ekelöf ji efrandina
Al-Arabi ya bi navê Tercumanê Daxwazîyê gelek hez kirîye, îhtî-
mal e ku, Ekelöf di bin bandûra vî navî de jî mabe. Ekelöf bi xwe
Kurdî nizanibûye.

BAGERÊN BÎZANSÎ

Her çiqas ev deverên (herêm, navçe) di dedsalîya ll'an de, di
bin êrîşên Bîzans, Ereb û Tirkan de bin jî, mîrên Kurd bi eşîrên
xwe ve tevayî angorî îro bi nîspî serbest bûn, lê belê li van deveran
hertim şer-dew hebû, welat "welatê bêkes", " welatê bêxwedî" bû.
Mîrên Kurd di navbera çar agiran de mabûn, carina jî, ji ber ku xwe
biparêzin, tevî ordîyên alîkî dibûn, xwe dispartine hêzên wan, li
hemberî ordîke mayîn mecbûr bûn şer bikirana wek rojên îroyîn.
Ew dibûne parêzkarên sînoran. Mîrê Emgionê jî bûye gorîyê vê
trajedîya Kurdan.

-85-

Ensam,Ensam . Ev nava çawa jina wî dide kivşê wek tesadufekê di
xortanîya wî de peyda bûye. Ev nav maneke wê ya dîrokî tune ye,
wek realîteke zimanî û edebî Ekelöf ji ber xew derxistîye, efiradîye,
wek fictionekê bi kar anîye. Lê belê van xemn-xeyal û xewnerojan
pi§ta xwe spartine çend realîtan, ew kî dibe bira bibe, ew kes ji ê§ û
janên Kurdan re hevkar e, derman e. Bi kurtî Ekelöf rewşa Bîzan-
sê, Kurdan û perîşanîya xwe ya zarotîyê daye ber çavên xwe, ji xwe
re mêrxasekî dilpaqiş efirandîye , dema ew gazî hevala xwe dike
wekî here welatê xwe Kurdistanê, ev paqijî kakilê hêvîya aşîtîyê
pêk tîne: 'Tu kes me birîndar nake û em tu kesî birîndar nakin".

Ekelöf, berî ku dîwana xwe çap bike, ji bo sernivîsara pirtûkê
çend pêşneyar fikirîye, di nav destnivîsarên wî de pêşnîyarên bal-
kê§ hene. Çawa tê xuyanê Ekelöf ev efrandina wek efrandineke
Kurdî hesibandîye, bi xwe jî tercumeyî zimanê Swêdî kirîye. Ji van
pêşneyaran yek awa e: "Helbest ji Dîwana Mîrê Emgionê- Ji Kurdî.
Ji alîyê G.E"(19). Dîsa di nivîsareke neçapûyî de dibêje ku, ji der
vê dîwanê, baqeke (demet) stranan jî li ser vî mêrxasê Kurd yê
berxwedanê heye. Rastîya van peyvan li alîkî ,bi fantazî û xewnero-
jên xwe ve Ekelöf hertim li ser "şêmîga rastîyê" dihat-diçû. Ekelöf
bi van peyvan ve çi xwestîye bêje? Dema min ev yeka ji jina wî în-
grit Ekelöf pirsî, wê got ku Ekelöf bi van peyvan ve xwestîye bibe
"tercumanê rastîyê", nêzîkî pirsa Kurdan be, ji ê§a wan re re bibe
hevkar, bibe tercuman... Wî wek formeke metaforê dil kirîye bi van
îfadan ve tazîbûna realîta Kurdistanê nî§an bide, ne wek efrandine-
ke "Ekelöf' . Ji alîyê din çawa me berê jî gotibû Ekelöf ji efrandina
Al-Arabi ya bi navê Tercumanê Daxwazîyê gelek hez kirîye, îhtî-
mal e ku, Ekelöf di bin bandûra vî navî de jî mabe. Ekelöf bi xwe
Kurdî nizanibûye.

BAGERÊN BÎZANSÎ

Her çiqas ev deverên (herêm, navçe) di dedsalîya ll'an de, di
bin êrîşên Bîzans, Ereb û Tirkan de bin jî, mîrên Kurd bi eşîrên
xwe ve tevayî angorî îro bi nîspî serbest bûn, lê belê li van deveran
hertim şer-dew hebû, welat "welatê bêkes", " welatê bêxwedî" bû.
Mîrên Kurd di navbera çar agiran de mabûn, carina jî, ji ber ku xwe
biparêzin, tevî ordîyên alîkî dibûn, xwe dispartine hêzên wan, li
hemberî ordîke mayîn mecbûr bûn şer bikirana wek rojên îroyîn.
Ew dibûne parêzkarên sînoran. Mîrê Emgionê jî bûye gorîyê vê
trajedîya Kurdan.

-85-



Berî hatina Tirkan li Anadolîyê, Kurd bi nîspî di nav aşîtîyê de,
bi gelên mayîn re hevra dijîyan(20). Di sala 1071'an de li deşta Ma-
lazgîrtê (nehîya Mu§ê) di navbera ordîyên Bîzansî û Selçûkî de şe-
rekî mezin teqîya, serokê ordîyên Bîzansî Romanos IV. Diogenes ji
alîyê Alpaslan de tê dîl (esîr) kirin. Alpaslan wî nakuje, angorî pey-
manekê wî serbest ber dide, ew lê dixe diçe paytextê welatê xwe Is-
tenbolê. Ev zanîyarîyên dîrokî li alîkî, çawa Ekelöf di dîwana xwe
dîyar dike sempatîyên mîrê Kurd, derheqa Romanqs Diogenes de
hebûye. Mîrê Kurd di vî şerî de tê girtin, wî dibin îstenbolê dixin
girtîgehê. Ew deh sala li wir dimîne, piştî text guhastinê ew sala
1081'an de ji girtîgehê derdikeve, berî ku serbest dibe herdu çavên
wî tên derxistin, kor dibe.

Di van salan de, li paytextê Bîzansê darbe, kontra-darbe, §erê
hundir, dek-dolav, fend-fêl û lîstikên gelek mezin pêk dihatin. Li
dor sînorên welêt yên dûr xayîntî, xwefiroşî û nepakîyên bêhempa
her berdewam bûn. Bi kurtî Bîzans "serîkî bê beden" bû. Prof. Alf
Henrikson, di xebateke xwe ya li ser dîroka Bizansê de, tabloyeke
gelek balkêş radixe pêşîya xwendevanan, ew dibêje ku: "Ji 107 hu-
kumdarên împaratorîya Romaya Rohilat tenê 34 kes bi ecelê xwe mirine. Kesê
ku înteresa wî li ser reqaman heye, dikare hesab bike wekî 65 şoreş di demêm
cure-cure de çê bûne û ji patriarkên cîh bilind yên Konstantinopolê 140 kes bi
zor hatine belav kirin, 41 kes bi daxwaza xwe kar berdane, 3 kes bi jehrê hati-
ne kuştin, du kes bi xençerê, yek stû hatîye jêkirin, yek hatîye kor kirin, yek ha-
tîye darda kirin û yek jî hatîye xeniqandin"(21).

MOTÎVA " DAYÎKA HERKESÎ'*

Çawa çavên Romanos Diogenes tên derxistin, çi hatibe serê wî,
tê serê mîrê Kurd, Mîrê Emgionê jî, enînivîsa wan wek hev e.

Angorî Ekelöf dema çavên mîrê Kurd tê derxistin, piştî vê yekê
ew ji girtîgehê derdikeve, bi hesret, şewateke kûr dixwaze here
welatê xwe Kurdîstanê. Lê belê Ekelöf ji vî mîrê kor re hevalekê
peyda dike. Ev hevala keçek e, dilketî, xwîşk, dayîk û dostek e. Her
çiqas ew bi keçikeke bakîre-azep (jungfru) tê nav kirin jî, Ekelöf bi
vî navî ve dixwaze, bilindîya paqijîyê, paqijîya dil, hundir nîşan bi-
de, ew dosteke dilovan e, "dayîka herkesfye, destê tu kesî, destê
pîs vê xwedaya mezin neketîye. Ji alîyê din ew tekoşer, alîkar û
dosteke Kurd e ku bi alîkarîya tenikîya fîlozofîya jîyîna Ekelöf ve
hatîye rûbarê vê dinyayê, ew tarîya ber çavên mîrê Kurd belav di-
ke, destê wî digre, wî berbi Kurdistanê bi rê dixe û dibe "dayîka
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herkesî" (modern at alla). Derheqa vê dayîkê de, Doç. Reidar Ek-
ner yê ku di warê huner û efrandinên Gunnar Ekelöf de gelek lê-
kolîn û xebat pêk anîye, bawerîyên xwe wusan dîyar dike: "Di
helbestan de tê gotin ku mîr ji eşîreke Kurdan, ji nav eşîreke serîhildayî tê.
Paşnivîs û gelek cîhên mayîn de Ekelöf rola wî wek tekoşerekî li dijî rejîma ji-
hevçûyî tîne ber çavan. Lê belê ev motîva sembolîk, ya ku enînivîsa mîr pêk
anîye, zêde nêzîk di berevokê de nehatîye nîşandin. Ew ronahîya muhteşem ku
li dora şahsîyeta xweda-keçikê heye, ezîyet, hovîtîya mezin, tevkuştina (jenosît)
dewra hilweşîna patîşahê Bîzansê û tarîya ku parçekî jîyîna mîr pêk tîne, belav
dike(22). Cara pêşîn Ekelöf dema di sala 1965 'an li îstenbolê dige-
re, rastî sûreteke Hezretî Meryem (Vlacherne-madonnan) tê, ya
ku di hemêza wê de zarokek heye, Ekelöf gelek jê hez kirîye, ev
sûreta paşê bûye kakil û bingehê efirandina dost û hevala mîrê
Kurd, ew li îstenbolê di qesra Vlacherne de rastî kopya vê suretê
hatîye. Hunera îkonan gelek bala Ekelöf kişandîye, jê hez kirîye.

Çawa di dîwanê de tê xuyanê ev dosta mîrê Kurd, destê wî digre
ji îstenbolê wî dibe îzmirê, Manîsayê, bajarekî kevnare Sardesê û
heta Qonyayê bi wî re hevaltîyê dike. (wek navçeyên ku Ekelöf di
sala 1965'an lê gerîyaye). Mîr, ji wira rê dikeve berbi Kurdistanê
dimeşe. Dema ji Qonyayê derbaz dibe, ji dûr ve tenê bîna Kurdi-
stanê tê vî mîrê çavnabîne:

ji wira dîsa berbi jor
li welatê min, berbi Stêrka li ezmin
di nav zivistaneke nû de.
Ez dixwazim li wir çem bêdeng bin
çemên çîyan
tenê ji bo ku careke din leme-lema wan bê guhê min.

Ev stêrka ku Ekelöf "stêrka li ezmîn" (stjarnan som finns bagen) û
"stêrka u paş çîyan" (stjarnan pa andra sidan bergen) bi nav dike ,di
helbestên wî de wek nîşana Kurdistanê hatîye bi kar anîn.

ZORDESTÎYÊN BÎZANSÎ LI KURDISTANA ÎROYÎN

Gunnar Ekelöf piştî çapbûna dîwana xwe, bi Swen Thiessen re li
ser naveroka vê efrandinê û li ser rewşa Kurdan hevpeyvînekê çê
dike. Di vê heypeyvînê de Ekelöf dibêje: "Mîr ez w xwe me, mîrê împa-
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ratorîya rizyayî, jihevçûyî. Pirtûk ji bo formdayîna enînivîsareke Bîzansî ye û
heibestvanîya berxwedanê ye". Derheqa Kurda de jî, di beşeke vê hey-
peyvînê de dîyar dike ku: " Wan hertim li hemberî hêzên îktîdarê serî hil-
dane, ew serhildana ji salên 1000 vir de berdewam e"( 23). Çawa me
destpêkê de jî gotibû, Ekelöf xwe ji parçekî Kurdên tekoşer hesab
kirîye. Ev îdentîfîkasyona di navbera salên 1965-1968 hertim bê
navbirî ajotîye. Ji ber vê yekê jî gelek rexnevan û nivîskaran navê
pirtûkê yê orjînal Dîwana Mîrê Emgionê kirine "Dîwana Gunnar
Ekelöfê Emgionê". Bi vî tehrî Ekelöf bûye mîr, bûye Kurd û alîyê
Bîzansîyan de ezîyetekî mezin dîtîye. Evert Taube dengbêj û nivîs-
karê Swêdî yê populer wî "Ekelöfê Emgionê" bi nav dike û dema
dixwaze spasî dîwana Ekelöf bike, ew bi serbilindî: "Spas ji bo mîrê
ku hêjayî poezîke awa giranbiha ye" (24) dibêje.

Armanca nivîsandina Dîwanê û helbestên mayîn ji bo Ekelöf ne
tenê nîşandina rojê bihurî û zordestîyên Bîzansî ne. Ji alîyê din ew
bi alîkarîya dîroka van rojên tarî, dixwaze rewşa mirovatîyê ya îroy-
în rexne bike, bala xwendevanan bikşîne li ser problemên îroyîn ,

zordestî, lêdan, kuştin û îşkenceyê hevdem û nûjen. Ulf Thomas
Moberg di lêkolîneke xwe de Ekelöf "mirovekî berxwedanê" bi nav
dike Û dibêje ku: "Bîzans wek neynikeke li jor girtî ye derheqa jîyana me xwe
ya civakî û polîtîkî de"(25).

Dîwana Mîrê Emgionê di sala 1966'an de xelata here mezin ya
edebî li îskandînavyê wergirt (Nordiska Radets Litteratur Pris).
Gunnar Ekelöf gelek xelatên mayîn jî wergirtine wek xelatên Bell-
man, Fröding, xelata mezin ya Akedemîya Danimarkî. Ekelöf, ji
alîyê din, doktorê hurmetê yê Akedemîya Swêdî bû. Piştî wergirti-
na vê xelata dawî, di nameke xwe ya spasdarîyê de ew êrîşî zorde-
stî, lêdan û neheqîya rojên îroyîn dike û xelatê wek xelateke ku ji
mîrê Kurd re hatîye dayîn, hesab dike: "Ev xelata para min ket ji bo Dî-
wana Mîrê Emgionê ye. Ew û berdewama wê, serhildana li dijî îktîdarê, berxwe-
dan, evîn, canfedayî, ezîyet û hêdî-hêdî mirinê dide nasîn", berde,
wambûna neguhastina ê§-jana mirovatîyê jî, awa tîne zimîm.jieheqîke
bêtedavî pêk hat, hertim pêk tê, hema niha pêk tê, dê pêk bê jî"

Bi rastî Gurmar Ekelöf di warê edebîyata ezîyet û zordestîya li
ser Kurdan efrandineke naverok têr-tijî pêşkêşî xwendevanan kir.
Ji sala 1071'an vir de heta sala 1965'an gelê Kurd di navbera
nêzkaya van hezar salan de çi ezîyet û zordestî dîtîye, wî serpêha-
tîya vê dîroka reş nivîsîye .Ew dixwaze, Bîzansê, bi taybetî lîstikên
Bîzansî, yên ku îro dest guhirandine, ji alîyê Tirk, Ereb û Farisan
de tên ajotin rûreş û mehkum bike. Di vê çarçevê de nivîskarê
Swêdî Göran Palm naxwaxe zincîrên duh-îro biqetîne, ew di nivîsa-
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reke xwe de Tirkîya îroyîn û Rohilata Bîzansê ji bo Kurdan wek
hev dibîne (26). Wek Göran Palm çawa difikire, bi rastî piştî van
hezar salan di warê zordestîya li ser Kurdan de tu guhartinek tune
ye. Her çiqas niha çavên mîrê Kurd nayên derxistin jî, lê belê canê
wan tê derxistin. Derheqa dîwana Ekelöf de, dema Êvald Palmund
bawerîyên xwe eşkere dike, ew dibêje ku ev zordestîyên li mîrê

ett ensamt barn (langbent) och det ar nog nyttigt för henne att traffa
folk.

Jag kommer att ha 3 veckor till förfogande för tortyren av den
kurdiske fursten, fa se hur det gar. Har annu inte traffat Olof men pa
hans intresse och högaktning verkar det som om Nelly Sachs skulle bli
en liten (?) bok pa W&W. Det ar krafter i rörelse med ett lotteri, pa
grund av de senila.

Na, nu ar jag har i Kurdistan. Vad jag far fardigt aterstar att se.
Konvalescent fortfarande, men dessutom behövs nervkrafter att mota
karingar (bland vilka inte min akta halft, som faktiskt ar halva jag) i

grinden!
Jag vet inte om jag i ett tidigare brev beskrev den som jag tycker

vackraste vagen.
Men jag later höra av mig pr Box 161 senast den 20 aug. Var inte

radd: allt gar lugnt till: en sup, ett glas punsch, kraftor ur Slafsan, som
ar den friskaste backen har. Halsa alla jag kanner, dock utan adress.

Till. G.

Originalet i Albert Bonniers förlags arkiv
Brevet skrivet fran garden Karlstorp i Vastergötland, som Ekelöfs 1965 för-
varvat som sommarstalle
tortyren av den kurdiske fursten, syftar pa fardigstallandet av diktsamlingen
DTwan över fursten av Emgiön
Olof, Olof Lagercrantz

Nama ku Ekelöf xwe U Kurdistanê dihesibîne.

Kurd dibin, zordestîyên li zîndanên Nazîyan û girtîgehên Fransî li
Cezayîrê tîne bîra mirovan(27).

Pi§tî ku dîwana Ekelöf hate weşandin, gelek nivîskarên Swêdî di
rojname, kovar û lêkolînên xwe de bîr û bawerîyên xwe jî li ser
Kurdan gotine. Ji vana yek jî Gösta Agren e, ew di nivîseke xwe de,
zêdetir bala xwendevanan dikşîne li ser rewşa îroyîn li Kurdistanê .

Ew, tekoşîna gelê Kurd ji bo serxwebûnê: "şerê jibîrkirî" (det glöm-
da kriget) bi nav dike û navê pirtûka Ekelöf jî, ji nû ve datîne: "Mî-
rê Kurdê Emgionê" (Kurdiske fursten av Emgion". Ew di vê
nivîsara xwe de bala xwendevanan dikşîne §erê Kurdan li Iraqê û
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varvat som sommarstalle
tortyren av den kurdiske fursten, syftar pa fardigstallandet av diktsamlingen
DTwan över fursten av Emgiön
Olof, Olof Lagercrantz

Nama ku Ekelöf xwe U Kurdistanê dihesibîne.
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Cezayîrê tîne bîra mirovan(27).
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da kriget) bi nav dike û navê pirtûka Ekelöf jî, ji nû ve datîne: "Mî-
rê Kurdê Emgionê" (Kurdiske fursten av Emgion". Ew di vê
nivîsara xwe de bala xwendevanan dikşîne §erê Kurdan li Iraqê û
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pirtûka Ekelöf di nav vî "Şere Jibîrkirî" de wek mudahaleke aktuel
dibîne(28).

Di sala 1966'an de pirtûka Ekelöf ya ku li ser tema rohilatê §ax
vedaye, bi navê Çîroka Li Ser Fato (Sagan om Fatumeh) çap
bû(29). Ev pirtûka wek berdewama Dîwana Mîrê Emgionê tê
xuyanê. Her çiqas navê mîr dîrek nayê dayîn jî, gelek parellelî, nê-
zîkî navbera herdu efrandinan de heye, vê carê li şuna Mîrê Em-
gionê, Fato di haremekê de tê girtin. Tema girtin-lêdanê wek
sarbûna pêwendîyên nemirovî di van herdu pirtûkan de jî hev-na-
verok e. Berî mirina xwe, di sala di sala 1967'an de pirtûka sêwe-
mîn(30) Ekelöf di vê rêzê de bi navê Rehberê Binê Erdê
(Vagvisare till Underjorden) weşand. Bi vî tehrî ev hersê pirtûkên
Gunnar Ekelöf wek sê beşên dîwanekê jî dikarin bê hesibandin,
carina ev hersê efirandin bi dîwana sêserî (diwantrilogi û akritcy-
kel) tên nasîn, lê belê her yek ji alîkî de bi naveroka xwe ve ji hev
cuda dibin.

MIRE KURD DI NAV ERD U EZMIN DE STAREKE DIGERE

Ew helbestên ku berî mirina Ekelöf li tu cîhekî çap nebibûn,
piştî mirina wî, di sala 1969'an de ji alîyê jina wî de, bi navê Partitur
wek pirtûkeke bi serê xwe hatin weşandin(31). Di vê berevokê de
çawa em dibînin ku, Mîrê Emgionê ango mîrê Kurd jîndar e, li dijî
zordestî, nepakî û rûreşîyê bi xurtî radiweste, berxwe dide. Di dest-
pêka Partitur de dengê qîrîn û qîjîna wezîran û berdevkên wan li
Kurdistana şewitî bilind dibin:

Ez niha li welatê xwe me.
Her çiqas ez zêde nikarim çîyayên xwe bibînim jî
ez dibihêm
xeberên ku wekîlên tataran tînin:
-Xwelîya Kurdistana şewitî bidin min
xwelîya Bexdayê.
Bidin min xwina Ermenîstanê.
Ji ortê rakin gola Wanê.
Xwelîya Peloponessosê bidin min.

Gunnar Ekelöf van cellatan bi "seqetên tirsonek" (fega krymp-
lingar) û "pasayên sêboçik" "(paschor av trenne svansar) nav dike, lê
belê mîrê Kurd hêvîdar û bînfireh e, ew optîmîzmê dibarîne:
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Lê belê keça min dijî
ûkeçikênwêjî,
dê zarokan bînin.
Ûkeçikên wêjî
dê hev hez bikin hev binêrin
birinên birindaran bipêçin
û destê koran bigrin bibin mal.

Pirtûka Partitur wek Dîwana Mîrê Emgionê bi evîneke germîn
ve tijî ye, Ekelöf di vê pirtûkê de li Kurdistanê ye, di hemêza te-
bîyetê de ,ji xwe re starek dîtiye.

O! îşqa çavê min
berde wê çaxê ez razêm
di hemêza te de.

Ji bîr neke kerîyên min
heywanên min.
Berde bira ew biçêrin
li çîyayên te de.
Avê bide wan
di çemên te de.

Ev xewa kûr wek nefretkirinekê , hêrseke ji vi cîhanê dikare bê
hesibandin. Hêrsa wî bêsînor e. Ji ber vê yekê jî dixwaze ji vê "cîha-
na pîs" bar bike. Ekelöf li ser koç, barkirina vî mîrê qencîyê strane-
ke şînê jî nivîsîye:

Fîrara mîrê Emgionê:
Dema sala pênca tijî bû
li çîyakî Kurd mîr rabû .

Derheqa korbûna patîşah de westîya bû
ji hundir ve têr bû
bi alîkarîya xizanekî
wî xwe avîte derva nav erş-ezmîn.

Tu kesî pîyên wî nedît.
Tenê sîsarkê keçelek
Ji ber ku cîh awa hatibû hilbijartin.

Bengt Holmqvist vê pirtûka bi navê Partitur wek kurtenivîsare-
ke li ser mîrê Kurd û rojên wî yên dawîn dihesibîne. Di Dîwana
Mîrê Emgionê de mîr ji îstenbolê rê dikeve, di Partitur de ew li
Kurdistanê ye. Holmqvist dibêje ku ev mîrê korbûyî per-baskê wî
şkestî dema tê Kurdistanê, di vê bawerîyê de ye: "Ew hêvîya ketina
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Konstantinopoles û qezayên mayîn e. Ew li ser hemû zordestan nefreta xwe di-
barîne. Ew bi navê hemû kole-belengazan û kesên ezîyet dibînin, li dijî vê " dî-
roka" rezîl, kepaze deng dike"(32).

Ji der pirtûkên Ekelöf, di helbestên wî yên tu pirtûkeke wî de
çapnebûyî de jî em rastî tema Kurdan tên. Di helbesta bi navê
"Lettres Suedoises" de bi tevî kêmanîyên mayîn, belengazîya Kur-
dan li meydana Tehranê tê zimîn(33). Ekelöf navê pirtûka Montes-
quieu "Nameyên îranê" (Lettres Persanes) anîye guhirandîye,
xistîye navê vê helbesta xwe.

Gunnar Ekelöf, di van efrandinên xwe de bi çavê mîrekî Kurd
li rew§a cîhanê nihêrîye. Wî motîva Bîzansê wek nîşana zordestîyê
di berhemên xwe de cîh kirîye, ev nîşana ku Kurdan hertim jê ne-
fret kirîye , îro jî dikin. Eva-Lisa Lennartsson di lêkolîneke xwe ya
ku li ser hunervanîya Ekelöf de pêk anîye, li wir dibêje ku : " Mîrê
Kurd yê Emgionê , welatê xwe yê ku di nav çîyan, sînoran de ye, li dijî zorde-
stan diparêze" û paşê ew ser da zêde dike, dibêje ku , mîrê Kurd nîşa-
na berxwedana li dijî van rojên ku îro em di nav de nin, van rojên
xirab e(34).

Dîwana Gunnar Ekelöf ya li ser mirê Kurd heta niha bi çend zi-
manên Ewrûpî der çûye, wek Fransî, îngîlîzî, Spanî û Hollandî. Lê-
kolîn û xebatên ku li ser huner û helbestvanîya wî tên pêk anîn,
tema Kurdan di nav van berheman de bivê-nevê cîhekî taybetî di-
gre. Ji alîyê din çawa em pê dihesin gelek destnivîsarên Gunnar
Ekelöf hene ku berî mirina xwe pê re negîhandîye biwe§îne, di
payîza sala 1991'an de ev helbestên wî wek pirtûkên cuda dê der-
kevin. Di nav van xebatên ku ji bo çapê amade dibin berhemeke bi
navê "Dîwan 2" jî heye. Ev berhema ku ji du beşan pêk tê wek orjî-
nala 1965'an li ser mîrekî Kurd hatîye nivîsîn, wek dumahîka Dîwa-
na li ser Mîrê Emgionê dikare bê hesibandin(35).

ÇAVKANÎ:
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DIWEŞANÊN PERIYODÎKYÊN SWÊDÎDE
DUELLOYA HÊZÊN PRO-KURD Û KONTRA-KURD

(1960-1980)

Di nav weşanên perîyodik yên Swêdî de her çiqas gelek nivîs, şi-
rovekirin, daxuyanî û wêne ji bo hewcedarîya xwendevanên Swêdî
derheqa pirsa Kurdan hatine amade kirin jî, ji alîyê din ev materîy-
al û malzeme wek neynika pêwendîyên Kurd û Swêdîyan jî dikare
bê hesibandin. Di nav rûpelên van weşanan de ji bo lêkolînan ge-
lek babetên giranbiha û hêja hene. Di medya cîhanê de (rojname,
kovar, radîyo-televîzyon) çawa em dibînin di van salên dawîn de
pirsa Kurdan cîhekî giring û fireh digire. Ji bo baş naskirina vê çek-
sîlahê, bêguman zanîna tecrube û ceribandinên salên bihurî ji bo
pêşketina tekoşîna gelê Kurd gelek giring e.

Di navbera salên 1960 û 1980'an de di nav weşanên perîyodîk
yên Swêdî de li ser Kurdan çi hatine nivîsîn, kê çi gotîye, Swêdîyan
bi çavekî çawan li Kurdan mêze kirine? Di vê lêkolîna xwe de heta
ji destê me tê, em dixwazin bi çavekî sîstematîk bersîva van pirsan
bidin.

Di vê lêkolînê de me tenê perîyoda 1960-1980 hilbijart. Sede-
mên hilbijartina vê perîyodê em dikarin awa şiro vekin:

a) Ev perîyoda destpêka şkandina bêdengî û nenasîya li ser Kur-
dan e. Heta van salan di weşanên perîyodîk yên Swêdî de Kurd ha-
tine ji bîr kirin. Di salên berî vê perîyodê yên bihurî de tenê dîtinên
çend gerok û mîsyonerên Kurdî, çend nûçeyên li ser nebaşbûna pê-
wendîyên Ermenî-Kurdan, piştî avakirina komara Tirkîye bi çend
bûyeran ve girêdayî navê Kurdan di nav weşanan de derbas dibe,
wek pirsa Musilê -ji ber ku serokê komîsyona Musilê Swêdî bû û
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wek serhildana Şêx Seîd... Vê bêdengîyê û balneki§andinê heta
1960'an berdewam kirîye.

b) Di navbera van bîst salan de weşanên perîyodik giranîya xwe
zêdetir dane tenê li ser beşekî Kurdistanê ango Kurdistana Iraqê.
Ji ber vê yekê jî di babeteke bi sînor de îmkana kûrbûna lêkolînê ji
bo me peyda bûye.

c) Di nav van bîst salan li ser rûpelên weşanên perîyodîk çawa
em dibînin ne tenê çend nivîs, nûçe û şirovekirin hatine weşîn, ji
alîyê din di navbera rojnemevanên Swêdî de li ser pirsa Kurdan te-
koşîneke îdeolojîk-polîtîk jî dest pê kirîye. Hêdî-hêdî bi taybetî pi§-
tî sala 1974'an rojnamevan û nivîskarên Swêdî di nav xwe de bûne
du beşan û du hêzên li dijî hev peyda bûne: hêzên pro-Kurd û hê-
zên kontra-Kurd. Armanc û hedefa vê lêkolîna me ya bingehîn ku
daye pêşîya xwe ronahîkirina vî şerî ye. Ji ber vê yek ji me lêkolîna
xwe li ser du beşan pare vekir: Bilindbûna dengên pro-Kurd (1960-
1974), destpêka peydabûna hêzên kontra-Kurd, bi zimanekî mayîn
pro-Iraq (1974-1980).

d) Bi saya weşanên perîyodîk zanîn û nasîna dîroka pêwendîyên
Kurd û Swêdîyan di salên dawîn de ji bo me hêsantir bûye, di te-
mambûna vê pirtûkê de valahîke mezin tijî kirîye. Ji alîyê din ji der
pirtûkan wek çavkanî materîyalekî tenê ji nivîsên rojnama û kova-
ran pêkhatî cara pê§în ji bo xwendevanan, lêkolînkaran tê pêşkêş
kirin.

Di vê lêkolîna xwe de me bi taybetî materîyalê çar rojnamên
Swêdî, du hebên danê sibê (Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet) û
du hebên danê êvarê (Aftonbladet, Expressen) dane ber çavan, ev
hercar rojname bi tîrajên xwe ve, rojnamên Swêdê yên here mezin
îro tên hesibandin. Lê belê çend rojnamên herêmî û çend kovarên
Swêdî jî gelek kêrî me hatin. Di nav vî materîyalî de nûçeyên li ser
Kurdan me zêde neda li ber çavan, tenê nivîsên ku ji analîzan pêk
tên, babetên giring şiro vedikin û nivîskarên wan kivş in me hilbi-
jart. Piranîya van nivîsan bi destê Swêdîyan hatine nivîsîn , çend ni-
vîs jî, ji alîyê rojnamevan, nivîskar, xwendevan û rêxistinên Kurdan
de hatine amade kirin. Hejmara rojnamevan û nivîskarên ku li ser
Kurdan di navbera van bîst salan de nivîsîne digihêje dora 40 ke-
san. Piranîya van ji du nivîsaran zêdetir nivîs amade kirine, çend
kes jî çawa emê bibînin di pirsa Kurdî de gelek kûr bûne, hejmara
nivîsên wan gelek zêde ne. Ji van rojnamevanan gelek îro jî bi pirsa
Kurdî re mijûl dibin, pêwendîyên wan û Kurdan qut nebûne. Hi-
nek ev 20-30 sal e, bi pirsa Kurdan ve mijûl dibin. Ji alîyê din pira-
nîya wan çûne Kurdistanê, bi taybetî Kurdistana Iraqê, hinek jî
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du-sê caran çûne. Ew kesên ku çûne vî beşê Kurdistanê gelek ji
wan Barzanî bi xwe jî dîtine, pê re hevpeyvîn çêkirine. Be§ek ji
wan bi dizîka, ne rîyên resmî, beşek jî bi rîyên resmî, li ser gazîkiri-
na hukmetên Iraqê wek mêvan çûne. Bêguman ev tehrê çûyîna
wan li ser raporkirina nûçeyan bandûreke mezin hîştîye. Hinek ji
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wan di nav Kurdan de bi mehan mane. Ji alîyê din li Kurdistanê ka-
rê rojnamekarîyê çawa tê xuyanê ewqas hêsa nebûye. Hinek hatine
girtin, birîndar bûne, hinek ji welêt hatine bi dûr xistin.

Ew rojnamevan û nivîskarên ku di navbera van bîst salan de
(1960-1980) li ser Kurdan di weşanên perîyodîk de ji nivîsekê zê-
detir nivîs weşandine, ev kes in: Barbro Karabuda, Agne Hamrin,
Lennart Ljunglöf, Anders Kûng, Per Wastberg, Gösta Agren,
Thommas Hammarberg, Jan Guillou, Marina Stagh, Tord Wall-
ström, Eivor Samuelsson, Per Gahrton, Göran Lundin, Lars Hes-
selmark, Staffan Heimersson, Per Forslin, Ulla Lundström, Caleb
J. Anderson, Sture Karlsson, Johnny Flodman, Richard Haas, Jo-
han Almqvist, Martin Dyfverman, Herman Lundqvist, Aino Hei-
mersson, Sigrid Kahle, Elin Clason, Lars Holmberg, Peter Bratt,
Ake Ringberg, Olof G Tandberg, Peter Stjarnberg, Gunnar Helan-
der, Anders Mellbourn...

Ji der rojnamevanên Swêdî, di navbera van salan de çend nivîs
jî, ji alîyê Kurdan de hatine nivîsîn, wek Cemal Alemdar, Selhattin
Rastgeldi, Memo Yetkin, Bedirxan Anter, Mahmut Baksi...Çend
nivîs jî, ji alîyê Komela xwendekarên Ewrûpê-beşê Swêd, Bahoz,
Partîya Demoqrat ya Kurdistana Iraq-beşê Ewrûpê wek van rêxis-
tinên Kurdan hatine amade kirin û di rojnamamên cuda de weşîne.
Çawa em dibînên hinek rojnaman jî nivîsarên ku bi zimanekî may-
în li ser Kurdan hatine weşîn, wergerandine zimanê Swêdî.

Dema mirov li weşanên destpêka salên 1960'an mêze dike, zi-
man, uslup û îfadeyên derheqa Kurdan de hatine bi kar anîn, nêrî-
nên berî sed salî tînin bîra mirovan. Lê belê ev stîla piştî çend salan
ji ortê hêdî-hêdî radibe. Di gelek weşanan de çawa em dibînin
Kurd wek gelekî (xelq) hela hê nayê nav kirin, Kurd wek "bergs-
folk" (gelê çîyan), "nomadfolk" ( gelê koçer), "herdefolk" (gelê §i-
van) tên bi nav kirin. Carina jî ev peyvan ji bo Kurdan hatine bi kar
anîn: "banditer" (cerd,eşqîya), "rövare" (şêlankar,rêbir), "vildar"
(hov, beyani), "smygglare" (qaçaxçî)...Carina jî îfada "obandiga
Kurder" (Kurdên serhişk) di rojnaman de derbas dibin. Bi giştî
Kurd "gelekî nenas" (ett okant folk) tên nasîn. Ji ber perçebûna
Kurdistanê û şerê eşîran di nav xwe de hinek nivîskaran navê Kur-
dan danîne "gelê perçebûyî" (det splittrade folket). Ji ber êrîş û
zordestîyên li ser Kurdan jî navê "gelekî ku bûye nêçîr" (ett jagat
folk) li Kurdan kirine. Piştî ku navê Kurdan hinekî di weşanên pe-
rîyodîk de derbas dibe, ew perçekî ji alîyê Swêdîyan de tên nas ki-
rin û êşên wan tên zanîn êdî zimanê derheqa Kurdan jî diguhire.
Ji bo tekoşîna gelê Kurd îfada "şerê jibîrkirî" (det glömda kriget)
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an jî "şerê bêdeng" (det tysta kriget) hatîye bi kar anîn. Ji bo tekoşî-
na gelê Kurd li Iraqê, di nav rûpelên rojnaman de ji tekoşînê zêtir
peyva "şer" (krig) hatîye bi kar anîn. Di van salên pêşîn de nezanî-
na li ser tekoşîna Kurdan û zêdebûna serhildanan li ser hev, pirsa
Kurdan wek "pirsa esrarengîz" ( den mystiska fragan), Kurdistan bi
xwe jî "herêmên dûr, mirov xwe nikare bighînê" (otillgangliga trak-
ter) hatine bi nav kirin. Ji ber înkarkirina hebûna gelê Kurd li Tir-
kîyê, qedexebûnên li ser Kurdan, em rastî îfada " bortcensurerade
folket" (gelekî ku ji ber sansurê wunda bûye) tên.

Pêştaçûyîna bûyeran û ji alîyê Swêdîyan de nasîna Kurdan çawa
mirov dibîne li ser zimanê Swêdî di vê babetê de bandûreke mezin
hîştîye.

I

BILINDBÛNA DENGÊN PRO-KURD (1960-1974)

Dema mirov rojname û kovarên dora sala 1960 mêze dike du
faktor derheqa Kurdan de bala me dikşîne. Yek piştî şoreşa Iraqê
di sala 1958'an bilindbûna dengdayîna tekoşîna gelê Kurd û di sala
1960'an de li Tirkîyê pêkhatina guhartinên polîtîk, hişyarbûna gelê
li vî beşê Kurdistanê.

Piştî ku general Qasim li Iraqê hate li ser text, çawa tê zanîn
rewşa Kurdan ji yekten, nişkê ve guhirî, Barzanî ji Sovyet vegerîya
hate Kurdistanê, ji bo Kurdan efû hate derxistin. Kurd li Iraqê bi
kurtî bûne faktorekî giring. Rojnamevan Lennart Ljunglöf di sala
1958'an di nivîseke xwe de Nasirîyan, komînîst û Kurdan wek sê
faktorên nerehetîyê dibîne û ew Barzanî wek "hespekî Truvayê"
(en trojansk hast) bi nav dike. Piştî yanzdeh salan vê hatina wî ji
Sovyet, wek tehlukeke Sovyet û "perda hesin" dihesibîne (1). Paşê
jî çawa emê bibînin di weşanên perîyodîk yên Swêdî de pêwendîy-
ên Sovyet-Kurd bûne babeteke giring. Bi taybetî di salên 1974-
1975'an de raberzînên (muneqaşe) Göran Lundin bi Caleb J
Anderson û bi Sture Karlsson re di vê çarçevê de hatine pêk anîn.

Di sala 1959'an cara pêşîn li ser mafên Kurdan yên sîyasî û rew-
şa Kurdistanê lêkolîneke Erik Nyblom di kovareke Swêdî de tê we-
şandin. Ev lêkolîna dirêj di rohilata navîn de cîhê tekoşîna gelê
Kurd di bin sîya çend faktoran de analîz dike, piştî peymana Sewrê,
şoreşa Iraqê ya sala 1958'an wek hêvîke nûh û aktuel dibîne. Lêko-
lîn bi çavekî akademîk hatîye amade kirin(2).
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Bêdengîya li ser Kurdan li Swêdê cara pêşîn bi weşîna pirtûk û
çend nivîsên Barbro Karabuda tê belav kirin. Di salên nêzîk de vê
rojnamevana Swêdî §a§-rast Kurd li Swêdê dane nas kirin, wê pê-
şengîya vê yekê kirîye. Cara pêşîn pirtûkeke Barbro Karabuda bi
navê Rohilata Firatê-Li welatê Kurdan di sala 1960'an tê weşîn. Ev
berhema monografîya pêşîn e ku li Swêdê li ser Kurdan hatîye nivî-
sîn. Piştî derketina vê pirtûkê bi dehan pirtûknasî (recention) di
weşanên perîyodîk de li ser pirtûkê, wusan jî li ser Kurdan hatine
weşandin. Di hemû van pirtûknasîyan de li ser kêmbûn û tunebûna
materîyalên bi Swêdî derheqa Kurdan tê sekinandin, hemû xweyê
van nivîsan hêvî dikin ku ev pirtûk piçek be jî vê valahîyê tijî bike.
Di nav van nivîsên A.J. Smalan, Sven Nordvall, Kjell Ronnelid,
Bertil Hanström, G.J ,Sven Wahlberg, Harry Didmar tiştên kurt û
balkêş li ser Kurdan cîh girtine(3). Di nav van de A.J. Smalan bi zi-
manekî hi§k Barbro Karabuda rexne dike, kêmasî-şaşîyên wê der-
heqa Kurdan nîşan dide. A.J. Smalan derheqa serhildana Şêx Seid
de bawerîyên Karabuda cîh de nabîne, di pirtûkê de Karabuda
pêkhatina vê serhildanê bi tevbûna çend "polîtîkvanan" û "kesên
xwewnerojan dibînin" ve girê dide. Paşê Smalan dibêje ku di salên
kevn li Swêdê serhildana gundîyên Dalarna de li dijî tehsîldarên
biyanî tevbûna Gustav Vasa mirov nikare xelet bibîne. Serhildana
Kurd û vê serhildana gundîyên Swêdî wek hev dibîne, Ji alîyê din
de Barbro Karabuda angorî wî keçeke cîwan e (bîst pênc salî) nika-
re li ser Kurdan analizên sosyo-ekonomîk binivîse û dersa bide
Kurdan. Ji der vê pirtûkê Barbro Karabuda çend nivîsên wê jî di
rojnaman de hatine we§andin(4).

Ji ber ku mêrê wê Tirk bû, pasaporta wê ya Tirkîyê hebû, ew bi
hêsanî dikaribû biçûya Tirkîyê û nav Kurdan. Di van salan de çûyî-
na rojnamevanên biyanî li Kurdistanê qedexe û gelek dijwar bû.
Barbro Karabuda di sala 1966'an de dema di pirtûkeke (Rosenkul-
len) xwe ya mayîn de bi çavekî- nêrîneke çep li pirsên Kurdan ni-
hêrî, piştî çûyîna wê li Tirkîyê ew ji alîyê polês de hate girtin.

Di sala 1960'an de çawa tê zanîn li Tirkîyê darbeke leşkerî tê bi
dar xistin, guhartinên mezin diqewimin. Kurdên Tirkîyê di navbera
salên 1940-1960'an bi darê zorê bêdeng hatibûn hîştin, zordestîke
mezin li ser Kurdan hatibû pêk anîn. Nûçehîhanê rojnama Dagens
Nyheter Agne Hamrin ji îstenbolê li ser Kurdan nivîseke dirêj ji
rojnamê re dişîne, tê de zordestîyên li ser Kurdan û belengazîya
wan cîh girtîye, derheqa Kurdan de polîtîkaya resrnî ya dewletê tê
rexne kirin. Ji alîyê din rojnamevan rewşa Kurdên îstenbolê jî, di
nivîsa xwe de radixe li ber çavan, bi taybetî xizanî belengazîya bar-
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kêşên (hammal) Kurd gelek bala wî dikşîne û wan "kerên dupê yên
çarsîyan" (basarernas tvabenta lastasnor) bi nav dike. Di bin barên
giran de pişta wan çawa xar dibe, ew dibêje ev rewşa wan dibe ba-
beteke "rengin" ji bo turistan. Dîsa ew dîyar dike ku ev piştxarbûna
van barkêşan enînivîsa gelê Kurd ya tirş-tal gelek ba§ sembolîze di-
ke(5). Agne Hamrin di pirtûkeke xwe ya bi navê Gera di nav îsyan-
karan (Resa blandjebeller) ku di sala 1954'an de çapbûyî de jî bi
kurtî qala Kurdên îranê dike.

Di sala 1961'an du nivîsên Barbro Karabuda wek du beşên nivî-
sekê dirêj di rojnamekê de tên weşandin. Be§a yekemîn bi sernivî-
sara "Serokeşîrên Kurd ji bo aşîtîya Tirkîyê tehluke ne" hatîye nav
kirin, tê de li ser girtina 189 serokeşîrên Kurd hatîye sekinîn. Çawa
tê zanîn piştî darbeya leşkerî di sala 1960'an ev kesan bi hevra hati-
ne girtin, di girtîgeha bajarî Siwasê de bi mehan girtî mane. Di
destpêka nivîsa xwe de ew dibêje dîroka Kurdan bi xwinê ve hatîye
boyax kirin, ew bi sedan salan ji bo xwe û bi bo hesabê hêzên may-

Barbro Karabuda

în şer dikin. Beşa duwemîn de jî li ser rola Kurdan li Rohilata Na-
vîn disekine û bi van peyvan dest bi nivîsa xwe dike: "Kurd wek
haydutan û şerkarên hov hatine nas kirin". Di cîhekî mayîn de jî di-
bêje : "Her Kurdek hertim bi çek-sîlah e"(6). Di van herdu nivîsên
xwe de jî ew di rohilata navîn û li Tirkîyê Kurdan wek elementekî
negatîf dibîne. Ev tabloya reş li ser rojnamevanên mayîn jî bêgu-
man bandûrek hîştîye. Lennart Ljunglöf di nivîsareke xwe de Kur-
dan "Gelê çîya yê serhişk" û "koçerên hov" bi nav dike(7).
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Lê belê derketina vê pirtûka Karabuda pi§tî salekê dikeve bin
sîya §erê Kurdên Iraqê, nûçe û nivîsên derheqa §er ji pirtûkê aktu-
elttir dibin.

Di sala 1962'an de pêwendîyên general Qasim û Kurdan li Iraqê
her diçin sar dibin, navbera Kurdan û hukmeta Iraqê vedibe û he-
valbendîya Iraq-Sovyetê jî berbî nebaşîyê diçe. Du nivîsên ku di vê
demê de hatine weşîn dîyar dikin ku "rojên kêfê" ji bo Barzanî ew-
qas dirêj nînin û Qasim jî, ji bo nêçîrê tivdarekê xwe dibîne. Len-
nart Ljunglöf(8) û John Myron(9) di van herdu nivîsên xwe de
neamadebûna hezên mezin ji bo dewleteke Kurd bawerîyên xwe jî
pêşkêş dikin.

Di sala 1963'an de zordestî, lêdan û êrî§ên hukmeta Iraqê li dijî
Kurdan her diçin hi§k dibin. Sovyet bi navê Moxolîstanê vê yekê di
koma Yekitîya Netewan de protesto dike. Ev etapa di weşanên pe-
rîyodîk yên Swêdî de destpêka bilindbûna dengên pro-Kurd dikare
bê hesibandin. Bûyerên van salan bala rojnamevanên Swêdî gelek
kişandîye li ser xwe. Rojnama Swêdî ya here mezin Dagens Nyhe-
ter van êrîşên dijî Kurdan "seferên cezayî" (straffexpeditioner) bi
nav dike, paşê cîh daye gazîya hukmeta Iraqê ku ki Barzanî bikuje,
ji wî re mîlyon nîvek kron pere heye(10). Rojnamevanekî mayîn
Bruno Eneberg tekoşîna Kurdan "tekoşîneke ebedî" (Kurdernas
eviga kamp), Kurdan jî "gelê ku tevayî wek dînan bûye evîndarê azadîyê"

(ett helt folk med desperat frihetslangtan) bi nav dike(ll).
Di sala 1963'an de li ser pirsa Kurdan êdî di platform û çarçe-

veyên navnetewî de raberzîn tên pêk anîn. Çawa Leander Tell di
nivîseke xwe de dîyar dike ku nûçeyên li ser Kurdan her çûne zêde
bûne. Leander Tell ji bo Kurdan di vê nivîsa xwe de dibêje ku:
"Hertim heyranîke min ya şexsî ji bo Kurdan peyda bûye". Paşê ew
cîh dide navê du hevalên xwe yên ku çûne Kurdistanê, di nav Kur-
dan de mane, yek ji wan dok. Lars Theodor Hyllander, kurê xuşka
avakarê çanda bajarê Lundê, yek jî dok. Kurt Lindberg ye, yê pêşîn
çûye nav Kurdên Tirkîyê, yê din jî çûye nav Kurdên îranê. Çawa
Leander dide kivşê wî zanîyarîyên xwe derheqa Kurdan de ji van
herdu hevalên xwe wergirtîye(12).

Di sala 1964'an di kovareke Swêdî de nivîsareke Carl-Elof
Svenning bi navê "Netewetîya Kurdan" (Kurdisk nationalism) ha-
tîye weşîn. Piştî şerê cîhanê yê yekemîn di nav Kurdan de belavbûn
û şaxvedana bîr-bawerîyên netewî de rola zimîn wek çek-sîlaheke
teîcoşîna azadîyê dibîne, ew piçekê jî wek du zimanên Hîndî-Ewrû-
pî li ser nêzîkîya navbera zimanê Kurdî û Swêdî disekine. Pa§ê ew
bi kurtî bingeh û hîmên netewetîya Kurdî dikolîne. Ji alîyê din ni-
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vîskar bi taybetî di warê pêşketina aborîya rohilata navîn de, çend
bawerîyên xwe dibêje, di warê firotina hirî û goştê pêz, xweyîkirina
hespan de bala xwendevanan dikşîne li ser rola Kurdan. Di salên
kevn de ji bo sedemên tunebuna mercên avakirina dewleteke Kur-
dî ew van herdu faktoran nîşan dide: pêknehatina enerjîke mezin û
pêknehatina zimanekî netewî (li ser zaravan). Ev lêkolîna Carl-
Elof Svenning ji gelek alîyan ve înformatîk û rênîşandar e(13).

Li tenişta bilindbûna tekoşîna gelê Kurd, wusan jî serokê vê te-
koşînê Mustafa Barzanî cîhekî fireh di weşanên perîyodîk girtîye.
Ji alîkî de mêrxasîya wî, şaxsîyeta wî ya karîzmatîk û rengîn, ji alîkî
de serokeşîrtîya wî, di nav partîyê de bêdeng hîştina hêzên mayîn
bala gelek rojnamevanan kişandîye. Eivor Samuelsson di nivîseke
xwe de qala "dîsîplîna eşîrtîyê " dike, vê tabîrê ji bo Barzani bi kar
tîne(14). Di nivîseke mayîn de ku tê de xetên portreke Barzanî dik-
§îne ew van tiştan derheqa Barzanî de dibêje: " Barzanî li dijî hêzên
Rojavayê û Yekitîya netewan tekoşîneke hişk û tûj dajo, ev yeka kêmasîke fem-
darîyê pêk tîne, angorî rojnamevanên Rojavayê ev kêmasî li ser bingehên dinê-
nasîya wî ya kalvenîst, esrarengîz-dînî ava dibe. Ew ji mefhûma rastîke asmanî
(abstrak) bi rê dikeve û tiştên ku rast dibîne, bi wan re hev nayê. Ew , polît-
kaya Ereban ya xwe ba dike-oportînîst e ya ku ji her tiştî re rêke revê-xelasîyê
dibîne, jê gelek nefret dike"(15). Ev tiştan ji bo Barzanî di sala 1966'an
de hatine gotin. Çawa emê paşê jî bibînin di weşanên Swêdî de ba-
werîyên pro-Barzanî di salên 1974-1975'an gelek kêm dibin, li dijî
Barzanî rexneyên mezin tên kirin. îfada "Barzanîyê nemir" (den
odödliga Barzanî) û "Barzanîyê efsanevT (Den legendariska Barza-
ni) êdî piştî van salan kêm têne bi kar anîn.

Di sala 1966'an li Swêdê komîteke piştgirtîyê ji bo Kurdan tê saz
kirin (Svenska Kurdkommitten). Piştî sazkirina vê komîtê di nav
rûpelên weşanên perîyodîk de pirsa Kurdan gelek aktuel dibe, hej-
mara nivîsên ku li ser Kurdan hatine amade kirin bilind dibin. Li
hemberî zordestî û lêdanên Iraqê êdî gazin li hukmeta Swêdê tên
kirin , gelek kes dixwazin Swêd wek dewletekê li pirsa Kurdan
xweyî derkeve, vê pirsê bibe rojeva Yekitîya Netewan. Çawa M.K.
di nivîseke xwe de dîyar dike îmkanên Swêdê bi formel hene wekî
pirsa Kurdan bibe nav koma Yekitîya Netewan(lö). Rojnamevane-
kî mayîn Johan Almqvist çawa di Göteborg Posten de dinivîse polî-
tîkaya hêzên mezin rê nade vê yekê. Dîsa ew dinivîse Kurdistan ji
alîyê hebûnên binerdîn û sererdîn welatekî dewlemend e, eger ro-
jekê aşîtê bê Kurdistanê, ev herêma dikare bibe cîhekî gelek xwe-
şik ji bo turîstan. Di dawîya nivîsa xwe de ew dibêje eger ev pirsa
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çareser nebe pi§tî çend salan Vîetnameke nûh dikare peyda bi-
be(17).

Çawa me li jor jî got piştî sazkirina Komîta Kurdî, li Swêdê sem-
patîke mezin ji bo Kurdan peyda dibe. Nêzkaya 800 000 hezar
Kronî alîkarî bi destê Komîtê wek alîkarî tê berev kirin. Ev alîkarî
piştî gelek dijwarîyan ji Kurdên Iraq re tê şandin. Li ser şandina vê
alîkarîyê çawa rojnama Sydsvenska Dagbladet dinivîse çend şerêşî
derketine meydanê. Ew perê ku wek alîkarî hatine şandin, li îranê
ketîye berîka "çend Kurdan". Lars Holmberg dîsa di vê nivîsa xwe
de derheqa pirsa Kurdan cîh dide bêdengîya hukmeta Swêdê. Ça-
wa ew dide kivşê serokwezîr Erlander û wezîrê karê der Torsten
Nilsson nexwestine berpirsîyarên Kurdan qebûl bikin û li ser rewşa
Kurdan bipeyîvin. Hukmeta Swêdê beyan kirîye ku Swêd naxwaze
tevî karên hundur yên welatekî mayîn bibe(18). Di nav Komîta
Kurdî de kesekî aktîf kar kirîye, heta niha jî pişgirtîya tekoşîna gelê
Kurd kirîye Olof G Tandberg ye. Ew bi xwe geolog e, li ser Afrî-
kayê pispor e, derheqa gelên bindest û kêmanîyên etnîkî gelek ni-
vîsên wi di rojname û kovaran de derketine. Di sala 1966'an de bi
stîla çîrokan nivîseke wî di kovarekê de li ser Kurdan hatîye weşan-
din. Di ve nivîsê de rola petrolê ya mîstîk çawa koka Kurdan anîye
Olof G Tandberg li ser vê pirsê disekine(19).

Di sala 1967'an raporeke Komîta Kurdî wek pirtûkekê tê we-
şandin. Pirtûk ji alîyê sê kesan de hatîye amade kirin: Selhattîn
Rastgeldî, Olof G Tandberg û A. Norlander. Piştî çapbûna vê ber-
hemê di weşanên perîyodîk de jan û êşa Kurdên Iraqê cîhekî fireh
girtîye. Ev cara pêşîn bû ku materîyaleke rewşa Kurdan rast eşkere
dike, digihîşte destê xwendevanên Swêdî. Hem li ser pirtûkê, hem
li ser rewşa Kurdan û hem jî li ser pêwendîyên Kurd-Swêdîyan ge-
lek nivîs piştî çapa vê pirtûkê di rojname û kovaran de derke-
tin(20). Nivîskarê Swêdî Per Wastberg di rojnama Dagens Nyheter
gazî Swêdîyan dike(21) û navê nivîsa xwe datîne: "Kurdan ji bîr ne-
ke" (Glöm inte Kurderna), di rojnama Svenska Dagbladet de nivîsa
L. Carlsson bi navê "Hawara Rohilatê" (Nödrop fran Orienten) tê
we§andin(22), di van herdu pirtûknasîyan de tekoşîna Kurdan wek
ya Vietnamîyan tê dîtin, herdu nivîskar jî gazî Swêdîyan dikin wekî
alîkarî û piştgirtîya doza Kurdan bikin.

Di rojnama Kvallsposten de Johan Almqvist zordestîyên li ser
Kurdan disekine, Kurdan gelekî mêrxas û tenêmayî bi nav dike, ji
ber vê yekê navê nivîsa xwe datîne: Şerê ji bîr kirî(23).

Wek Kurd di nav rûpelên weşanên perîyodîk de em carina rastî
navê çend Kurdan jî tên, bi taybetî navê dok. Selhattîn Rastgeldî di
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CARL-ELOF SVENNING Kurdisk nationalism

En av första varldskrigets manga
följder var att tva av datidens störs-
ta statsbildningar utplanades fran
den politiska kartan. I Europa var
det habsburgarnas gamla kejsardöme
Österrike Ungern och i Framre
Asien var det de osmanska sultaner-
nas storturkiska rike som pa sa satt
skattade at förgangelsen. Atminstone
i Europa kan val denna omvalvning
betecknas som en framgang för na-
tionalitetsprincipen enligt vilken folk-
grupper som talar ett eget sprak och
har en egen historia ocksa ager ratt
att styra sig sjalva i ett eget land.
Det var ju enligt denna princip som
det uppstod en rad nya stater i Öst-
europa pa ruinerna efter habsburgar-
nas valde. Men aven om England och

Frankrike under kriget vadjat till
nationalistiska stamningar inom det
gamla osmanska Storturkiet sa blev
fredsaret 1918 knappast nagot mar-
kesar för nationalismen i Framre
Asien. Nar det kom till kritan rakade
den i konflikt med de vasterlandska
kolonialmakternas intressen. I stallet
för att beakta inhemska nationali-
tetskrav skapade de europeiska stor-
makterna en rad mandatomraden
som knappast avgransades mot var-
andra efter nagra nationella princi-
per, och inom dessa mandatomraden,
var för sig, började nastan genast
den inhemska befolkningen en bitter
nationell befrielsekamp, nu inte mot
turkarna, utan mot europêerna. Nar
denna kamp sa. smaningom gav resul-

Nivîseke bi navê "Netewetiya Kurdan" (Politisk Tidskrift, Januari - 1964)

gelek weşanan de derbas dibe. Çawa em dibînin di rojnama Uppsa-
la Nya Tidning de nivîseke Bedirhan Anter bi navê Tehdît û terora
li dijî Kurdan hatîye weşandin(24). Di van salan de hejmara xwen-
dekarên Kurd li Swêdê gelek kêm bûye, lê belê bi aktîfî tevî karên
piştgirtîya gelê Kurd bûne.

Rojnamevan Caleb J Andersson ku di salên 1974- 1975 'an de li
ser Kurdan gelek tişt nivîsîne, cara pêşîn di sala 1967'an derheqa
Kurdên Iraqê em rastî nivîseke wî tên(25).

Di sala 1968'an ji ber guhartinên polîtîk li Iraqê, hatina hukme-
tên nûh, bi Kurdan re dan û standinên hertimi wek van faktoran
gelek faktorên mayîn bûye sedemê bêdengîke li ser Kurdan di vê
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salê. Ji ber vê yekê di weşanên perîyodîk de li ser Kurdan kêm tişt
hatine nivîsîn.

Di sala 1969'an de zordestî êrî§ên hukmete Iraqê li dijî Kurdan
ji yekten zêtir dibin. Niviskarê Swêdî Gösta Agren ji ber van erîşan
gazî Swêdîyan dike wekî alîkarî û piştgirtîya xwe nîşan bidin. Ew
dîyar dike ku rew§a Kurdistanê ji Biafrayê jî xirabtir e. Çawa tê za-
nîn di van salan de pirsa Biafrayê gelek aktuel bû(26). Olof G
Tandberg jî di nivîseke xwe ya mayîn de pêwîst dibîne wekî Yeki-
tîya Netewan grupeke lênêrînê, yeke nealîgir bişîne Iraqê ji bo
rew§a Kurdan di cîh de bibîne(27). Ev dengên nûh çawa em dibî-
nin bûne kakilê pêkhatineke raya giştî li Swêdê. Nivîsên di van sa-
lan de hatine weşandin çawa em dibînin bi îfada "şerê jibîrkirî" (det
glömda kriget) dest pê dikin, ev peyvan di gelek rojname û kovaran
de derbas dibin. Ev îfada her çiqas navê pirtûka Komîta Kurdî li
ser Kurdan tîne bîra mirovan jî, zêtir nenasî û bêdengîya tekoşîna
Kurdan li Iraqê tîne zimîn. Ingvar Laxvik navê nivîseke xwe di vê
çarçevê de danîye: "Şerê jibîrkirî li Iraqa Kurdistanê" û van peyvên
general El Bekir ve dest pê dike :"Ez bi navê xwedê sond dixwim. Eger ez
koka elementên ne-Ereb neyinim, ez ne Ereb im, ne ji dînê Muhammed im".
Pa§ê ew cîh dide dîtinên berpirsîyarê PDK li Iskandinavyê mîmar
Cemal Alemdar(28).

Di sala 1969'an di rojnama Svenska Dagbladet de em rasti du
nivîsên dirêj yên Anders Kiing tên. Ew di nivîsa pêşîn de cîhê Kur-
distanê di nav sîyaseta cîhanê nîşan dide, li ser rewşa çar beşên
Kurdistanê yek-yek disekine, rewşa Kurdistanê bi Cezayîr, Angola
û Afrîka Başur re rûberî hev dike. Ew ji alîyê din Yekitîya Netewan
rexne dike ji ber ku pirsa Kurdan piçûk dibîne. Ew derheqa Kur-
dan de pasîvîta Swêdê nîşan dide, ji bo Vîetnamê çi sempatî hatîye
nîşandin, ew dibêje ji bo Kurdan jî divê bê nîşandin. Di dawîya ni-
vîsa xwe de ew bala xwendevanan dikşîne li ser tunebûna piştgir-
tîya "çepên nûh" ji bo Kurdan (29). Di nivîsa duwemîn de Anders
Kûng tenê li ser rewşa Kurdistana Iraqê disekine. Nivîskar zêtir li
ser avabûna tevgera Kurd, hêzên nav tevgerê û rola Barzanî raçav
dike. Barzanî çima ewqas şikê dibe hukumetên Iraqê, bawerîya
xwe zêde Ereban nayîne? Nivîskar derheqa bersîva vê pirsê li Ira-
qê de tunebûna îstîkrarekê nîşan dide. Modelê agirbirîyan, hevha-
tin, §êwr û peymanan wek hev in, angorî nivîskar ev bûyeran
nîşanên bêbawerîya hukumetên Iraqê pêk tînin, yên ku zû-zû cîhê
hev digrin(30). Anders Kiing derheqa Kurdan de tiştine mayîn ni-
vîsîne, wek be§a Kurdistan ya pirtûka bi navê Bindestên cîhanê-
Kêmanîyên etnîkî li rûyê dinê (1970).
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Di sala 1969'an de lêkolîneke Memo Yetkin û Ann Marie Fre-
ding li ser Kurdistanê di kovareke Swêdî de hatîye weşandin, der-
heqa Kurdan de zaniyarîyên gi§tî tê de cîh girtine(31).

Piştî peymana 11 Adarê-1970 weşanên perîyodîk cîhekî mezin
wek nûçe dane vê hevhatina Kurdan û Iraqê. Her çiqas hêvîya aşî-
tîyê zêde bûye jî, rojnaman derheqa Iraqê de îfadên nîşanên bêba-
werîyê, şikbirîyê jî bi kar anîne, rojnamevanan ev bawerîyê xwe li
ser tecrubeyên deh salan ava kirine (32). Nûçegîhanê rojnama Af-
tonbladet di meha îlonê de diçe Barzanî dibîne, di beşekî vê hev-
peyvînê de Barzanî §ika xwe raste-rast dîyar nekiribe jî, lê belê
rojnamevan ev §ika tespît kirîye: "-Armanca me li Iraqê aşîtî û otonomî
ye- Lê belê ew ji bin lêvan ve dikene û destê xwe dirêj dike, dibêje Inşallah ku tê
wê menê - eger Xwedê bixwaze"(33).

Cara pêşîn em di rojnaman de nivîseke li ser rewşa Kurdên Su-
rîyê dibînin (34).

Di sala 1971'an piştî hevhatina Kurdan û hukumeta Iraqê, nivî-
sên li ser vî beşê Kurdistanê di rojnaman de kêm dibin. Di van sa-
lan de çawa tê zanîn rewşa Tirkîyê û Kurdistana Tirkîyê her diçe
berbi nebaşî û xirabîyê diçe. Derheqa Kurdên Tirkîyê de Thomas
Hammarberg di rojnama Expressen de nerehetîya xwe dîyar di-
ke(35 ). Rojnama Dagens Nyheter cîh dide hatina Kamuran Bedir-
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Di sala 1969'an de lêkolîneke Memo Yetkin û Ann Marie Fre-
ding li ser Kurdistanê di kovareke Swêdî de hatîye weşandin, der-
heqa Kurdan de zaniyarîyên gi§tî tê de cîh girtine(31).
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xan li Swêdê, Bedirxan li ser rewşa Kurdên Tirkîyê dîtinên xwe ji
rojnamevanan re gotine(36).

Di sala 1971'an di rojnamên Expressen(37) û Dagens Nyhe-
ter(38) de du nivîsên Peter Stjarnberg li ser Kurdên Iraqê cîh girti-
ne. Ew bi xwe gelek caran çûye Kurdistana Iraqê û Kurdistana
Tirkîyê. Ew li bajarê Uppsalayê xwendekar bûye. Di van herdu ni-
vîsên xwe de ew bêhêvîya xwe derheqa aşîtîke rastîn li Iraqê dîyar
dike.

Rojnama xwendekarên bajarê Uppsalayê-Ergo de beşa yekemîn
ya nivîseke bi serî li ser rewşa Kurdan hatîye weşandin, nivîsê di
çend hejmaran de beş-beş berdewam kirîye û ji alîyê Komela
xwendekarên Kurd li Ewrûpê-beşê Swêdê de hatîye amade ki-
rin(39).

Nuçegîhanên rojnamên Dagens Nyheter-Richard Hass(40) û
Svenska Dagbladet-Johnny Flodman(41) di nivîsên xwe de cîh da-
ne hewldayîna ajanên Iraqê ji bo Barzanî bikujin, paşê jî dijwarî û
tengasîyên li pêşîya aşîtîyê analîz dikin. Barzanî ji Johnny Flodman
re ev tiştan gotine : "Min tu wext bawerîya xwe bi hukumeta Iraqê neanîye,
ne jî niha pê tînim".

Di sala 1972'an de babeta nivîsên ku hatin weşandin ji hev cuda
ne. Richard Hass di nivîseke xwe de hatina du Kurdên Iraqê li
Swêdê ji xwe re kirîye babet(42). Ev babeta bi taybetî piştî salên
1980'an di weşanên perîyodîk de gelek aktuel dibe. Di van salan de
hejmara penaberên Kurd li Swêdê kêm in. Rojnamevan bi gotinên
îrlandîkî bi navê Lord Kilbracken dest bi nivîsa xwe dike, yê ku ji
Kurdan hez kirîye, janên Kurdan û Irlandîyan wek hev dîtîye. Di
rojnama Göteborgs Handels och Sjöfartstidning de nivîseke ku bi
giştî li ser Kurdan hatîye nivîsîn de tê gotin ku tenê di welatekî de-
mokratîk de mercên bawerîanîna peyman û lihevhatinan hene(43).
Di nivîseke ku di Dagens Nyheter de çap bûye, tê de tê nivîsîn ku
ajanên Iraqê careke din hewl dane wekî Barzanî bikujin(44). Di
rojnama Ergo de vê carê nivîseke ku ji alîyê Bahoz de hatîye ama-
de kirin, der çûye(45). Peter Sjarnberg di nivîseke xwe ya mayîn de
bi çavekî dîrokî rewşa Kurdên Tirkîyê raçav dike(46).

Di hejmareke Svenska Dagbladet di sala 1973'an vê carê nivîse-
ke li ser Kurdistana îranê hatîye weşandin, tê de meşeke Kurdan li
dijî sefareta îranê cîh girtîye û bi kurtî rewşa vî beşê Kurdistanê tê
nasandin(47). Çawa em pê dizanin angorî beşên Iraq û Tirkîyê, li
ser beşên Kurdistanê yên îran û Surîyê kêm nivîs di weşanên pe-
rîyodîk de derketine.
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Serokê Xwendekarên Kurd li Ewrûpê-beşê Swêdê Salîh al-Ja-
dery çawa di rojnama Uppsala Nya Tidning de daye kivşê Iraq xwe
amade dike wekî çek-sîlahên kîmyayî li dijî Kurdan bi kar bîne(48).
Çawa tê zanîn sîgnalên van nûçe û nivîsan piştî çend salan di bûye-
ra Halepçê de bûne realîte. Herdu rojnamên mezin yên Swêdî Da-
gens Nyheter(49) û Svenska Dagbladet (50) jî derheqa bikaranîna
çekên kîmyayî de nûçe weşandine. Di van herdu nûçeyan de rapo-
reke PDK cîh girtîye, dîsa herdu rojnaman ji alîyê din cîh dane dîti-
nên Olof G Tandberg-pisporê Swêdî yê ku di komîta mafên mirovî
ya Yekitîya Netewan de kar kirîye.

-II-

PERÎYODA TEKOŞÎNA PRO-KURD Û KONTRA-KURD

(1974-1980)

Heta sala 1974'an di weşanên perîyodîk çi rojname, çi kovaran
de nivîsên ku li ser Kurdan derketine, bi taybetî yên ku li ser tevge-
ra Kurd li Iraqê hatine nivîsîn dema em naveroka wan dinêrin, pi-
ranîya wan li dijî sîyeseta Iraqê ne, tê de sempatîya ji bo Kurdan
gelek zelal tê xuyanê.

Lê belê dema 11 Adarê 1974'an de bi destê hukmeta Iraqê oto-
nomîke din hate îlan kirin û Kurd li dijî derketin, careke din Kur-
dan dest bi §er kirin çawa em dibînin vê carê di weşanên Swêdî de
li dijî tevgera Kurd dengên nûh bilind dibin, rexneyên li dijî Kur-
dan zêde dibin. Şerê Kurdan heta ku di navbera îran û Iraqê de
peymanek di sala 1975'an hate girê dan, berdewam kir, pa§ê jî ça-
wa tê zanîn Kurd tenê man, binketin, tevgera Kurd belav bû û Bar-
zanî jî dest ji §er berda, derbasî îranê bû. Di sala 1974'an de bi
destpêkirina vê rewşa nûh ve rexneyên li dijî tevgera Kurd û Barza-
nî jî her çûn tûj û hişk bûn.. Di nav weşanên perîyodîk yên Swêdî
de çawa em dibînin piştî van bûyeran, ew zîhnîyeta pro-Kurd, yek-
girtî û heta sala 1974'an ajotîye, belav dibe, dengên li dijî tevgerê û
Barzanî zêde dibin. Di nav rûpelên rojname û kovaran de rexne û
raberzînên (muneqaşe) fireh hatine pêk anîn. Di dawîyê de di nav
rojnamevanan de du ekîp peyda bûne: hêzên pro-Kurd û hêzên
kontra Kurd. Çawa em dibînên bîr û bawerîyên van herdu hêzan
derheqa sîyaseta cîhanê, tevgera Kurd û derheqa Barzanî de ji hev
gelek cuda ne.

Hêzên ku li dijî tevgera Kurd derketine, tehlûka Sovyet zêde
mezin nekirine, derheqa pêwendîyên Sovyet-Iraqê de bêdeng ma-
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ne, li dijî emperyalîzm û sîyonîzmê derketine. Mafên welatên
Ereb, bi taybetî mafên gelê Felestînî ji ser her tiştî re girtine. Di vê
babetê de hevkarî û dostanetîya Iraq-Felestînê kirine, wek serêşîke
mezin li pêşîya vê dostanetîyê tevgera Kurd jî rûre§ kirine. Iraq
wek welatekî demokratîk, reformên mezin pêkanî hesibandine,
van rojnamevanan angorî Tirkîyê, îran û Surîyê sîyaseta Iraqê der-
heqa Kurdan gelek ba§ û demokratîk dîtine, angorî wan mafên
Kurdan yên etnîkî tenê Iraqê debi resmî hatine nas kirin...Barzanî
kesekî feodal, salbihurî, dostê îran û Amerîkayê hatîye nîşandin.
Wek van rexneyan gelek rexneyên mayîn jî li tevgera Kurd hatine
kirin, di dawîyê de di navbera hêz û dengên pro- û kontra Kurda
raberzînên fireh û tûj hatine pêk anîn.

Di destpêka sala 1974'an de pêwendîyên Kurdan-Iraqê angorî
rojnameyan berbi nebaşbûnê diçin. Kurd li dijî planên otonomîyê
derdikevin ji ber ku petrola bajarê Kerkukê ji der kontrola Kurdan
dimîne, sîyaseta asîmîlasyon, sirgun û "Erebkirinê" di nav çar salan
de ji hêza xwe tu tiştek wunda nekirîye. Rew§a Kurdan baştir ne-
bûye. Nûçegîhanê Dagens Nyheter îhtîmala ji nûh ve despêkirina
§er gelek nêzîk dibîne(51). Bengt Nordell jî dîsa di vê rojnamê de
pêwendîyên Kurd-Sovyet, Iraq-Sovyet raçav dike(52 ). Thomas
Hammarberg di rojnama Expressen de bala xwendevanan dikşîne
li ser pirsa neamadebûna Irakê wekî mafên Kurdan bîne cîh û
nerehetîya xwe derheqa şerekî nûh de tîne zimîn(53).

Rojnemevan Lennart Ljunglöf di rojnama Aftonbladet de teko-
§îna Kurdan ji bo mafên netewî gelek rast û cîh de dibîne. Ew dîyar
dike Iraq li ser doza gelê Felestînê ewqas dilşewat e, lê belê di er-
dê xwe de mafê Kurdan naparêze, vê yekê wek paradoksekê dibî-
ne(54). Nivîskar dixwaze dilnepakîya Iraqê nîşan bide. Ev nivîsa
Lennart Ljunglöf angorî çend nivîsên wî yên berê pozîtîftir e.

Sigrid Kahle nivîseke dirêj bi navê "Welatê ku petrol lê heye ni-
kare di nav aşîtîyê de be" li ser Iraqê di rojnama Svenska Dagbla-
det de dinivîse. Sigrid Kahle çawa dinivîse wek mêvanê hukmetê
çûye Iraqê, li Iraqê gerîyaye. Di nivîsara xwe de ew rewşa Kurdan
ba§ dibîne, hêzên emperyalîst rexne dike ku tevî karê Iraqê yê
hundir dibin, nahêlin ev welat di nav aşîtîyê de bijî, dibin sedemê
kuştina le§kerên Iraq û Kurdan, wan berî hev didin. Sigrid Kahle
her çiqas Kurdan raste-rast nade ber xwe jî, lê belê Kurdan gu-
nehkar dibîne, Iraqê rûsipî derdixe, ji sîyaseta hukmeta Iraqê zêtir
ew hebûna petrolê li Iraqê wek belake giran dibîne(55). Sigrid
Kahle keça rohilatnasê Swêdî yê navdar H S Nyberg ye, cara pêşîn
li dor şoreşa 1958'an de bi bavê xwe ve tevayî çûye Iraqê û Kurdi-
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Peter Sturkin - Rojnamevanê ku di şerê kurdan de hatîye birîndar kirin.
(Expressen 13.04.1975)

stanê. Ev nivîsa wê yek ji wan nivîsên ku li dijî Kurdan di van salan
cara pêşîn hatîye nivîsîn dikare bê hesibandin. Bîna pro-Arabîzmê
ji nivîsê tê.

Vê carê Gudrun Hjelte di rojnama Aftonbladet de li dijî tevgera
Kurd û Barzanî nivîseke hi§k dinivîse, cîh dide dîtinên Aziz Akrawî
yê ku xeletî, şaşî û metodên nedemokratîk yên xebata Barzanî nî-
şan dide. Gudrun Hjelte di vê nivîsa xwe ya bi "Kurd pi§ta xwe li
Barzanî vedigerînin" de derheqa Barzanî de van tiştan dibêje : "Ew
kesê ku demekê wek mêrxasê azadîyê dihate hesibandin, niha dijminê gel tê bi
nav kirin" (56). Ew çûye Iraqê, li ser Iraqê nivîsên mayîn jî nivîsîne.
Pişî vê nivîsa Gudrun Hjelt çend kesan li ser nivîsê bawerîyê xwe
dîyar kirine, nivîsê ji raberzînên nûh re îmkan û rê vekirîye. Rexna
pêşîn ji alîyê Kurdekî bi navê O.S. Shweish hatîye nivîsîn, ew van
rexneyên derheqa Barzanî rast nabîne, li dijî derdikeve(57). Vê ca-
rê li dijî nivîsa vî Kurdî rojnamevanekî Irakî ku li Swêdê dimîne-
Samir Boutani nivîsekê amade dike, wek bersîv ji rojnama
Aftonbladet re dişîne. Ew di nivîsa xwe de Kurdan gunekar dike,
pirsa Kurdan piçûk dibîne, civata Kurd ji ber struktura eşîrtîyê ci-
vateke jihevçûyî-şerut bi nav dike(58). Ew ji bo Kurdan alîkarîya
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Iranê wek mudahaleke karên hundir yên Iraqê dibîne, wek delîlê
vê alîkarîyê jî nivîsên van rojnamevanên cîhanê nîşan dide: Davit
Hirts (Guardien), Gwynne Roberts (Financial Times), Rosy Rou-
leau (Gama Press). Olle Engkvist jî di nivîsareke xwe de van bawe-
rîyên Samir Boutani derheqa pirsa Kurdan de "nêrîneke alternatîv"
bi nav dike, nêrîneke §a§ û nerast dibîne. Olle Engkvist van nêrîn û
bawerîyên vî rojnamevanê Ereb qebûl nake, li dijî derdikeve. Ew
van nêrînan wek ducarkirina bawerîyên Vanna Beckman dibîne, ya
ku di sala 1970'an de di televîzyona swêdî de li ser pirsa Kurdan §i-
rovekirinek amade kirîye(59).

Bi kurtî di navbera Gudrun Hjelte, O.S. Sheweish, Samir Bouta-
ni û Olle Engkvist çêbûna van dan-standina bawerîyên cuda em di-
karin bêjin destpêka raberzîn û rexneyên li ser Kurdan pêk anîne.
Pi§tî vê yekê §erê pro-Kurd û kontra -Kurd her çûye tûj bûye.

Di sala 1974'an de rojnamevanekî ku rewşa Kurdên Iraqê baş
pêkol kirîye, hevkarê rojnama Expressen Herman Lindqvist e. Ew
ev 25 sal e bi destxistina nûçeyên derwayî welat re rnijûl dibe, di vî
warî de xweyê tecrubeyên mezin e. Cara pêşîn em rastî du hevpey-
vînên wî ku bi Barzanî û pêşmergeyan re hatine çêkirin, tên. Çawa
emê paşê jî li ser bisekinin, vê carê pênc nivîsên wî yên ku beşên
serîke li ser Kurdan pêk anîne di rojnama Expressen de dor bi dor
tên weşandin. Dema ew bi Barzanî re dipeyîve, ew jê dipirse :"Çima
Kurd şer dikin?", Barzanî vê bersîva jêrîn dide :"ji ber ku rejîma Baxdayê
dixwaze me qir bike. Bi sîstematîk hewl dide koka çanda Kurdî bîne. Ji alîyê
din ji bo Iraqê demokrasîyê dest bi xin, em şer dikin". Di destpêka vê hev-
peyvînê de dema ew qala Barzanî dike, ew dibêje Barzanî gelek
berî Mao û Ho Chi Minh dest bi şerê xwe yê gerîllayê kirîye. Ame-
rikayîyan dema ew li Sovyet dima navê wî danibûn "melayê sor"
(den röda mullan) , îro jî rojnameyên Sovyet wî "ajanê rojavayê yê
faşîst" (fascistisk vasteragent) bi nav dikin. Derheqa Barzanî de za-
niyarîyên bîyografîk yên gelek balkêş di destpêka vê heypeyvînê de
hene, wek mîsal ew dibêje ji ber sedemê kuştinekê di yek salîya
xwe de Barzanî bi dîya xwe ve tevayî hatîye girtin. Herman Lindq-
vîst di sala 1977'an de jî çûye Kurdistanê(öO).

Di sala 1974'an de sekreterê gi§tî yê Partîya Demokrat ya Kur-
distana îranê Abdurahman Qasimlo tê Swêdê. Hevkarê rojnama
Dagens Nyheter Martin Dyfverman di nivîsa xwe de cîh dide bawe-
rîyên Qasimlo li ser rewşa Kurdistana îranê(61).

Hem Martin Dyfverman ,hem jî Herman Lindqvist di van salan
de di nivîsên xwe de pişta Kurdan digrin, mafên wan diparêzin.
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Di havîna sala 1974'an dema programeke li ser Kurdan di tele-
vîzyona Swêdê de tê nîşandin, li ser programê çend nivîsên rexne-
giri di rojnaman de tên weşandin. Ev fîlmê ku di roja 13-8-1974'an
hatîye nîşandin, bi navê televîzyona Swêdî qanalê duwemîn "Rap-
port"ê li Kurdistana Iraqê hatîye kişandin, ev kara Nikola Maystro-
vic û Lasse Söderberg hildane ser milên xwe. Nikola Maystrovic di
sala 1968'an de jî programeke li ser Kurdan amade kirîye. Çend
heftan ew di nav Kurdan de mane, tekoşîna Kurdan hildane fîlm.
Roja fîlmê bê nîşandin di rojnama Dagens Nyheter de nivîseke
kurt li ser fîlm ji bo danasînê bi navê "TV îro tekoşîna azadîya Kur-

Göran Lundin û Lars Hesselmark dema li Kurdistana Iraqê ne.

dan nîşan dide" hatîye weşandin(62). Di vê nivîsê de fîlmçêkir Las-
se Söderberg dîyar dike ku Kurdên bêşik rojekê serkevin û bigihêj-
in azadîya xwe. Per Gahrton û Björn Ahren pi§tî nîşandina fîlm
çawa di nivîsên wan de tê xuyanê gelek azic bûne û eşîyane. Per
Gahrton piştî heftekî hem li dijî fîlm û hem jî li dijî vê nivîsa ku li
ser fîlm di Dagens Nyheter de çap bûye, derdikeve, fîlm û vi kurte-
nivîsê rexne dike. Gahrton, tekoşîna gelê Kurd çawa fîlm de hatîye
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pêşkêş kirin, rast nabîne, Barzanî bi zimanekî hişk rexne dike û
Barzanî "hukumdarekî feodal-kal" (en gammal feodal harskare) û
"serokeşîrekî kal" (en gammal stamhövding) bi nav dike(63). Di ro-
ja ku ev nivîsa Per Gahrton di rojnama Dagens Nyheter de çap di-
be, di binî de nivîseke Martin Dyfverman jî wek bersîv tê weşandin
û bi navê "Iraqê li Kurdan xayîntî kir" di rojnamê de cîh digre, li dijî
dîtinên Gahrton derdike. Martin Dyfverman li ser çend xalên gi-
ring disekine, ew dibêje ku temsîlîya Kurdan di hukmetê de hatîye
qebûl kirin, lê belê di organên li ser hukmetê mîsal di "şêwra §ore-
§ê" de hemû hêz di destê Baasê de ne, ji alîyê din mafê vetoyê (dijî
derketin) derheqa planên otonomîyê de Baas xwedî maf e, Kurd ji
gelek organ, hêzên bingehîn bêpar mane, ew destgirêdayî ne. Pi§tî
vê raberzîna Per Gahrton û Martîn Dyfverman, vê carê Björn
Ahren li dijî vî fîlmê li ser Kurdan derdikeve, wek Gahrton li dijî
naveroka fîlm rexneyên xwe dinivîse, wî nivîsa xwe bi "Barzanî
Kurdan di rêke §a§ de dibe" nav kirîye. Ew dide kivşê doza Kurdan
wek fîlm de cîh girtîye ewqas ne bi rûmet û hurmet e. Barzanî ke-
sekî kevneperest, li dijî Sovyet, Partîya Komînîstên Iraq dibîne(64).
Ew, bi xwe jî çûye Iraqê.

Çawa em ji nivîseke Martin Dyfverman fêr dibin di sala 1974'an
de heyeteke Iraqê ji bo propagandayê tê Swêdê. Di nav vê hêyetê
de kurê Barzanî - Obeydullah jî cîh girtîye. Ew, çawa Martin Dyf-
verman dinivîse li dijî sîyaseta bavê xwe derketîye, angorî wî Bar-
zanî xayîntî li gelê Kurd kirîye, bûye berdestîyê emperyalîzm,
sîyonîzm û hêzên kevneperest(65).

Di van salan de hatina van heyetan li Swêdê û bi rîyên resmî
wek mêvanên hukmetê çûyîna rojnamevanên Swêdî li Iraqê gelek
zêde bûye. Ev hatin-çûyîna ji bo şkandina rûmeta tevgera Kurd û
serokatîya Barzani bandûreke negatîf li dervayî welat pêk anîye.
Ew yekdengîya salên bihurî di van salan de bûye pirdengîke belav-
bûyî û qels. Dengên li dijî tevgera Kurd her çûne zêde bûne, vê ye-
kê sefera li dijî Kurdan li Swêdê xurt kirîye.

Di dawîya sala 1974'an nûçegîhanê rojnama Expressen Herman
Lindqvist derheqa Kurdan de pênc nivîsan li ser hev be§-be§ di vê
rojnamê de weşandîye, di van nivîsan de ew cîh dide dîtinên xwe li
Kurdistanê. Çawa rojnamê de tê nivîsîn ew sê cara çûye Kurdista-
nê. Ew di nivîseke xwe de ji bo pêşmergên Kurd van tiştên jêrîn di-
bêje . 'Min wek rojnamevan di 14 şer û konfliktên çekdarî de leşker dîtin, berî
hemûyan li Biafra, Vietnam û Filipinê. Lê belê min kêm caran leşkerên awa re-
het û bawermend dîtin". Nivîseke mayîn de jî dibêje ku : "Di kêm şeran de leşke-
rên dîlgirtî (esîr) wek Kurdistanê muameleke mirovî dibînin". Di van
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het û bawermend dîtin". Nivîseke mayîn de jî dibêje ku : "Di kêm şeran de leşke-
rên dîlgirtî (esîr) wek Kurdistanê muameleke mirovî dibînin". Di van
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herpênc nivîsên Herman Lundqvist tu polemîkan cîh negirtîye. Te-
nê zordestî û lêdanên li ser gelê Kurd tên rapor kirin(66). Wek
Herman Lundqvist rojnamevanekî ku besnê pêşmergên Kurdan di-
de Louis Malke ye, ew Kurdan "îeşkerên here baş ii cîhanê" (basta sol-
dater i hela varlden) ni nav dike(67).

Duello û "§erê" di navbera hêzên pro-Kurd û kontra-Kurd di da-
wîya sala 1974'an û destpêka sal 1975'an de çawa em dibînin her
diçe tûj dibe, dikeve qonaxeke nûh, cîhê her kesî kivş dibe. Di vê
demê de tevgera Kurd jî çawa tê zanîn di rewşeke krîtîk de ye. Di
vê duelloyê de rojnamevanekî ku aktîf li bal tevgera Kurd, li dijî
hukmeta Iraqê cîh girtîye Göran Lundin e, bi gelek kesan re ketîye
polemîkan, wî ji hemûyan zêtir nivîs li ser Kurdan nivîsîye, bi wê-
nekêş Lars Hesselmark ve tevayî kar kirîye.

Di dawîya sala 1974'an Göran Lundin bi Sture Karlsson re dike-
ve polemîkan, derheqa rewşa Kurdan de li dijî bawerîyên wî derdi-
keve. Sture Karlsson di nivîseke xwe de çawa dinivîse, binketina
tevgera Kurd li Iraqê nêzîk dibe, angorî wî Kurd erdekî gelek
piçûk konrol dikin. Vê serhildana Barzanî ya çaremîn wek ya dawî
dibîne, rojên vî "serokeşîrê Kurd yê kal" (den gammla kurdisk
stamhövdingen) êdî bi hejmar in (68). Li dijî van bawerîyên Sture
Karlsson piştî çend rojan nivîseke Göran Lundin û Lars Hessel-
mark tê weşandin. Ev herdu rojnamevan pêşta dikşînin ku Sture
Karlsson di gelek xalan de ji alîyê hukmeta Iraqê de şaş û xelet ha-
tîye înforme-agahdar kirin, dîtinên wî yek-yek pûç dikin(69). Pi§tî
van rexneyan Sture Karlsson careke din nivîseke piçûk wek bersîv
amade dike, ew dinêre analîza pirsa Kurdan ewqas hêsa nîne, ji bo
vê yekê jî navê nivîsa xwe datîne "şerê tevlihev" (krangligt krig). Di
dawîya vê nivîsa xwe de hêvî dike ku li ser rewşa Kurdistanê ew
herdu bigihêjin analîzeke tevayî(70) . Piştî çend heftan bi alîkarî û
destê rojnama Gnista hevra rûdinên, dîtinên xwe pêşkêşî hev dikin.
Di çend babetan de kûr dibin, wek hebûna feodalîzmê li Kurdista-
nê, bandûra hêzên feodal li ser pêşketina tevgara Kurd û rola hê-
zên super...Vê carê di gelek xalan de ew wek hev difikirin, wek
mîsal di rohilata navîn de ji bo xêra xwe, mafên xwe şerkirina Ame-
rîka û Sovyetê. Lê belê Sture Karlsson di vî şerî de rola Sovyet wek
Göran Lundin ewqas mezin nake, rola Sovyet piçûk dibîne(71).

Hem Göran Lundin, hem jî Sture Karlsson di payîza sala
1974'an di eynî demê de li Iraqê bûne. Sture Karlson pa§ê di sala
1975'an de di kovara Internationella Studier de lêkolîneke dirêj di-
weşîne, tekoşîna gelê Kurd hem rast dibîne, hem jî dibêje ev teko-
§îna ji alîyê hêzên mayîn de tê bi kar anîn, kêrî wan tê. Ji alîyê din
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di destpêka vê lêkolîna xwe de zordestîyên Iraqê li dijî Kurdan û
,pêşketina tevgera Kurdan çanda wan tenê li Iraqê wek du tiştê dijî
hev- paradoksekê dibîne(72).

Di sala 1975'an çawa tê zanîn piştî peymana li Cezayîrê di nav-
bera Iraq- îranê di 6 Adarê tevgera Kurd ji yekten belav bû, gelek
Kurd derbasî îranê bûn, hinek çûne welatên dereke û hinek jî teslî-
mî hukmeta Iraqê bûn. Di weşanên perîyodîk de ev tabloya nebaş
cîhekî fireh digre, li ser bingeh û sedemên binketin, têkçûna tevge-
rê rexneyên gelek ji hev cuda tên kirin, raberzînên mezin peyda di-
bin. Di weşanên Swêdî de dîtin û bawerîyên li dijî hev §erê xwe
berdewam dikin. Rojnamevanên nûh jî tevî van raberzînan dibin,
wek Tord Wallström, Jan Guillou...Ji alîyê din her çiqas di sala
1967'an nivîseke wî cara pêçîn li ser Kurdan der çûbe jî, di sala
1975'an de rojnamevanekî aktîf tevî vî §erî dibe jî Caleb J Anders-
sone.

Di destpêka sala 1975'an de di kovareke Swêdî, yeke gelek po-
puler "Kovara Malê" (Hemmets Journal) bi wêneyên rengîn cîh
dide rewşa Kurdên Iraqê û tekoşîna wan(73). Ev nivîsa ku ji alîyê
Tord Wallström de hatîye amade kirin wek beş-be§ di çend hejma-
ran de hatîye weşandin. Pa§ê van nivîsan çend beşên pirtûkeke wî
ya li ser Kurdan pêk anîye (Dostên me tenê çîya ne).

Çawa emê pa§ê jî bibînin Tord Wallström çend nivîsên mayîn jî
li ser Kurdan nivîsîye, pi§tî çapbûna pirtûka wî vê carê li ser pirûkê
dan-standinên fireh di rojnaman de hatine pêk anîn.

Göran Lundin di sala 1975 'an de li Swêdê doza Kurdan bi aktîfî
di weşanên perîyodîk de parastîye, gelek nivîs di rojname û kova-
rên cuda-cuda weşandîye(74). Li ser Kurdan bûye xwedîyê zaniya-
rîyên fireh, di nav Kurdan de mehekê maye, Kurd ji nêzîk ve nas
kirîye, sempatîke mezin ji bo tekoşîna Kurdan nîşan daye. Ew di
nivîseke xwe ya bi navê "Barzanîyê nemir" (den "odödlige Barzani)
de, wî "geriiia-şervanê herî kevn îi cîhanê" (Varldens aldsta grilla-kriga-
re) bi nav dike(75). Göran Lundin bi bawerîyên xwe yên li dijî Sov-
yet di van salan de hatîye nasîn. Di destpêka sala 1975'an de
navbera Göran Lundin û Caleb J Andersson de çend polemîk der-
heqa Kurdan de derbas dibin. Göran Lundin li dijî dîtinên Caleb J
Andersson derdikeve. Andersson di rojnama Aftonbladet de du ra-
poran li ser rewşa Kurdan diweşîne, ew çûye Iraqê, hêzên resmî dî-
tine, bi wan re li ser pirsa Kurdi peyivîye wek Tarik Aziz (di wan
salan de wezîrê înformasîyonê bûye). Di nivîsên xwe de ew otono-
mîya sala 1974'an wek pêşketinekê dibîne û çavekî nebaş li tevgera
Kurd dinêre(76). Ew, hevkarê rojnama Aftonbladet bûye, bi xwe

-115-

di destpêka vê lêkolîna xwe de zordestîyên Iraqê li dijî Kurdan û
,pêşketina tevgera Kurdan çanda wan tenê li Iraqê wek du tiştê dijî
hev- paradoksekê dibîne(72).

Di sala 1975'an çawa tê zanîn piştî peymana li Cezayîrê di nav-
bera Iraq- îranê di 6 Adarê tevgera Kurd ji yekten belav bû, gelek
Kurd derbasî îranê bûn, hinek çûne welatên dereke û hinek jî teslî-
mî hukmeta Iraqê bûn. Di weşanên perîyodîk de ev tabloya nebaş
cîhekî fireh digre, li ser bingeh û sedemên binketin, têkçûna tevge-
rê rexneyên gelek ji hev cuda tên kirin, raberzînên mezin peyda di-
bin. Di weşanên Swêdî de dîtin û bawerîyên li dijî hev §erê xwe
berdewam dikin. Rojnamevanên nûh jî tevî van raberzînan dibin,
wek Tord Wallström, Jan Guillou...Ji alîyê din her çiqas di sala
1967'an nivîseke wî cara pêçîn li ser Kurdan der çûbe jî, di sala
1975'an de rojnamevanekî aktîf tevî vî §erî dibe jî Caleb J Anders-
sone.

Di destpêka sala 1975'an de di kovareke Swêdî, yeke gelek po-
puler "Kovara Malê" (Hemmets Journal) bi wêneyên rengîn cîh
dide rewşa Kurdên Iraqê û tekoşîna wan(73). Ev nivîsa ku ji alîyê
Tord Wallström de hatîye amade kirin wek beş-be§ di çend hejma-
ran de hatîye weşandin. Pa§ê van nivîsan çend beşên pirtûkeke wî
ya li ser Kurdan pêk anîye (Dostên me tenê çîya ne).

Çawa emê pa§ê jî bibînin Tord Wallström çend nivîsên mayîn jî
li ser Kurdan nivîsîye, pi§tî çapbûna pirtûka wî vê carê li ser pirûkê
dan-standinên fireh di rojnaman de hatine pêk anîn.

Göran Lundin di sala 1975 'an de li Swêdê doza Kurdan bi aktîfî
di weşanên perîyodîk de parastîye, gelek nivîs di rojname û kova-
rên cuda-cuda weşandîye(74). Li ser Kurdan bûye xwedîyê zaniya-
rîyên fireh, di nav Kurdan de mehekê maye, Kurd ji nêzîk ve nas
kirîye, sempatîke mezin ji bo tekoşîna Kurdan nîşan daye. Ew di
nivîseke xwe ya bi navê "Barzanîyê nemir" (den "odödlige Barzani)
de, wî "geriiia-şervanê herî kevn îi cîhanê" (Varldens aldsta grilla-kriga-
re) bi nav dike(75). Göran Lundin bi bawerîyên xwe yên li dijî Sov-
yet di van salan de hatîye nasîn. Di destpêka sala 1975'an de
navbera Göran Lundin û Caleb J Andersson de çend polemîk der-
heqa Kurdan de derbas dibin. Göran Lundin li dijî dîtinên Caleb J
Andersson derdikeve. Andersson di rojnama Aftonbladet de du ra-
poran li ser rewşa Kurdan diweşîne, ew çûye Iraqê, hêzên resmî dî-
tine, bi wan re li ser pirsa Kurdi peyivîye wek Tarik Aziz (di wan
salan de wezîrê înformasîyonê bûye). Di nivîsên xwe de ew otono-
mîya sala 1974'an wek pêşketinekê dibîne û çavekî nebaş li tevgera
Kurd dinêre(76). Ew, hevkarê rojnama Aftonbladet bûye, bi xwe

-115-



Tord Wallström li Kurdistanê li gel du pêşmêrgan

sempatîya wî ji sosyal-demokratan re hebûye. Roja din derheqa
van raporên Andersson , Göran Lundin di Aftonbladet de bersîve-
ke vekirî diweşîne, bawerîyên Andersson xelet û §a§ dibîne,. Ang-
orî Lundin Baasê hertim xwestîye weki tevgera Kurd bê bingeheke
polîtîk û leşkerî bihêle, kontrola tevgerê di destê Baasê de be. Ji
alîyê din angorî wî Baasê hertim hewl daye wekî tevgereke bê Bar-
zanî û bê partî li Iraqê hebe, wek delîl hewldayîna ajanên Baasê nî-
şan dide wan çawa xwestîye du caran Barzanî bikujin. Ev yekan
çawa ew dibêje ji bo xêra Kurdan nîne(77). Pi§tî vê nivîsa Lundin,
Andersson bersîvekê dide wî. Andersson di nivîsa xwe de ji ber
sempatîyên Lundin derheqa Çîn û Mao wî rexne dike. Ew dîyar di-
ke ku Çînê tu wext piştgirtîya gelên cîhana sêwemîn nekirîye,
nêzkaya bîst salan e bultenên Ajansa Nûçeyan ya Çîna Nûh (Hsin-
hua News Agency) xwendîye, rojekê rastî xeteke derheqa §erê Kur-
distanê nehatîye(78). Caleb J Andersson di sala 1975'an de
analîzeke dûr-dirêj li ser pirsa Kurdan amade dike û hêvîya xwe ji
Kurdan dibire, tekoşîna Kurdan,teko§îneke bêhêvî dibîne(79).

Faktorê Sovyet, wek faktorê Îran-Amerîkayê di rexne, raberzîn
û nivîsên di van salan de dibe babeteke giring. Dijmintîya Kurdan
li dijî Iraqê ji alîyê gelek rojnamevanan de wek dijmintîya Sovyet
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hatîye hesibandin heta sînorekî wek dijmintîya gelê Felistînê hatîye
dîtin. Ji ber ku du di van salan de di navbera Sovyet-Iraq-Hêzên
Felestinî de pêwendîyên nêzîk û germ hatine pêk anîn. Gelek roj-
namevanên Swêdî jî li bal vê enîyê cîh girtine. Ji ber alîkarî û pişgir-
tîya gelê Felestînî zêde nexwestine Iraqê biêşînin. Vî faktorî
derheqa pişgirtîya tekoşîna gelê Kurd de roleke negatîf lîstîye. Di
van salan de hêzên li dijî Sovyet, ji ber germbûna pêwendîyên Iraq-
Sovyet pirsa Kurdan ji xwe re nêzîk dîtine, dijmintaya wan ya So-
vyetê di dawîyê da bûye dostanetîya Kurdan. Ji ber vê yekê wek
mîsal Göran Lundin nivîseke xwe "Em ji alîyê balafirên Sovyet de
hatin gullebaran kirin" bi nav kirîye. Di vê nivîsa xwe de ew derhe-
qa Çînê de cîh dide çend bawerîyên îdrîs Barzanî. Angorî îdrîs
Kurdan ji Çînê alîkarî xwestîye, lê belê hela hê tu bersîvek naha-
tîye, wî Çîn wek hêzên mezin yên mayîn nedîtîye(80).

Di meha Adarê sala 1975'an de gelek rojnaman cîh dane Pey-
mana Cezayîrê, hevhatina îran û Iraqê, zêdebûna êrîşên hukmeta
Iraqê, trajedîya belavbûn, rev û teslîmîyeta Kurdan(81).

Rojnamevan Tord Wallström di nivîseke xwe cîh dide perîşanî,
tî-birçîbûn, rût-tezîbûn û neçarî-bêgavîya 350 hezar Kurdên ku li
dor sînoran berev bûne. Wî ji hukmeta Swêdê hêvî kirîye wekî alî-
karîya Kurdan bike, telefon li ser telefonan vekirîye, lê daxwazên
wî bê bersîv mane, telefon çawa li ser rûyê wî hatîye girtin di vê ni-
vîsa xwe de li ser vê bêgavîya xwe disekine(82).

Di vê dema krîtîk de gelek rojnamevanên Swêdî çûne Tirkîyê û
îranê rewşa Kurdên Iraqê ji pa§ sînor de rapor kirine. Çawa rojna-
ma Aftonbladet dîyar dike tenê du nûçegîhanê cîhanê cara pêşîn
karibûna derbasî li dor sînorê Iraq û îranê bin, yek ji van nûçegîha-
nê Aftonbladetê Staffan Heimerson bûye(83).

Çawa rojnama Expressen dinivîse nûçegîhanekî televîzyona
Swêdê bi navê Peter Sturkin di nav şerê Kurdan de hatîye birîndar
kirin, di rojnamê de li ser wî nivîsekê cîh girtîye(84).

Jan Guillou û Marina Stagh wek du rojnamevanan di sala
1975'an pi§tî têkçûna tevgera Kurd wek mêvanê hukmetê diçin Ira-
qê, li ser vê gerê dîtinên xwe di rojnama Dagens Nyheter diweşî-
nin. Di nivîsê de Kurd neheq tên derxistin, Iraq jî wek welatekî
pêşketî, dewlemend û demokratîk tê nîşandin. Piştî belavbûna tev-
gera Kurd angorî van herdu nivîskaran êdî aşîtî tê Iraqê, Kurd ji
rewşa xwe gelek dilşa ne. Ew, vê yekê wek serketinek û serfirazikê
ji bo dewleta Iraqê dibînin(85). Jan Guillou û Marina Stagh piştî
demekê li ser bingehê van dîtinên xwe û gera sala 1975'an di sala
1977'an de pirtûkekê amade dikin. Li dijî vê pirtûkê çawa paşê jî
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emê li ser bisekinin rexneyên cuda-cuda di rojnaman de hatine we-
şandin.

Piştî binketina tevgera Kurd li Iraqê, li ser dostî, hevkarî, heval-
tî û dostanetîyê gelek analîz û nivîsên giranbiha tên amade kirin, di
weşanên perîyodik de çap dibin. Hêzên dost û dijmin ne tenê ji
alîyê Kurdan de, ji alîyê gelek rojnamevan, nivîskaran de ji tê ra-
berzîn kirin. Tord Wallström di nivîseke xwe de Barzanî gelek dil-
pak, saf( naîf) dibîne. Di vê nivîsa xwe de ew li ser kuştina hevalekî
xwe bi navê dr.Alexander disekine. Ji ber ku di nexaşaneke Kurdan
de kar kirîye, ew ji alîyê rejîma Iraqê de hatîye ku§tin(86).

Hukmeta Iraqê ji bo propagandaya xwe bike, li ber çavê cîhanê
xwe §irîn bide nîşandin, gazî gelek rojnamevanan kirîye, xistîye mê-
vanên xwe. Per Gahrton dema ji bo gereke deh rojan diçe Iraqê,
piştî vegerê angorî agahdarîyên wî dema ew li bajar û gundên Kur-
dan gerîyaye rastî tu lêdan û zordestîkê nehatîye. Tu tevkuştinek
pêk nahatîye. Ew çûye Galala jî zîyaret kirîye, cîhê ku wextekê tex-
tê Barzanî bû(87).

Per Gahrton rojnamevanê ku herî zêde rexne li tevgera Kurd ki-
rine dikare bê hesibandin, derheqa Kurdên Iraqê de gelek nivîsên
wî der çûne. Ew çawa rojnamê van salan dîyar dikin sê cara çûye
Kurdistanê.

Pi§tî ku di sala 1975'an pirtûkeke Tord Wallström li ser Kurdên
Iraqê hat weşandin, li dijî vê berhemê ji alîyê Per Gahrton rexney-
ên tûj hem li pirtûkê û hem jî li nivîskarê pirtûkê hatin kirin. Tord
Wallström ji alîyê Per Gahrton de "Swêdîyê dostê Kurdan" (Kur-
dernas svenske van) hate bi nav kirin, li dijî vê nivîsêrê vê carê
Tord Wallström jî ew "Swêdîyê dostê Baasîyan" (Baathisternas
svenske van) ni nav kir, di navbera wan de li ser rûpelên Sydsven-
ska Dagbladet Snallposten de şerekî nivîskî dest pê kir. Çend ke-
sên mayîn jî tevî vî şerî bûn.

Per Gahrton pirtûka Tord Wallström wek berhemeke bê bingeh
dibîne, angorî wî pirtûk bi çavekî hatîye nivîsîn, tenê xêra Kurdan
diparêze. Ew dibêje pirtûk di dîroka rojnamegerîyê de wek mîsale-
kî mirovan ditirsîne, dikare bê hesibandin. Per Gahrton vê yekbû-
na ( îdentîfîkasyon) Tord Wallström bi Kurdan re rast nabîne,
sempatîyên wî ji bo Kurdan derheqa analîzkirina rewşa Iraqê de
wek rîskekî lêkolînê dihesibîne(88). Li dijî van rexneyên Per
Gahrton vê carê Tord Wallström nivîseke bi navê "Swêdîyê dostê
Baasîyan" dinivîse û bersîva wî dide, di cîhekî de jî navê "Swêdîyê
dostê zordestan" (Förtryckernas svenske van) ji bo Per Gahrton bi
kar tîne. Paşê ew lêdan û ezîyetên ku li Kurdan dibin bê emsal di-
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bîne û Kurdan "gelê ku bombe li serî de dibarin" (folk som far
bomber i huvudet) bi nav dike(89). Rojnamevanekî bi navê Gun-
nar Helander jî wek Tord Wallström dijî Per Gahrton derdikeve,
wî derheqê Kurdan de neheq dibîne(90). Piştî van herdu rexneyan
li dijî xwe, Per Gahrton mecbur dibe nivîseke mayîn dinivîse, bersî-
va van rexneyan dide(91). Rojnama Sydsvenska Dagbladet lê dinê-
re wekî ev §erê dirêj bajo, weşandina van nivîsên li dijî hev xelas
dike, di dawîyê de bi kurti hem cîh dide Per Gahrton, hem jî Tord
Wallström(92). Lê belê çawa em dibînin payîza sala 1975'an vê ca-
rê Kurdekî bi navê J. Ali (berpirsîyarê PDK) li ser van hercar rex-
neyên li ser Kurdan dîtinên xwe ji vê rojnamê re dişîne, rojname jî
çap dike. Bi taybetî ew li dijî dîtinên Per Gahrton derdikeve, §a§-
bûna avakirina dewleteke netewî ya ku bawerîya Per Gahrton e,
cîh de nabîne, wek mîsal jî piştî sala 1945'an zedebûna dewletên
endamên Yekitîya Netewan nîşan dide yên ku hejmara wan ji 51'an
bilindî 138'an bûne. Ji alîyê din ew di nivîsa xwe de dîyar dike ku
ne partîyê, ne jî tevgerê daxwazeke avakirina dewletekê neki-
rîye(93).

Ji der van herpênc nivîsarên ku di rojnama Sydsvenska Dagbla-
det de derheqa pirtûka Tord Wallström de çap bûne, di çend roj-
namên mayîn de jî hin nivîs li ser vê pirtûkê û rewşa Kurdan hatine
weşandin. Ji vana yek ji alîyê nivîskarê Swêdî yê navdar Per Wast-
berg de hatîye nivîsîn. Ew di vi nivîsa xwe de her çiqas diji zorde-
stîyên li ser gelê Kurd derdikeve jî, wek Per Gahrton dijî vê pirtûkê
derdikeve, rewşa Kurdên Iraqê angorî beşên mayîn wek Tirkîye û
îranê ronahîtir dibîne. Angorî Per Wastberg gelê Kurd ezîyet, be-
wermendî û mêrxasîyê sembolîze dike. Lê belê derheqa sîyaseta
Iraqê de wek Tord Wallström nafikire, dudil e. Vê dudilî, §ik û ne-
nasîyê li ser gelek rojnamevanan bandûreke negatîf hîştîye .Di da-
wîya nivîsa xwe de Wastberg gazî hukmeta Iraqê dike ku destûrê
bide rojnamevanên cîhanê wekî van gazinên derheqa Iraq û Kur-
dan de cîh de bibînin, lêkolînan pêk bînin, rastîya vê propagandaya
dijî Iraqê çi ye bi çavê xwe bibînin(94). Wek Per Wastberg di sala
1975'an gelek rojnamevanan bawerîya xwe bi zordestîyên li ser
Kurdan neanîne. Di sala 1967'an de çawa me di çend rûpelên pêşîn
de gotibû Per Wastberg bi zimanekî gelek hi§k zordestîyên li ser
Kurdan protesto kiribû û gazî Swêdîyan kiribû: "Kurdan ji bîr ne-
kin!". Di nivîseke mayîn de jî Gunnar Andersson enînivîsa Kurdan
analîz dike û li ser naveroka pirtûka Tord Wallström disekine(95).

Bi kurtî weşandina pirtûka Tord Wallström bi serê xwe bûye ba-
beteke giring ji bo gelek nivîsan, wek bûyerekê hatîye hesibandin.
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Piştî bûyerên salên 1974-1975'an çawa em dibînin di weşanên
perîyodîk yên Swêdî de hejmara nûçe, nivîs, lêkolîn û şirovekirinên
li ser Kurdan kêm bûne.

Rojnama Dagens Nyheter wek rojnameke here mezin li Swêdê
di navbera van bîst salan de (1960-1980) hertim cîhekî fireh daye
pirsa Kurdan. Nivîs û nûçeyên bêbingeh, nerast û xelat tu wext ne-
weşandîye. Bawerîya xwendevanên xwe derheqa vê yekê de wunda
nekirîye. Di roja 2-8-1976'an de di rojnama Dagens Nyheter de bi
navê "Enînivîsa Kurdan" şirovekirinek ji alîyê Anders Mellbourn

Sture Karlsson û Göran Lundin li ser pirsa kurdan diaxifin.

de bi îmza A.M. di rûpelê duwemin de wek rûpelê bawerîyên roj-
namê tê weşandin. Ev nivîsa balkêş çawa em dibînin bûye babeta
rexnan. Di vi nivîsê de tê gotin ku piştî belavbûna tevgeraKurd li
Iraqê 150 serokên Kurd hatine kuştin, bi hezaran kes li îranê di
nav belengazîyê de dijîn, 50 hezar kes bi darê zorê ji cîhên xwe ha-
tine bi dûr xistin û Iraqê ew §andine alîyê Iraqa başur. Di dawîya
nivîsa xwe de Anders Mellbourn dîyar dike ku gelek kêm penabe-
rên Kurd ji îranê hatine Amerîka başur û Ewrûpa Rojava, 15 kes jî
hatine Swêdê, angorî wî pêwîst e hejmara wan zêde be(96). Li dijî
vê nivîsê hêrsa dr. Bertil Persson tê, vê nivîsê, nivîseke §a§ û xelet
dibîne. Ew bi xwe çûye Iraqê, angorî gotinên wî ew rastî tu zordestî
û lêdaneke li ser Kurdan nehatîye . Bertil Persson di nivîsa xwe de
li ser başbûna rewşa Kurdên Iraqê disekine, wek mîsal pêşketina
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zimanê Kurdî wek zimanê Erebî serfirazîke mezin dihesibîne, ew
dibêje ku wî bi xwe re çend pirtûkên Kurdî jî anîye ku wek delîl
rastîya dîtinên xwe nîşan bide(97). Rojnama Dagens Nyheter jî di
bin vê nivîsê de derheqa raporkirina pirsa Kurdan de wek rojname
sîyaseta xwe dîyar kirîye. Dagens Nyheter dîyar dike ku wek rpjna-
me wê tu wext başbûna rewşa Kurdên Iraqê angorî Tirkîyê û îranê
înkar nekirîye. Paşê rojname cîh dide agadarîyên rojnamên Guar-
dian û Timesê wekî nîşanên kêmbûna zordestîyên li ser Kurdan
qet nayên xuyanê. Anders Mellbourn derheqa pirsa Kurdan de ti-
mê di xeteke dijî Iraqê de me§îyaye(98).

Di rojnama Dagens Nyheter de, di roja 28-4-1976'an de "name-
ke vekirî" ya Per Gahrton tê weşandin ku li ser navê sefareta Iraqê
hatîye şandin(99). Di vê namê de Gahrton li ser sirgûnkirin, darda-
kirina Kurdan li Iraqê disekine, di vê babetê de nerehetîya xwe e§-
kere dike. Ew bi zimanekî nerm angorî nûçeyên rojnaman rewşa
Kurdan di vê namê de pêşkêş dike, derheqa rastîya van gilî-gotinên
ku li ser zar-zimanan digerin, agahdarîkê ji balyozxanê hêvî dike.
Gahrton nerehetîyên xwe yên li ser Kurdan bi zanîyarîyên nivîseke
Gerard Chaliand ya ku li Mondê (18-3-1976) derketî ve girê dide,
ev nivîs daye ber çavan. Ew, nama xwe bi van peyvan ve diqedîne:
"Sempatîke kûr ji bo welatê Iraqê û gelê Iraq" (med djup Sympati för

Iraks land och Iraks folk). Çawa tê xuyanê Per Gahrton wek gele-
kên mayîn derheqa van nûçeyan de dikeve şikê, yek çep, yek rast
lêdixe, di navbera du avan de dimîne. Di roja 6-7-1976'an da sefa-
reta Iraqê bi nivîseke dirêj bersîva Per Gahrton dide, bersîv di roj-
nama Dagens Nyheter de çap dibe. Ji sefaretê kesekî bi navê
Burhan Ghazal ev bersîv amade kirîye, di bersîva xwe de ew zorde-
stî û lêdanên li ser Kurdan qebûl nake, hemû van nûçeyan vir-de-
rew dibîne. Di dawîya vê bersîvê de ew vê tikayê ( rîca) ji Per
Gahrton dike :"Bi rastî Iraq ji herkesî re vekirîye. Kîjan rojnamevanê objek-
tîv dibe bira bibe dikare serîkî bide Iraqê û rastîyê bi çavê xwe bibîne. Per
Gahrton, hûn wek mêvanê hukmetê xêr tên Iraqê, bi vî tehrî hûn li ser pêwen-
dîyên rastîn li wir dikarin bigihêjin bawerîkê"(100 ). Pi§tî vê dazanîna se-
fareta Iraqê Per Gahrton nivîseke nûh amade dike, ji ber ku ev
bersîv wî têr nake, ew dîsa dikeve şikê. Ya baş dibêje rojnameva-
nên Swêdî divê bi xwe herin Iraqê, rewşa Kurdan bi çavên xwe bi-
bînin"(101). Vê carê berpirsîyarê Partîya Demoqrat ya Kurdistanê
li dijî van nivîsan derdikeve, ew dîyar dike ku piştî Adara sala
1975 'an 300 hezar Kurd ji cîhê xwe bi zorê hatine dûr xistin, 200
kes hatîye darda kirin, navê 6 kesan jî dinivîse(102).
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Kurdên Swêdê zordestiyên li ser Kurdên îranê protesto dikin. Di meşê
de Cigerxwîn jî cih girtiye (Svenska Dagbladet 21.8.1979).

Sefareta Iraqê di van salan de pêwendîyên xwe yên bi der, bi
taybetî pêwendîyên bi rojnaman re xurt dike, pêşta dibe. Vê carê di
roja 24-10-1976'an de daxuyanîke kurt di rojnama Svenska Dagbla-
det de belav dike. Di vê daxuyanîyê de tê gotin ku heta niha 391
malbatên Kurd ketine ber efuyê. Wextê efuyê heta roja 15-11-1976
hatîye dirêj kirin. Çawa tê xuyanê ev dazanîna ji bo Kurdên ku li
Swêdê dimînin hatîye nivîsîn(103 ). Lê belê Kurdên li Swêdê dimî-
nin bawerîya xwe bi vê efûyê naynin, ew vê efûyê wek mirin û girtî-
gehê dibînin(104).

Di çend rojnaman de tê xuyanê tekoşîna gelê Kurd ji nûh ve
dest pê kirîye(105).

Di sala 1977'an di weşanên perîyodîk de nivîsên li ser Kurdan
her çûne kêm bûne. Vê bêdengîyê bi taybetî bi têkçûna tevgera
Kurd li Iraqê ve girêdayî demekê ajotîye. Di sala 1977'an de tenê
rojnamevanekî Swêdî Herman Lindqvist bi navê rojnama Expres-
sen xwe gîhandîye li nav Kurdên îraqê, heta Rewanduzê û Hewlêrê
(Erbîl) çûye. Ew di beşeke nivîsa xwe de dibe şahîdê ajotina tekoşî-
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na Kurdan, ew dema dîwarên otêla ku lê dimîne mêze dike, ew ras-
tî îz û qulên gullan tê, ew dibêje ev nîşan didin ku §erê Kurdan ne-
qedîyaye. Ew dîsa dibêje li bajarê Hewlêrê ez fam dikim ku
tekoşîna Kurdan nasekine(106). Herman Lindqvist di sala 1974'an
çawa me berê jî gotibû gelek nûçe ji Kurdistana Iraqê rapor kirine.

Dema sala 1977'an de pirtûka Jan Guillou û Marina Stagh bi
navê "Iraq-Erebîstana Nûh" hat weşandin li dijî pirtûkê gelek rexne
di rojnaman de derketin. Çawa tê zanîn di pirtûkê de sîyaseta Huk-
meta Iraqê tê rûsipî kirin, Kurd neheq tên dîtin. Herman Lindq-
vist(107), Sigrid Kahle(108), Wilhelm Agrell(109) di nivîsên xwe
de pirtûk rexne kirine, derheqa Kurdan de bawerî û dîtinên Jan
Guillou-Marina Saght çewt û xelet dîtine. Sture Karlsson di nivîse-
ke xwe ya li ser pirtûkê de wek berê sîyaseta Iraqê parastîye û bes-
nê pirtûkê daye(HO). Per Gahrton jî dema li ser naveroka pirtûkê
disekine, Iraqê wek welatekî pêşketî dibîne û di warê kirîn-firotinê
de ew çawa dîyar dike di navbera Iraq-Swêdê pêwîst e êdî pêwen-
dîyên xurt bên pêk anîn, Swêd petrolê ji Iraqê bistîne. Ji bo ku hu-
kumdarîya monopolên petrolê yên cîhanê qels bibe, ew vê
polîtkayê kêrhatî dibîne(lll). Dema mirov ji vê nivîsa Per
Gahrton bi rê dikeve, tê xuyanê ku wî heta van salan jî polîtkaya
Iraqê ya der û hundir rast dîtîye.

Wek Sigrid Kahle, Marina Stagh ji sala 1978'an §unda hejmara
rojnamevanên jin ku çûne Kurdistanê çawa em dinêrin zêde bûne,
wek mîsal Elin Clason, Ann Erikson, Aino Heimerson...

Di navbera salên 1978'an de rojnamevana Swêdî Elin Clason
diçe Kurdistanê ,li herçar beşên Kurdistanê mehekê di nav Kurdan
de dimîne. Di nav van salan de gelek nivîsên wê di rojnamên cuda-
cuda tên weşandin. Di sala 1978 nivîseke wê ya dirêj li ser Kurdên
Tirkîyê di rojnama Ny Dag de der çûye(112). Carina bi serê xwe,
carina jî bi Mahmut Baksî ve tevayî nivîsên li ser Kurdan amade ki-
rîye. Di van salan de Mahmut Baksî jî wek rojnamevan gelek nivîs
li ser Kurdan nivîsîne. Bi taybetî wek warê xebatê van herdu rojna-
mevanan ji xwe re Kurdistana Tirkîyê hilbijartine. Di van salan de
êdî nivîsên li ser Kurdistana Tirkîyê û îranê zêtir dibin, Kurdistana
Iraqê dikeve cîhê duwemîn. Pi§tî hatina helbestvanê Kurd yê nav-
dar Cigerxwin li Swêdê çawa em dibînin di weşanên perîyodîk de li
ser wî gelek tişt hatine nivîsîn(113).

Di sala 1979'an de gi§tî §ore§a îranê bala rojnamevanên cîhanê
li ser tekoşîna Kurdên îranê berev dibe. Di van salan de ji alîkî de
hêvîyên Kurdan mezin dibin, ji alîkî de zordestîyên nûh li ser Kur-
dan tên pêk anîn. Di weşanên perîyodîk de ev şahî û §îna Kurdan, ji
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Rojnamevan Ann Eriksson piştî gereke xwe sûretên ku
li Kurdistanê kişandiye, li Swêdê nişan dide.

ber bi lez pêşketina bûyeran çawa em dibînin ketine zikê hev. Di
weşanên perîyodîk de ew sûretên ku hovîtîya nedîtî nîşan didan,
yên ku tê de dihate xuyanê leşkerên Xumeynî çawa li ber dîwaran
Kurdên çav û destgirêdayî didin ber gullan. Ev suretan ji gelek ni-
vîsan zêtir bala xwendevanan kişandine ser xwe. Ev tabloyên hov di
rojnamên Swêdî, yên van salan de bi firehî cîh girtine(114).

Di sala 1979'an de babeta çend nivîsan dîsa Kurdistana Iraqê
pêk anîye. Ann Erikson di sala 1979'an de li ser sînorê Tirkîyê re
derbasî Kurdistana Iraqê dibe. Piştî sala 1975'an Kurdistan çawa
kavil-xopan bûye, hatîye vala kirin ,li vê herêma xalî ew dibe şahîdê
belengazî û perîşanîya Kurdan. Angorî agahdarîyên wê wek zanîya-
rîyên berê 250 hezar Kurd bi zorê ji cîhên xwe hatine bi dûr xis-
tin(115). Ann Erikson ne tenê wek rojnamevan, ew wek wênekêş jî
hatîye nas kirin, gelek wêneyên wê di rojname, kovar û pêşegehên
cuda-cuda de hatine nîşandin. Ann Erikson, di sala 1975'an de bi
du hevalên xwe ve tevayî li ser gereke xwe li Kurdistana Tirkîyê ni-
vîseke dirêj di rojnama Dagens Nyheter de we§andibûn(116).

Di van salan de rojnamevaneke jin li ser Kurdan çend nivîs ama-
de kirîye, Aino Heimerson e. Ew çûye Iraqê, Iraqê welatekî wek
jêderxistinokekê dibîne, sîyaseta Iraqê derheqê Kurdan de zêde
ba§ nabîne(117). Paşê ew derbasî Kurdistana îranê dibe(HŞ).

Di sala 1979'an de çawa me li jor jî gotibû Kurdistana îranê di
weşanên perîyodîk de cîhekî berbiçav digire. Piştî destpêka §erê
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Iraq-îranê, di nav du agir û du enîyan de mayîna Kurdan, ji ber vê
yekê babeta gelek nivîsan rew§a van herdu beşên Kurdistanê pêk
tîne, nûçeyên derheqa îran û Iraqê de dikevin nav hev.

Li dijî zordestîyên rejîma îranê li dervayî welat gelek dengên
protestoyê tên. Weşanên roja 21.8.1979 cîh dane meşeke protes-
toyê li dijî êrîşên îranê, Kurd li bajarê Stockholmê heta avaya huk-
metê dimeşin. Di nav wan de helbestvanê Kurd Cigerxwin jî tê
xuyanê, berpirsîyarên ku ev meş amade kirine, çawa em ji rojna-
mên vê rojê fêr dibin bi serokwezîr Olla Ullsten re rûniştine, li ser
rewşa Kurdan peyivîne. Herdu rojnamên mezin hem Dagens Ny-
heter(119), hem jî Svenska Dagbladet(120) cîh daye vê bûyerê. Di
sala 1980'an di rojnamên Swêdî de em daxuyanîke sefareta Iraqê
dîsa dibînin. Bi taybetî sefaretê çawa me berê jî gotibû navên nivî-
sarên xwe danîye daxuyanî( annons). Di vê nivîsê de AJ.Haddavî li
dijî pirsên Oswald Söderqvist û bersîvên serokwezîr Ola Ullsten
derdikeve, ev pirs û bersîv derheqa Kurdan de li parlementoya
Swêdê de hatine raberzîn kirin. Ev daxuyanîya sefareta Iraqê hem
ji alîyê Kurdan, hem ji alîyê Swêdîyan de tê rexne kirin(121). Di sa-
la 1979'an de cara pêşîn di parlementoya Swêdê de bi alîkarîya
Partîya Çep pirsa Kurdan tê rojevê. Ev bûyera di pêwendîyên Kurd
û Swêdîyan de wek pêşketineke giring dikare bê hesibandin.

Di sala 1980'an wek tê zanîn zordestî, êrîş û lêdanên dijî Kurdên
îranê ji yekten zêde dibin. Nivîskara Swêdî Britt Arenander, ji bo
bala xwendevan ûhevwelatîyêSwêdî bikşîne li ser vê pirsê, di nivîsa
xwe de bêdengîya hukmeta Swêdê protesto dike, navê nivîsa xwe
datîne "Gelo Olof Palme li ser Kurdan tiştekî nizane?"(122). Parlemente-
rê Swêdî Bertil Mabring jî piştî vê nivîsê dîsa ji xwendevanan dipir-
se: "Çima hemû kes derheqa Kurdan de bêdeng dimînin? "(123).

Ji alîkî de zêdebûna rexne û dengên protestoyê H dijî hukmeta
Swêdê, ji alîkî de nebaşbûna rew§a Kurdên îranê, di roja
12.8.1980'an de Olof Palme mecbur dimîne bawerîyên xwe derhe-
qa Kurdan de bi hevpeyvînekê pê§kê§ dike. Di vê hevpeyvînê de
Palme ji bo çareserkirina pirsa Kurdan li şuna zorê rêke aşîyîyê pê-
wîst dibîne, ê§-janên Kurdan qebûl kirîye, li dijî pêpeskirina mafên
mirovî li Kurdistanê derketîye, zêtir li ser rewşa Kurdên Tirkîyê û
îranê sekinîye. Palme di vê hevpeyvînê de, li van herçar welatan
Kurd wek kêmanîkê (minoritet) hesibandîye, ji bo Kurdan di nav
sînorên van çar dewletan de otonomîya Kurdan wek rîya xelasîyê
nî§an daye, avakirina dewleteke serbixwe realîst nedîtîye. Ev hev-
peyvîn di rojnama Aftonbladet de derketîye(124). Di dîroka pê-
wendîyên Kurd û Swêdîyan de ev cara pêşîn e ku serokwezîrekî
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Swêdî derheqa Kurdan de bi tehrekî vekirî awa fireh bawerîyên
xwe pêşkêş kirîye.

Di nav van bîst salan de çawa çawa em berê jî li ser sekinîbûn,
derheqa çend pirtûkên ku li ser Kurdan hatine weşandin, gelek pir-
tûknasî (recension) ji alîyê rojnamevan û nivîskaran de hatine nivî-
sîn, di dawîyê de ev nivîs bûne bingehên rexneyên fireh li ser
Kurdan, forum û platformên kêrhatî pêk anîne. Di vî warî de Per
Wastberg, Sigrid Kahle û Per Gahrton sê kesên ku pirtûknasîyên
here zêde nivîsîne, dikarin bên hesibandin. Di vî warî de pirtûkek
ku zêde rexne lê bûne, nivîs li ser hatine nivîsîn, pirtûka Mahmut
Baksî û Elin Clason e ya ku di sala 1980'an de bi navê "Kurdistan-
li ser zordestî û tekoşîna rizgarîyê" der çûye. Rexneya pêşîn li ser
pirtûkê ji alîyê Per Gahrton hatîye nivîsîn, ew çend kêmasîyên pir-
tûkê nîşan dide. Nivîskarên pirtûkê di beşekê pirtûkê de li dijî ni-
vîskarê Tirk Yaşar Kemal derdikevin, derheqa Kurdbûna wî,
§a§îyên wî derheqa Kurdan de rexne dikin, ew Yaşar Kemal îtham
dikin wekî wî folklora Kurdî wek ya Tirkî nîşan daye, bêbextî li
Kurdan kirîye. Derheqa Yaşar Kemal de, Per Gahrton di nivîsa
xwe de wek Baksî û Clasonê nîn be jî, peyvên "bêbext" (svikare)
û"xwefiro§" (quisling) bi kar tîne(125). Berpirsîyarê weşanxana ku
pirtûkên Yaşar Kemal wergerandine zimanê Swêdî - Kristen Gid-
lung di nivîseke xwe de van îfadeyên Gahrton §aş û xelet dibîne.
Ew dîyar dike ku Yaşar Kemal ne bi nivîskî, ne bi devkî Kurdî di-
zane. Yaşar Kemal tu wext xwe nefirotîye dewleta Tirkîyê, Yaşar
Kemal cara pêşîn zordestîyên li ser Kurdan eşkere kirîye(126). Pa-
§ê nivîseke Siwe Raadik tê weşandin, ew jî wek Baksî û Clasonê di-
fikire, weki Yaşar Kemal çanda Kurdî kirîye Çanda Tirkî ew vê
yekê ji bo Yaşar Kemal şermekê dibîne(127). Pi§tî çendekî Baksî
bersîva Kristen Gidlung dide, ew dîyar dike ku Yaşar Kemal Kurdî
zane pipeyîve û destana Çîyayê Araratê ji devê gundîyên Kurd wer-
girtîye(128). Pi§î van rexneyan dor tê Yaşar Kemal, di rojnama Ex-
pressen de nivîseke wî wek bersîva Gahrton, Baksî û Raadik tê
weşandin. Di vê nivîsa xwe de Yaşar Kemal van rexneyên li dijî
xwe qebûl nake, di cîhekî de dinivîse tenê carekê wî li ser "perçê
rohilata Tirkîyê" nivîsîye ew jî Destana Çîyayê Araratê ye(129). Si-
grid Kahle jî nivîseke dirêj li ser pirûkê dinivîse, lê belê tevî raber-
zînên derheqa Yaşar Kemal nabe(130). Mahmut Baksî di dawîya
meha heyştan vê carê bersîva Yaşar Kemal dide, dijî gotinên wî
derdikeve(131). Çawa tê zanîn di van mehan de Yaşar Kemal li
Swêdê dima, paşê vegerîya Tirkîyê.
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Heta sala 1980'an jî nêrîna bingehîn ya ku derheqa Kurdên Ira-
qê de di weşanên perîyodîk de peyda bûye, teza "başbûna rewşa
Kurdên Iraqê" ye. Rastîya vê başbûnê angorî rewşa Kurdên Tirkîyê
û îranê hatîye pîvandin, bûye krîterekî mezin. Piranîya rojnameva-
nên Swêdî ji nav welatên ku Kurd lê dijîn, wek welatê baştirîn Iraq
hilbijartine. Svante Löfgren û Claes Löfgren piştî gereke dirêj li
Iraqê ew jî vê bawerîyê parve dikin. Di nivîsa xwe ya ku di sala
1980'an de bi navê "Gilêya Kurd" (den Kurdiska knuten) hatîye
weşandin, tê de cîh dane van bawerî û dîtinên xwe, di dawîya nivîsa
xwe de dibêjin ku :"Rewşa Kurdan ji der Iraqê tu cîhekî mayîn baştir nî-
ne"(132).

Lê belê piştî §erê Iraq-îranê dest pê kir, ev herdu welat ketin
pêsîra hev, qirika hev girtin, vê "başbûna'Iraqê reng û tehr guhi-
rand, bûyerên dawîn wek bûyera Halepcê, Trajedîya Kurdan gelek
ti§t sero-bino kirin. Rûyê Iraqê yê rastîn vê carê li hemû cîhanê ba§
hate xuyanê, êdî ji hêzên ku bawerîya "Iraqa baş" diparastin tu den-
gek dernediket. Gelek rojnamevanên Swêdî piştî bîst salan êdî di-
karibûn §ovenîzma Baasê hêdî hêdî nas bikin, wan vê carê cîhê xwe
li bal Kurdan girtin, wek Per Gahrton derbasî alîyê Kurdan bûn.
Tekoşîna hêzên pro-Kurd û kontra-Kurd piştî gelek salan bi vî
tehrî diqedîya. Rê careke din ji hev dahatin veqetandin wek sala
1974...
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DI NAV "EDEBÎYATA OLOF PALME" DE

NÊÇÎRA KURDAN

Çîroka, "Kurd mirovkuj, rêbir, eşkîya û hov in" çîrokeke gelek navdar
Û kevn e. Çîrokeke mayîn jî "Kurd netewekî bêxweyî, bêkes û tenêmayî"
ye. Ev herdu çîrok jî berî sed salan li Ewrûpê belav bûne, ketine li
ser zar-zimanan. Ji bo rastîya van çîrokan bi çavên xwe bibînin, ge-
lek mîsyoner, gerok, rohilatnas û kesên mayîn çûne derketine Kur-
distanê. Piştî van gerên xwe van kesan li ser Kurdan gelek caran
tiştine çewt, xelet û ne objektîf nivîsîne. Lê belê piştî sed salî vê ca-
rê Kurd hatine Ewrûpê, tehrê van herdu "çîrokên klasîk" her çiqas
hatin guhartin jî, bingehên naveroka wan zêde nehejîya, tenê motîf
û xemilên nûh ve neqişîn, wek motîfa terorê...Motîfa terorê wek
zîhnîyeteke nemirovî bû barekî giran li ser milên Kurdan. Di rêça
van "çîrokên klasîk" de paydabûna "çîrokên modern" derheqa Kur-
dan de neguhirîna bîr-bawerîyên pêşin û xelet nîşanî me didin. Bel-
avkarê van çîrokan bê guman ne tenê Ewrûpayî ne, wusan jî hêzên
ku li ser Kurdan zordestîke mezin dajon bi xwe nin.

Ji van çîrokên modern yek jî, bi taybetî pîştî kuştina serokwezîrê
Swêdê Olof Palme, li Swêdê hat efirandin û belav bû. Angorî vê çî-
rokê Olof Palme bi destê Kurdan hatibû kuştin, di vê çîrokê de
Kurd wek mêrkujê Olof Palme dihatin nîşandin. Kurd wek katego-
rîke etnîkî dihatin mehkum kirin. Lê belê gelek nivîskar û rojna-
mevanên Swêdî li dijî vê neheqîya Kurdan bûyî, derketin , ev
propaganda wek çîrokên berî sed salî, "çîrokên haydutan" (rövarhis-
torier) bi nav kirin. Ev çîroka ji devê kê derket, mêrxasê wê kî ne û
çîrok çawa belav bû? Bersîvên van pirsan ji der polemîkên teng
heta niha bi çavekî zanistî ne hatine dayîn. Pi§tî kuştina Olof Palme
tenê li Swêdê li ser vê bûyerê gelek pirtûk hatin weşandin, van çav-
kanîyan di dawîyê de bingehên edebîyata li ser Olof Palme pêk
anîn. Hejmara wan roj bi roj her diçin zêde dibin. Di nav van mate-
rîyalan de kêm-zêde faktorekî balkêş jî faktorê Kurd e. Nivîsarên
ku di rojnama û kovaran de çap bûne jî, mirov li ser vê edebîyatê
de zêde bike, em dikarin bêjin ev "Edebîyata OlofPalme" îro gîhîş-
tîye bi sed hezar rûpelan. Ji alîyê din raporên çend grup û komîsyo-
nan jî di van salên dawîn de wek pirtûk hatin weşandin, wek
Rapora Komîsyona Hukukvanan (1), Rapora Komisyona Parle-
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menteran (2 ), Rapora li ser Rêxistina îstîhbaratê (3 ) Rapora Pir-
sîyarîyên Komîsyona Qanuna Bingehîn û raporên mayîn (4 )...Fire-
hîya vê materîyala li ser kuştina Palme ya ku tenê ji raporan pêk
hatî îro gîhîştîye 12 0000 rûpelan. Di vê lêkolîna xwe de bi taybetî
em dixwazin di nav "Edebîyata Olof Palme" de li ser perspektîva
Kurdan bisekinin, bi alîkarîya van çavkanîyan bingehên vê per-
spektîfê raçav bikin.

Li Swêdê "Nêçîra Kurdan" (Kurdjaktet) berî (1984-1986) û piştî
(1986-1990) kuştina Olof Palme wek du perîyodan mirov dikare
be§ bike. Bi kurtî kampanya li dijî Kurdan di navbera salên 1984-
1990 bênavbirî heft salan berdewam kir. Lê belê kuştina Olof Pal-
me safî bibe jî, nebe jî di vê babetê de navê Kurdan bi salan di
gelek çavkanîyan de bê guman dê cîhê xwe bigre û di vê bûyerê,
bûyerên bi vê ve gêrêdayî de perspektîfa Kurd hertim dê bê lêko-
landin.

I

Di navbera van heft salan de (1984-1990) propaganda, êrîş û nê-
çîra li hemberî Kurdan li Swêdê bû babeta romanekê, nivîskarê
Swêdî Jan Guillou, di vê romana bi navê Mêrkujê Rûmetbilind (5)
de dixwaze neheqîya li dijî Kurdan eşkere bike, hunera efirandina
vir-derewan û desînformasîyonê raxe li ber çavan.

Jan Guillou di sala 1944'an de hate dinê, di despêkê de wek roj-
namevan kar kir, li gelek rojname û kovaran de nivîsarên wî der
çûn. Bi taybetî di warê eşkerekirina hin rastîyan de roleke gelek
aktîf lîst. Jan Guillou ji alîyê din piştgirtîya gelên bindest kir, her
çiqas derheqa tekoşîna Kurdên Iraqê de piştî binketinê sala 1975
'an de tiştine nerast nivîsî be jî, hertim doza bindestan parast, wek
gelên Felestînî, Vîyetnam, Kurd...Di dawîyê de bi kurtî ew bû dos-
tê "Gelên Cîhana Sêwemîn".

Piştî §ikîn û binketina şoreşa Kurdên li Iraqê, Jan Guillou û
Marina Stagh çûn Iraqê, rewşa Kurdan bi çavên xwe dît. Piştî vê
gerê van herdu rojnamevanan pirtûkeke bi navê Iraq-Erebîstana
Nûh(6) di sala 1977'an de nivîsîn. Ev "Erebîstana" ku îro li rohilata
navîn de doza Pan-Arabîzmê dike, bû sedemên krîza Kuweytê, Jan
Guillou berî çardeh salan pêşketina wê tespît kirîye. Di vê pirtûkê
de her şiqas bawerîyên pro-Arabîzm zêde bin jî, wek çavkanî ber-
hemeke giring e, beşeke fireh jî li ser rewşa Kurdan hatîye nivîsîn.
Bi vî tehrî zanîyarîyên Jan Guillou li ser Kurdan diçûn digihîştin
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van salan, pi§tî vê yekê nivîskar bi pirsa Kurdan ve hertim mijûl bû.

Romana pêşîn ya ku bi navê Dîkê Sor di sala 1986'an de hat we-
şandin, nivîskar dema ev romana xwe nivîsîye, angorî gotinên wî
rewşa Kurdan li Swêdê daye ber çavan, ji serborîyên Kurdan gelek
îstîfade kirîye(7). Di vê romana pêşîn de li Stockholmê polêsekî
Swêdî bi destê kesên nenas tê kuştinê. Angorî polês, ev kuştin bi
destê Felestînîyan hatîye bi cîh anîn. Lê belê mêrxasê romanê yê bi
nav û deng Carl Hamilton di vê bawerîyê de nîne, ew diçe îsrayîlê,
di rêçeke mayîn de dimeşe, bi vî tehrî "teorîya porreşan" ji rojevê
dikeve.

Romana Jan Guillou ya ku sala par (1990) bi navê Mêrkujê Rû-
metbilind hat weşandin, di ve romanê de nêçîra ku li Swêdê dijî
Kurdan hatîye ajotin, cîhekî giring digre. Wek romanên berê, mêr-
xasê vê romanê jî yê herî navdar Carl Gustaf Gilbert Hamilton e.
Ew, di romanê de wek ajanekî mêrxas, bêtirs tê nas kirin. Kesekî
jêhatî ye. Carl Hamilton li Amerîkayê xwendîye, ketîye nav hêzên
çep, kesekî dewlemend e. Hamilton pa§ê di nav karê îstîhbarata
leşkerî de cîh digre û di dawîyê de dibe zabitekî bahrîyê. Lê belê,
berî her ti§tî ew dibe ajanekî-super, paşê jî dibe mêrkujekî bê tirs.
Bi kurtî, di romanên xwe de Jan Guillou ew xistîye dilqê "James
Bondê Swêdê". Dema mirov her pênc romanên nivîskar dixwîne,
dibîne ku ji destê Carl Hamilton her ti§t dikare bê. Bi efirandina
wek mêrxasekî Carl Hamîlton, nivîskar dixwaze nîşan bide ku ew
tenê ne mirovek e, ji alîyê din de Carl Hamilton di civata Swêdê de
dezgeh û sazgehekê temsîl dike.

Romana Mêrkujê Rûmetbilind de Carl Hamilton her çiqas dîsa
navdar be jî, bûyerên ku di romanê de derbas dibin zêdetir bala
xwendevanan dikşînin li ser xwe, wek "Nêçîra Kurdan"...Angorî ro-
manên berê, di vê romanê de Hamilton êdî mirovan nakuje, di ro-
manê de "derdê dilan" gelekî Hamilton mijûl dike. Ji alîkî de Eva
Britta wî li Swêdê, ji alîyê din Tessie wî ji Amerikayê lingê wî dixi-
ne soleke teng. Ew êdî di rêke mayîn de dimeşe: make love-not
war. Vê carê "derdê dilan" mala Carl Gustaf Gilbert Hamilton di§-
ewitîne...

Di romanê de bûyerên here mezin kuştina du zabitin Swêdî ne.
Herdu zabit jî, kesine salbihurî ne, êdî kal bûne. Yek ji wana gene-
ralekî kevn-af Klinten e, bi hovîtî li bajarê Norrköpingê tê kuştin,
85 salî ye. Piştî çendekî vê carê amîralekî bi navê von Otter li baja-
rê Uppsalayê tê kuştin. Pirsên "kê" ev zabitan kuştine û "çima" kuş-
tine, hi§ê polês tevlihev dike û serêşîke mezin ji bo polês peyda
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manên berê, di vê romanê de Hamilton êdî mirovan nakuje, di ro-
manê de "derdê dilan" gelekî Hamilton mijûl dike. Ji alîkî de Eva
Britta wî li Swêdê, ji alîyê din Tessie wî ji Amerikayê lingê wî dixi-
ne soleke teng. Ew êdî di rêke mayîn de dimeşe: make love-not
war. Vê carê "derdê dilan" mala Carl Gustaf Gilbert Hamilton di§-
ewitîne...

Di romanê de bûyerên here mezin kuştina du zabitin Swêdî ne.
Herdu zabit jî, kesine salbihurî ne, êdî kal bûne. Yek ji wana gene-
ralekî kevn-af Klinten e, bi hovîtî li bajarê Norrköpingê tê kuştin,
85 salî ye. Piştî çendekî vê carê amîralekî bi navê von Otter li baja-
rê Uppsalayê tê kuştin. Pirsên "kê" ev zabitan kuştine û "çima" kuş-
tine, hi§ê polês tevlihev dike û serêşîke mezin ji bo polês peyda
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dibe. Dema polês îfadên nas, pizmam û hevalên van zabitan digre,
malên wan digere, serborîya van kesan, pêwendîyên wan dikolîne,
di dawîyê de polês rastî rêça Kurdan tê. Êdî polêsê îstîhbaratê ba-
werîya xwe baş tîne ku, ev zabitên Swêdî bi destê terorîstên Kur-
dan hatine kuştin. Polês êdî li pey Kurdan e...

Çima polês şikê dibe li ser Kurdan? Piştî pirs-pirsarîyên xwe po-
lês dibîne ku keça generalê ku li bajarê Norrköpingê hatîye kuştin,
ev keça bi navê Louise Klinten pêwendîyên wê bi Kurdan heye.
Angorî polês ev keça ku doxtorîyê dike, li Kurdistanê alîkarîya
Kurdan kirîye, ew dosta Kurdan e. Angorî teorîya polês bavê vê
keçikê bi destê Kurdan hatîye kuştin, motîfekî polîtîk di bin vê ye-
kê de heye.

Ji alîyê din amîralê ku li bajarê Uppsalayê tê kuştinê, angorî ba-
werîya polês ev jî, bi destê Kurdan hatîye kuştin, polês dixwaze vê
yekê jî bavêje li ser Kurdan. Angorî teorî û bawerîya polês, li wê ta-
xa ku ev amîral lê maye, hemberî mala amîral çend keçikên xwen-
devan dimînin, ji wan keçikan yek^ xwîşka wê bi Kurdekî li
Stockholmê dimîne, bi wî re zewicîye. îhtîmaleke gelek mezin heye
ku, vî kesî ev amîral kuştîye. Polês ji alîyê din bi tehrekî veşartî, di-
zîka ve mala van keçikan jî guhdar dike. Di malên wan de veşartina
mîkrofonan û derxistina van mîkrofonan di dawîyê de dibe serêşîke
mezin. Ev beşê romanê, li Swêdê guhdarkirina malên Kurdan û
skandalên bi vê yekê ve girêdayî, gelekî ba§ radixe li ber çavan.

Ji ber ku ev herdu general leşker in, ji alîyê din de sazgehên le§-
kerî jî lî pey mêrkujên van zabitan dikevin, pirsîyarî û xebatên xwe
ji der polês berdewam dikin. Ji bo mêrkujên van generalan bibînin,
Carl Hamilton û du hevalên xwe li pey rêçeke mayîn dikevin, ba-
werîya xwe bi teorîya Kurd naynin. Carl Hamilton û hevalên wî di-
kevine nav arşîvên kevn, §ev-roj bi serborîya van zabitên kuştî ve
mijûl dibin. Paşê ew dibînin ku van herdu zabitên Swêdî di salên
Şerê Cîhanê Yê Duwemîn de alîkarîya ordîyên Hitler kirine. Bi
kurtî di bin kuştina van herdu zabitan de pirsa heyfhildanê heye.
Carl Hamilton û hevalên wî di dawîyê de rêça rast dibînin, ji bo
mêrkujên van zabitan bigrin diçin derdikevine Norveçê.

Jan Guillou angorî her çar romanên xwe yên berê, ev romana
xwe zêdetir li ser bingehekî entellektuel ava kirîye. Di vê romanê
de Carl Hamilton gelek nerm bûye. Nivîskar di vê romana xwe de
dixwaze nîşan bide ku, di salên Şerê Cîhanê Yê Duwemîn de, nea-
lîgirîya (neutralitet) Swêdê birînên mezin xwarine. Di van salan de
li Swêdê hejmara kesên alîkarîya ordî û hêzên Hîtler kirine her çû-
ne zêde bûne. Di sala 1943'an de tirs-xofa Swêdê mezin dibe wekî
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Almanên serkevin û welatê wan zevt bikin. Ji ber vê yekê jî her çi-
qas Swêdê di nav şer de raste-rast cîh negirtibe jî, çawa nivîskar nî-
şan dide gelekî piştgirtîya hevalbendên Hitler kirîye.

Nivîskar di romana xwe de dixwaze vê mesajê bighîne xwende-
vanan: "Çawa ev herdu zabitin Swêdî bi destê Kurdan nehatine kuştin, Olof
Palme jî bi destê Kurdan nehatîye kuştin". Bûyerên ku di romanê de li
dora Kurdan berev dibin, bi xwe bûyerên berî û piştî kuştina Olof
Palme tînin bîra mirovan, an jî nivîskar dixwaze bîne bîra xwende-
vanan. Neheqîya di romanê de tê serê Kurdan, wek realîte ne-
heqîyên ku di navbera salên 1984-1990 hatine serê Kurdan, tîne
zimîn. Nivîskar pêwendîyên duh-îro-sibê di romanê de bi gelek jê-
hatî rûberî hev dike. Ew, nêçîra ku ji alîyê polês de li dijî Kurdan
hatîye ajotin, nivîskar wek realîtekê dispêre dîrokê û vê êrîşê bi
zordestîyên Hîtlervanan ve hemberî hev dike.

Foto: ROLF HAMILTOl"
Evin, Berin och Welat dr kurder och bori Tensta. D.e dr argaför att den svenska polisen envisas
med att tro att det dr nagra kuTdersom har mördat OlofPalme.

Misstankar skapar radsla
Kurdiska barn langtar hem

Ji ber nêçîra Kurda^zarokên Kurd tirs-xofa xwe dîyar dikin (Da-
gens Nyheter 1.2.1987).
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II

Di roja 28-2-1986'an de serokwezîrê Swêdê Olof Palme li kuçe-
ke Stockholmê danê êvarê saet 23.21'an bi destê kesên heta niha jî
nenas de tê kuştinê. Olof Palme û jina wî Lizbet Palme wê êvarê ji
bo fîlmê "Birayên Mozart" (Bröderna Mozart) mêze bikin, diçin sî-
nemake bi navê Grand. Dema fîlm diqede, ew û jina xwe vê şeva
înê tenê bi peyatî dixwazin herin mala xwe, lê belê mêrkuj biryarê
kuştina wî êdî girtîye, dema ew derbasî alîkî kuçê dibin, ji pi§t ve
Olof Palme tê lêxistin û cîh de can dide.

Piştî kuştina Olof Palme li Swêdê roja din polês dest bi karê xwe
kir, bi sedan polês pey îz û şopa mêrkujê Olof Palme ketin. Lê belê
di destê polês de tu delîlek tune bû an jî mêrkuj li pey xwe tu îzek-
tiştek nehîştibû. Bi hezaran bawerî, teorî û rêç hebûn. Angrorî tec-
rubeyên polîsîyê, pêwîst bû rêçek bihata hilbijartin, di vê rê de tenê
pêsîra mêrkuj dikaribû bihata girtin. Di dawîyê de polês angorî tec-
rubeyên xwe, ev gotina kal bavan ji xwe re kire bawerîya rênîşan-
dar: Nêçîrê dikî rêkê de here!

Polês bawerî, §ik û hêza xwe di rêkê de berev kir. Ev rêç diçû di-
gihîşte Kurdan. Piştî kuştina Palme li ber destê polês 18 000 nav
berev bûbûn û polês şik dibire 200 rêçan. Di dawîyê de polês rêça
Kurdan hilbijart, bêtir li ser sekinî. Angorî vê çîrokê Kurdan Olof
Palme kuştibû. Peyva "Kurdan" (Kurder) li Swêdê perspektîfeke
nûh wergirt, peyv kete nav dîroka kriminalita Swêdê. Ev peyva bû
peyveke gelek bargiran ji bo Kurdan, struktura xwe ya gramatîkî û
etnîkî ji yekten wunda kiribû. Bi kuştin û çûyîna Olof Palme ve ge-
lo tiştekê têketa kîs û berîka Kurdan? Bersîva vê pirsê ji alîyê sîya-
setzan, pisporên pêwendîyên navnetewî, nivîskar û gelek
rojnamevanên Swêdê de "naxêr" bû. Wê çaxê ev sefera bêrûmetki-
rinê li dijî Kurdan (falttaget mot Kurder) çima dest pêkiribû? Bê
guman bi peyvekê mirov nikare bersîva vê pirsê bide. Lê belê bi
peyvekê mirov dikare bêje bersîva vê pirsê, her çiqas bona biyanîy-
an, wusan jî bona Kurdan ewqas gelek giring e.

Sefera li dijî Kurdan bi Hans Holmer ve dest pê kir. Piştî kuşti-
na Olof Palme, §efê emnîyeta bajarê Stockholmê Hans Holmer bû
§efê masa lêgerîna mêrkujê (qatîl) Olof Palme. Hans Holmer 341
rojan li ser vî karî ma, ew herroj jî di wê bawerîyê de bû, wekî Olof
Palme bi destê Kurdan hatîye kuştin. Di destê wî tu delîlek jî tune
bû. Hela hê dest bi karê xwe nekiribû, pişti kuştina Olof Palme ro-
ja duwemîn dema ji Dalarna dihate Stockholmê ji rojnamevanan re
digot: "Ji min re wusan tê xuyanê Partîya Karkerên Kurdistanê di nav vê yekê
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de heye". Hans Holmer ev bawerîya xwe li ser du kuştinên ku berî
bûyera Olof Palme pêk hatibûn, ava dikir. Di van bûyerên ku di sa-
lên 1984 û 1985'an de pêk hatibûn, çawa tê zanîn du kes hatibûn
kuştin. Angorî Hans Holmer kesên tilîya van di van bûyeran de he-
ne, wan Olof Palme jî kuştîye. Çawa tê zanîn di van herdu kuşinên
amatorî de jî mêrkuj derhal hatin girtin, lê belê kuştina Olof Palme
karekî gelek profesyonel tê xuyanê. Heta niha jî kê Palme kuştîye û
motîf çî ye, çima hatîye kuştinê kes pê nizane. Lê van herdu kuşti-
nên li jor gotî de hem kesên mêrkuj, hem jî motîf gelek eşkere bûn.

Hans Holmer mêrxasên "romana" xwe ya polîsîyê ji mêjva kivş
kiribû. Ji bo li ser Kurdan zanîyarîyên xwe pêşta bibe §ev-roj nedi-
got kar dikir, di pirsa Kurdan de gelek kûr bûbû, di dawîyê de ew
dibe "kurdnasekî" (kurdkannare) navdar. Rojmamevanekî Swêdî-
Erik Magnuson derheqa vê yekê de dibêje ku: "Barriing û Holmer,
Kurd wek pizmamên xwe nas dikirin"(8). Çawa emê paşê jî li ser biseki-
nin Barrling jî romaneke li ser Kurdan di sala 1991'an de nivîsî.

Nêçîra Kurdan (Kurdjaktet) li Swêdê bi rastî berî kuştina Palme
bi du cînayetên polîtîk ve dest pê kir. Mirov dikare vê nêçîrê wek
du perîyoda be§ bike, perîyoda yekemîn 1984-1986, perîyoda du-
wemîn 1986-1990. Perîyoda yekemîn me çawa li jor jî got piştî du
cînayetên polîtîk dest pê kir. Ev herdu cînayet jî bi dest Kurdan ha-
tibûn pêk anîn. Di nav van salan de hukmeta Swêdê biryar girt we-
kî 9 Kurdan ji welêt derxe, wan bi§îne welatê xwe. Ev kesan bi navê
terorîst hatin bi nav kirin. Di destê polês de zêde delîl tune bûn,
wekî wana karekî terorîstîyê pêk anîye. Ev navkirina terorîstîyê
(terroriststamplingen) rûmeta Kurdan gelek nimz kir. Ev bûyera
derheqa Kurdan de skandala pêşîn bû. Ji ber ku ev kesana angorî
qanunan negunekar bûn. Dadigehan ji ber tunebûna delîlan nikari-
bûn ceza bidana wan û bavêjin girtîgehê. Angorî biryarê hukmetê
vê carê ev kesan di nav çend sînorên beledîyan de hatin heps kirin
(kommunarresten), ji der van sînoran nikaribûn derketana biçûna
cîhekî mayîn. Eva jî skandala duwemîn bû, vê bûyerê ne tenê serê
Kurdan, serê Swêdê jî gelek êşand. Rêxistin, partîyên mayîn, nivîs-
kar û gelek rojnamevan li dijî van neheqîyên lê Kurdan bûyî, der-
ketin.

Ji alîyê din dijî van kesan, malbat û nasên wan jî zordestî û êrî-
şên bêbav , ne konvensîyonel, neklasîk jî hatin ajotin, wek bi dizîka
mal guhdarkirin (buggning), îzgerîn (skuggning), guhdarkirina te-
lefonan (telefonavlyssning) û metodên tirsfirandinê (utpressning)...

Bi kurtî koka sefera li dijî Kurdan diçû digihîşte van bûyeran. Lê
belê Hans Holmer ev bûyerên berî kuştina Ölof Palme, bi bûyerên
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şên bêbav , ne konvensîyonel, neklasîk jî hatin ajotin, wek bi dizîka
mal guhdarkirin (buggning), îzgerîn (skuggning), guhdarkirina te-
lefonan (telefonavlyssning) û metodên tirsfirandinê (utpressning)...
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piştî kuştinê ve gîhandin hev, teorîya xwe ya meşhur ava kir. Ang-
orî vê teorîyê Palme bi destê Kurdan hatibû kuştin, Holmer ev teo-
rîya xwe bi "rêça bingehîn" (huvudsparet) nav kir, di rojnaman de
ev rêça bi vekirî "Rêça Kurdan" (Kurdsparet) hate belav kirin. Çar-
çeva nêçîra Kurdan êdî kivş bû. Piştî kuştina Palme, Holmer dest
bi nêçîra xwe kir, bi sedan Kurd îfadeyên wan hatin girtin, navên
wan derbasî resmîyetê bû. Rojname, kovar, radîyo, televîzîyon û
organên mayîn de êdî "quncikê Kurdan" vebûbû. Hans Holmer na-
vê hemû Kurdên ku li Swêdê diman, ji Sazgeha Biyanîyan (Invand-
rarverket) stend, ew xistin dosyê.

Hans Holmer bi zimanê xwe nikaribû, çi dihate ber dêv digot.
Holmer hela hê nêçîra xwe nedîtibû, gulla xwe teqandibû. Wî ev
nêçîr te digot di xewna xwe de dîtibû, dixwast di nav demeke kurt
de vê nêçîrê bi can dest bixe. Bo vê yekê jî, li dijî Kurdan, malên
wan, cîhên karên wan sefereke bêhempa amade dibû. Rojnameva-
nê îngîlîz Chris Mosey di pirtûka xwe ya li ser Palme de vê qîrîn û
qîjînê bi "Hîsterîya li dora Kurdan" nav dike(9).

Hans Holmer di pirsa Kurdan de wusan konsantre bibû, tu rêçe-
ke mayîn nedidît, wî li ber ajansên cîhanî yên nûçeyan digot: " Ez se-
dî nod pênc bawerîya xwe bi rêça bingehîn tînim" angO Kurdan Palme
kuştîye. Lê belê sawcîyên ku vê dawê dinêrîn wan jî sedî nod pênc
bawerîya xwe bi van gotinên bêbingeh nedianîn...Ev çîroka "ku§-
tîye-nekuştîye" bû serêşîke mezin di adaleta Swêdê de.

Piştî kuştina Olof Palme, Hans Holmer bi 300 polêsan, rojê 20
saetan kar dikir wekî mêrkujê Palme bibîne. Wî ev peyvên Chur-
chill dubare dikir: "Eva ne dawî ye. Eva qet destpêkê dawîyê jî nîne. Eva da-
wîya destpêkê ye ". Angorî rojnamevanan ji ber nedîtina nêçîra xwe,
esebên (sinir) Holmer berbi nebaşîyê diçûn. Nikaribû cîhê xwe de
rûnê, hinekan jî digotin ew tayê (frossbrytning) ketîye. Hans Hol-
mer ji xwe re nexwaşîk peyda kiribû, bawerîya "Kurdên me bikujin"
an jî "Kurd li pey me ne" dest ji pêsîra wî bernedida. Ev tirs-xofa
Kurdan li serê wî bûbû belake giran. Rojnamevanan ev jana Hol-
mer bi "Kurdnojan" nav dikirin.

Hans Holmer kesekî goran, şêt û tiştek ji dêst nedihat, lê belê
dîsa jî navê wî gelek belav bûbû, wî "swov" çê dikir, ji ber vê yekê jî
ew ji alîyê Televîzyona Swêdê programa duwemîn de "Swêdîyê Sa-
lê" hat hilbijartin. Rojnaman û kovaran de carina "mêrê herî seksî
li Swêdê" dihate bi nav kirin. Holmer bi rastî hêza rojnaman û tele-
vîzyonê bi hostatî bi kar anî, nivîskar Wilhelm Agrel.Holmer wek
aktorê polîtîk nav dike(10). Wî navê artîst Clint Eastwoods jî bi
dest xistibû, Holmer bi "Clintan" dihate bi nav kirin. Metodên wî
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yên kar carina jî, ji alîyê rojnemevanan de bi metodên komîserê
fîlm Clouseau ve dihatin rûberî hev kirin.

Piştî Hans Holmer dest bi karê xwe kir, vê carê şikeke mezin li
ser kesekî 33 salî berev bû. Ev kesê ku ji alîyê polês de kesê "33-
Salî" ( 33-aringen) dihate bi nav kirin, kesekî dijî Olof Palme û so-
syal demokratan bû. Paşê çawa hat dîtin ku ew jî ne mêrkujê Olof
Palme ye, ji alîyê polês de hat berdanê. Polês dixwast pêwendîyên
vî kesî û Kurdan jî pêk bîne, wî bi Kurdan ve girê bide. Angorî teo-
rîyên polês, dema vî kesî mamostetîya zimanê swêdî kirîye, xwen-
devanên wî yên Kurd û biyanî hebûne. Ji alîyê din mala vî kesî,
kuçeke ku komeleke Kurdan lê hebû, dima. Polês dema ev tiştan
didane li ber çavan, şika xwe ya li ser Kurdan bawerî pê dianî. Paşê
hemû hîpotezên derheqa vî kesê 33-salî de pûç derketin. Ev kesa
di pirtûka xwe Ez û Kuştina Palme ya ku ji serborîyên wî pêk ha-
tîye, tê de dinivîse ku : "Gelek tiştekî ecêb bû ku wî-Hans Holmer- ez wek
serokê Kurdan bi nav nekirim'(ll).

Maleke Kurda ku polês, tev li hev kirîye (Expressen 10.2.1987).
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Ji bo ku mêrkujê Palme ji nav Kurdan de hilbijêre, Holmer dix-
wast êrîşî malên Kurdan bike, nêzkaya 200 kesî bigre bîne qereko-
lê, an jî navendên polês. Holmer ne tenê li pey Kurdên şikbir bû,
wî wusan jî dixwast îfadên Kurdên ne şikbir jî bigre, wî bawer dikir
sedî- sed "tiştek" an iî "dengek"ê ji nav van kesên girtî derkeve.
Angorî Ann-Marie Asheden bi van metodên polîsî, wî dixwast
Kurdan biwestîne, bitirsîne û bikire (12). Di dawîyê de hejmara
van "Kurdên Holmer" (Holmers Kurder) dakete 69. Ji ber muhale-
feta sawcîyan ev hejmara kêm bû. Vê êrîşê di çavkanîyan de navê
"Nêçîra Kurdan ya Holmer" (Holmerska Kurdjakten) wergirt. Di
dawîyê de Holmer ev êrîşa li dijî Kurdan (Kurdrazzia) di berbanga
roja 20-1-1987'an de dest pê kir, di vê êrîşê de malên Kurdan hatin
sero-bino kirin, çend kes ji alîyê polês de hatin girtin. Polês ev êrî-
şa "Operation Alpha" bi nav kir, ji alîyê hin rojnamevanan de pê-
kanîna vê lêdanê bi "Chicago still" hate nav kirin. Hinekan jî ev
êrîşa wek êrîşên salên 1950 li Amerikayê li dijî komînîstan "Nêçîra
McCarthys" dîtin. Bi kurtî bê delîl û bê îspat girtina van Kurdan di
nav hêzên demokrat de întîbake neçê, nebaş hîşt. Derheqa vê dor-
girtina Kurdan (Kurdsvep) de şefê sawcîyan Solveig Riberdahl awa
digOt: "Em wek Şiliyê hin deştên futbolê naxwazin" . Sawcî bi van gOtinên
xwe ve tradejîya berevkirina demokratên Şilîyê piştî darbeya Pino-
che di sala 1973 li deşteke futbolê dixwast bîne zimîn, rewşa Kur-
dan û Şiliyan hemberî hev dikir.

Nêçîra Kurdan ya ku bi destê Holmer amade bibû, kolonîya
Kurdên Swêdê gelek bêhuzir kiribû. Nêzkaya deh hezar Kurd bê-
rûmet bûbûn. Navê Kurdan pir xirab derketibû, Kurd bûbûn benîş-
tê nav dev-diranan, ew ji ber çavên Swêdîyan yekten ketibûn,
bûbûn kesine krîmînal, kesine mêrkuj...Di zimanê Swêdî de fer-
hengokek jî, li ser Kurdan hate pêk anîn, wek Kurdspdret, Kurdjak-
tet, Kurdteorin, Kurdmorden, Kurdsvepen, Kurdnojan,
Kurdtramset...Ev termînolojî bêguman li ser hîmên çend realîteyên
vekirî hat çêkirin. Di rojname, kovar, radîyo, televîzyon û organên
mayîn de bi dubarekirina van peyvan , di hi§ û mêjûyê Swêdîyan de
îmajek, suretekî neba§ derheqa Kurdan de peyda bû. Ev suretê ne-
ba§ bi dirêjahîya salan bêguman di beşekî mijûyên Swêdîyan de bi-
vê-nevê dê cîhekî bigre.

Hans Holmer dema Kurd wek mêrkujê Palme nîşan da, ne tenê
Kurd, gelek komên biyanîyan yên mayîn jî êşîyan. Ji ber ku ew jî
wek Kurdan li Swêdê biyanî, xerîb û porrej bûn. Peyva "Kurd" û
"biyanî" gazî hev dikirin, ketibûn nav hev. Biyanîyên mayîn ji ber
biyanîbûna xwe, bi Kurdan ve, xwe yek didîtin. Ev îdentîfîkasyona
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wek proseseke sosyo-psîkolojîk bandûreke mezin li ser pêwendîy-
ên biyanîyan û Swêdîyan yên rojane hîşt. Sven Arner derheqa vê
yekê de wusan dibêje: "Nêçîra Kurdan ya Hans Holmer, dilê biyanîyan wek
kêrekê dibire"(13). Bi kurtî di bûyera kuştina Palme de derbasbûna
navê Kurdan, tenê Kurd ne êşand, biyanîyên mayîn jî xistibû ber
agirê xwe. Vê yekê ne dîrek be jî, dijayetîya li hemberî biyanîyan di
nav Swêdîyên nijadperest, rasîst û nexerîbdost de mezin kir. Ew
kesên ku zengilê §er bûn, di vê rew§ê de cesaretekî heta niha nedîtî
wergirtin.

Hans Holmer, nêzkaya piştî saleke nihêrî, ji der rîya berbi da-
wîyê diçe, tu rêk û tiştekî mayîn nemaye, paşê ew mecbûr ma ji ka-
rê xwe îstîfa kir. Ew rêça ku Hans Holmer tê de nêçîra xwe dikir û
sedî sed bawerîya xwe pê dianî, paşê rêşeke pûç derket, ango "Rêça
Kurd" (Kurdspar) bû "Rêça Şaş" (Villospar). Her çiqas Hans Hol-
mer dest ji Kurdan berda jî, îcar vê carê Kurdan dest jê ber ne-
da...Kurdan ji ber bêheqîya li wan bûyî, ew anîn dan mehkemê.
Derheqa vê êrî§a Holmer li dijî Kurdan zaniyarîyên gelek fireh di
pirûka Thomas Kangar de cîh girine(14).

Hans Holmer piştî dest ji karê xwe berda, vê carê bawerî, dîtin û
bîranînên xwe li ser kuştina Palme wek pirtûk nivîsî, tê de cîhekî fi-
reh jî li ser Kurdan hatîye nivîsandin. Pirtûk bi navê Olof Palme
Hat Lêxistin der çû, pirtûkê de Holmer dûr-dirêj li ser nêçîra xwe
ya Kurdan disekine. Berî ku dest bi qala vê nêçîrê bike, ew zanîya-
rîyên kurt jî li ser dîroka Kurdan, rewşa wan dide. Di be§eke vê pir-
tûka xwe de Holmer dibêje ku :"Ji bo Partîya Karkerên Kurdistanê mirov
nas bike, pêwîst e mirov dîroka Kurdan ya bi xwîn û hov bîne bîra xwe" (15).
Ew, Kurdan wek civateke jihevçûyî, bêxudan, feodal û paştamayî
nîşan dide. Bi van gotinan , Holmer bi tehrekî sergirtî dixwaze bêje
wekî Kurd ji kuştin û lêxistinê re gelek musayît in.

III

Piştî ku balona Hans Holmer teqîya, Swêd bi skandaleke din ve
hejîya. Vê carê Hans Holmerekî din bi navê Ebbe Carlsson pêsîra
Kurdan girt. Bi metodên heta niha neceribandî, bi metodên nekon-
vensîyonel nêçîra xwe ajot. Ebbe Carlsson û Hans Holmer ji berê
de hevalê hev bûn. Di salên 1970'an de di Wezîreta Adaletê de bi
hevra kar kirine. Ebbe Carlsson bi xwe weşanvan e, di weşanxane-
ke bi navê Bonnier Fakta de dixebite.

Ebbe Carlsson wek Hans Holmer sedî-sed bawerîya xwe dianî
wekî Olof Palme bi destê Kurdan hatîye kuştin, mêrkuj di nav Kur-
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wek proseseke sosyo-psîkolojîk bandûreke mezin li ser pêwendîy-
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dan de ye. Ew bi raya hukmetê dizîka ve li pey rêça Kurdan dikeve,
derheqa Kurdan de zanîyarîyên xwe pêşta dibe. Her çiqas ne polês
be jî, lê belê wek polêsan bi profesyonelî karê xwe dajo. Ji bo here
Fransê û îngîlterê bi berpirsîyarên îstîhbarata van welatan ve bide-
bistîne, derheqa Kurdan de înformasyonê bigre, ew ji wezîra adale-
tê du nameyên resmî jî werdigre, dixe çentê xwe. Kesekî ne polês
e, tu resmîyeteke wî tune ye bi vî tehrî bi hukmeta Swêdê re pê-
wendîyên xwe datîne. Ji alîyê din bi alîkarîya mîlyonerekî Swêdî-
Tomas Fischer ji bo karên xwe, ji xwe re avahîke mezin jî peyda di-
ke.

Angorî teorîya Ebbe Carlsson, Olof Palme li ser daxwaza îranê,
bi destê Kurdan hatîye kuştin. Ji ber ku disalên §erê Iraq-îranê de
dewleta Swêdê firotina çek-sîlahan ji bo îranê daye sekinandinê,
îranê jî xwestîye heyfa xwe derîne. Teorîya Ebbe Carlsson li ser vê
bawerîyê ava dibû. Angorî Ebbe Carlsson, li Şamê di civînekê biry-
ar tê girtin wekî Palme bê kuştin, dîsa angorî vê teorîyê di vê civînê
de berpirsîyarên îranê û terorîstên Kurd beşdar bûne. Piştî avakiri-
na vê teorîya xwe Ebbe Carlsson lêdixe diçe Fransê, Almanyê û
welatên mayîn, pey nêçîra xwe dikeve. Ji vir şunda hemû bûyer wek
romaneke ajanîyê-polîsîyê bij)ergal û bi fesal dimeşin. Kurdên çi-
ma destûra Iranê bînin cîh? Irana ku Kurd tê de ji ber zordesyîyê
zare-zar in. Derheqa vê yekê de nivîskarê Swêdî Anders Kûng ba-
werîya xwe bi teorîya Îran-Kurd nayne: "Na, bi giştî hemû Kurdên ez
rastî wan hatime şikê dibin dorberê xwe û naxwazin bawerîya xwe bi tu rejîme-
kê bînin. Bi kêmanî rejîma Humeynî ya ku sempatîke zêtir nîşan nedaye ji bo
Kurdên ku li weiatê wê hene"(16). îranê eger xwestibe Palme bikuje, se-
dî sed bi destê mirovên xwe kuştîye. Çima Kurdan bi kar bîne?
Hans Holmer faktorê Iraq-îranê hertim piçûk dît, ev motîfa zêde
mezin nekir, zêde li ser nehate sekinîn. Tenê li ser motîfa Kurdan
disekinî. Ji ber vê yekê jî pêwendîyên Iran û Swêdê ba§ nehatin lê-
kolandin. Çawa tê zanîn îhracata çek-sîlahan, bi taybetî skandala
Boforsê Swêd gelek hejand û ji bo hukmeta Swêdê bû serêşîke me-
zin(17). Ebbe Carlsson di dawîyê de dibe wek mêrxasê romana
Mêrkujê Rûmetbilin^- Carl Gustaf Hamilton û dest bi operasîyo-
nên xwe dhce. Ji bo ku operasiyonên xwe bi rêk û pêk cîh bîne, ew
diçe welatên mayîn wekî hacetên guhdarkirinê, mîkrofonên elek-
tronîk bistîne. Ebbe Carlsson bi mîlyonan hacetên here modern,
here teknîkî distîne, dema dixwaze bi dizîka ve van hacetan bîne
Swêdê, polêsê sînor §ikê dibe li ser wî, di dawîyê de ev hacetana li
gumruka Swêdê asê dibin, polês dest dide li ser van malzeman. Bi
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vî tehrî bûyera Ebbe Carlsson eşkere dibe, li hemû Swêdê tê bîhîs-
tin, belav dibe.

Gelek nivîskar, rojnamevanan ev bûyera wek skandaleke mezin
hesibandin, bi "Watergata Swêdê" nav kirin. Bûyera Ebbe Carlsson
ji serî heta binî bûyereke qilir-qirênc bû. Vê bûyerê li Swêdê hebû-
na neqanunîyê, neheqîyê bi tehrekî vekirî gelek ba§ eşkere kir.
Hukmeta Swêdê ji ber eşkerebûna vê skandalê gelek hejîya, di da-

Karîkaturekî ku skandala Ebbe Carlsson sembolîze dike.
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wîyê de wezîra adaletê Anna Greta Leijon mecbûr ma dest ji karê
xwe berda.

Ebbe Carlsson wek dedektîfekî prîvat hemû qayde-qanûn avît
alîkî, bi serê xwe bû "polês". Ji alîyê din gelek dokumentên veşartî
bi hêsanî dest xist. Hemû ev yekana bi ray û zanîna hukmetê hatin
pêk anîn. Di pirtûkeke ku li ser bûyera Ebbe Carlsson hatîye nivî-
sîn, ew tê de wek "mutahît" (entreprenör) tê bi nav kirin. Çawa tê
zanîn, fîrma mutahîtîyê bi çûyîna mutahît ve tê girtin, di van fîr-
man de serî-binî, jêr-jor tu hîyeraşîk tune ye, tenê mutahîtek heye,
qayde-qanun di zîhnîyeta mutahîtîyê de nayên bi kar anîn, hertişt
bi mutahît ve girêdayî dimîne.

Bûyera Ebbe Carlsson ji alîyê din dubendîya navbera sosyal de-
mokratan û rêxistina îstîbaratê jî eşkere kir. Sosyal demokratan ça-
wa em dibînin bawerîya xwe tu wext bi vê rêxistinê neanîne. Bo vê
yekê jî sosyal demokratan di nav xwe de rêxistinên îstîhbaratê yên
mexsus pêk anîne. Bûyera Ebbe Carlsson beşekî vê zîhnîyetê ye.
Di sala 1973'an de hat dîtin ku rêxistineke bi navê Informationby-
ran (IB) li Swêdê heye, bi tehrekî veşartî bîr-bawerîyên mirovan
yên polîtîk tespît dike. Dîsa di sala 1975'an de li bajarê Göteborgê
di nexwaşxana Sahlgrenska de skandaleke mayîn di vî warî de der-
kete ortê. Van herdu skandalan û bûyera Ebbe Carlsson ji bo sosy-
al demokratan serêşîne mezin peyda kirin. Sosyal demokratan bi
salan angorî xwe li Swêdê textek ava kirine.

Hukmeta sosyal demokratan hertim xwestîye rixistina îstîhbara-
tê di bin bandûra wê de be. Ji bo vê yekê jî destekî sosyal demokra-
tan hertim dirêjî nav vê rêxistinê bûye. Bi taybetî bi vî karî ve elçîyê
Swêdê li Parisê Carl Lidbom rnijûl bûye. Vî kesî bi hukmetê ve pê-
wendîyên nêzîk û xurt pêk anîne. Hans Holmer, Ebbe Carlsson û
Carl Lidbom di nêçîra li dijî Kurdan de wek ekîpeke sêkesemîn kar
kirine. Ev hersê kes jî hevalbendên sosyal demokratan tên zanîn.
Van hersê kesan her çiqas ji der rêxistina îstîhbarata Swêdê-SAPO
kar kirine jî, du pisporên ku li ser Kurdan di vê rêxistinê de cîh gi-
rine jî hildane bal xwe, ev kesên bi navê Jan-Henrik Barrling û
Valter Kegö çawa Erik Magnusson. di pirtûka xwe de dîyar dike
ew bi Ebbe Carlsson ve tevayî çûne Fransê wekî derheqa Kurdan
de bi îstîhbarata Fransê bişêwirin. Di dawîya vê serîlêdanê de çawa
tê zanîn zimanzan Joyce Blau wek hevalbendê terorîstên Kurd hat
nîşandin(18). Carl Lidbom, piştî ku skandala Ebbe Carlsson der-
kete meydana, dîsa jî Lidbom ew diparast: "Çawa dibe, bira bibe. Ji bo
min Ebbe Carlsson niha jî çavkanîke înformasyonê, çavkanîke rûmetbilind û
hêja ye" (19). Lidbom ji ber kalbûna xwe û carina jî bi zanetî hin tişt
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tevlihev dikir an jî bîr dikir. Kirinên Lidbom carina di çavkanîyan
de bi "Lidbommeri" hate bi nav kirin wek "Ebberi" û "Holmeri" bû
nîşana zîhnîyetekê.

Bi kurtî bûyera Ebbe Carlsson di dawîyê de bû nîşana bêadaletî
û bêqanunîyê, kete nav rûpelên dîroka adaleta Swêdê. Endamê
Akedemîya Swêdê Gunnel Vallquist bûyera Ebbe Carsson di pê-
wendîyên mirovî de wek valahîke neçê dibîne: "Mirov nizane mirovê
here bal kê. Em bawerîya xwe bi kê bînin?". Bêguman ev neçarî ji bo civa-
teke vekirî bêhêvîke mezin peyda dike. Ne tenê derheqa nêçîra
Kurdan de, bi taybetî di warê birîndarkirina mafên mirovî de bûye-
ra Ebbe Carlsson hêjayî lêkolînên fireh in. Nivîskar û xebatkarê te-
levîzyonê Ake Ortmark di nivîsareke xwe de dîyar dike ku,
sîyasetzan û sosyologê bi sedan salan muneqaşeyên xwe li ser bûye-
ra Ebbe Carlsson berdewam bikin.

IV
Bi alîkarîya mîkrofonên veşartî guhdarkirina çend malên Kur-

dan li Swêdê skandaleke mezin peyda kir. Bi tehrekî veşartî, dizîka
ve guhdarkirina mal û cîhên xebatê angorî qanunên Swêdî qedexe
ye. Lê belê piştî nêçîra Kurdan di sala 1984'an de dest pê kir, gelek
caran bi van metodên neklasîk malên Kurdan hatin guhdar kirin.
Piştî eşkerebûna vê bûyerê çend şefên polêsan derketin pêşîya
mehkemê, di dawîyê de mehkemê ew gunekar dîtin û cezayên pera
dane wan. Mehkumkirina wan sembolîk be jî, realîtek derxiste ho-
lê, ew jî, bê adaletîya li dijî Kurdan bû. Di vê neheqîya li Kurdan
bûyî de roleke mezin Hans Holmer lîst. Hemû biryarên mal-
guhdarkirinê wî daye.

Di sala 1990'an de vê skandalê di rojname, kovar, radîyo û tele-
vîzyonan de cîhekî fireh girt. Di vê babetê de peyva Buggning li
Swêdê gelek aktuel bû, kete nav zar-zimanan. Ev peyv bi rastî di zi-
manê Swêdî de navê dans û lîstikekê ye. Ji alîyê din bi mîkrofonên
veşartî ve guhdarkirina malan jî îfade dike. Angorî Hans Holmer,
Ebbe Carlsson û polêsên mayîn ev dansa pêwîst bû sedî sed bi du
hêzan ve bihata lîstin: Kurd û polês...Angorî rojnaman di vî warî de
polêsê Swêdê alîkarîke mezin ji polêsê Amerîkayê stendîye.

Şefên polêsan yên ku destûra malguhdarkirinê dabûn, li pêşîya
mehkemê di îfadeyên xwe de digotin ku: "Ev rewşeke mecburî bû. Me
malên Kurdan guhdar nekirina, wanê kesine din jî bikuştana, bo vê yekê me
guhdarkirina malên wan pêwîst dît". Vê zîhnîyetê, §efên polêsan avîtibû
paşil-hembêza neqanunî û neheqîyê. Mafên mirovî û destpê-
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nedayîna şahsîyetê di vê bûyerê de birînên kûr xwaribûn. Ne tenê
dorberê demokrat û rêxistinên mirovî, mudirê giştî yê Swêdê ku
berî çand salan dest ji karê xwe berdabû, teqawit bûbû, vî kesê bi
navê Carl Persson jî, ev zîhnîyeta ku §efên polêsan xwe dispartinê,
qebûl nedikir. Ew di bîranîn xwe de, dema li ser vê bûyerê disekine
tiştine gelek balkêş dibêje: "Berdevkên van kesên ku bi dizîka ve, bi mî-
krofonan ve malan guhdar dikin, carina dibêjin -Mirovê gunekî wî tune be, tiş-
tekî wî yê veşartinê jî tune- Vê bersîvê ez dixwazim bi zîhnîyeta dewleta polîsî
(polisstatsmentalitet) bi nav bikim. Angori vê zîhnîyetê ji bo "xêra dewletê" divê
ji her tiştî re musade hebe"(20).

Berevkirina înformasyonê ji der zanîna mirovan ji bo jîyîna §exsî
zordestîke gelek mezin e. Mirovên ku di mala xwe de rûdiniştin , di
nav nerehetîkê de bûn. Polês bi saya van mîkrofonên veşartî dika-
ribû her derên malên wan guhdar bikirana. Angorî zanîyarîyên
rojnaman ev mîkrofonan bi taybetî di dîwarên qulkirî de, an jî li
malê di hundurê cîhaza telefonê de dihatin bi cîh kirin. Ev metota
dawîn angorî polês hin jî baştir bû. Ji ber ku hem telefonên van ke-
san, hem jî axaftinên di malê de bûyî, dikaribûn guhdar bikirana.
Ev qulikên di dîwaran de hatibûn vekirin, dil û gezebên mirovan jî,
qul dikirin. Di malên xwe de van mirovan nedixwast zêde deng bi-
kin, laqirdî û henekan li hev bikin, polês dikaribê tiştine neçê ji bin
peyvên wan derxistana. Polês gelek şik dibire li ser hin peyvan, tir-
sa polês ew bû ku Kurd "zimanekî veşarî" (kryposprak) ji xwe re
peyda bikin, wek bikaranîna peyva dîlan li şuna kuştinê...

V
Ji alîyê din çawa em dibînin desînformasyona derheqa Kurdan

de bi destê çend rêxistin û hêzên paşverû, kevneperest de jî hatîye
ajotin. Angorî van rêxistin û hêzan Olof Palme li ser daxwaza So-
vyetê hatîye kuştin, Kurdan jî ev daxwaza bi cîh anîne. Ev teorîya
Rus-Kurd jî wek teorîya Îran-Kurd bi destê kes û hêzên ku dijî
Kurdan in an jî hêzên ku tilîya wan bi xwe di kuştina Olof Palme de
heye, hatîye efirandin.

Yek ji van rêxistinan EAP- Partîya Karkerên Avrûpayê ye (Eu-
ropeiska Arbetarepartiet). Ev rêxistin, rêxistineke gelek tarî ye. Di
sala 1986'an de raporeke ji sed rûpelî pêk hatî amade dike, di vê
raporê de Kurd wek "Ajanên Kremlê" tên bî nav kirin.

Rêxistineke mayîn jî Resistance International e ku navê Kurdan
xwastîye tevî kuştina Palme bike. Ev rêxistina çawa tê zanin bi de-
stê Urisên ku ji welatê xwe revîne çûne Avrûpayê, hatîye saz kirin.
Wek rêxistineke rast li dijî çepan §er dike. Di pirtûkeke ku li ser
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Folo:E«plte«
Kurdema brukar sdga: Bergen ar vöra enda vdnner, men det stdmmer inte löngre, Pi
'redagên tilldelades joumalisten Jan Guillou tömdrkelsênJfCurdernas vdn, ochHansGö
an Franc.k. Thnmrtt Knneer nrh Innnx Fntnrfavixt fick var sitt hedersnmntimnande.

Çend rojnamevan û ronakbîrên dostên kurda (Ji milê çepê: Jan Guillou,
Hans Göran Frank,, Thomas Kanger û Jonas Fogelqist).

kuştina Olof Palme hatîye nivîsîn tê de hatîye dîyar kirin wekî ber-
birsîyarekî vê rêxistinê di sala 1986'an de di konferanseke li îsvîçrê
pêk hatî de ji nûçegîhanê rojnama Aftonbladet Peter Curman re
eşkere dike ku Palme bi hevkarîya Sovyet-Kurdan hatîye ku§-
tin(21).

Kesên ku li Swêdê li dora kovareke bi navê Contra grûpek pêk
anîne, angorî vê grûpê jî Palme bi daxwaza Sovyet, bi destê Kurdan
hatîye kuştin. Di hejmareke kovarê ev teorî bi "Rêça Kurdan"
(Kurdsparet) tê bi nav kirin.

Dema Palme hate kuştin, Kurdekî li Sovyet xwendibû ji alîyê
polês de îfada wî tê girtin, ev yeka hêzên ku li dijî Sovyet in bala
wan gelek dikşîne li ser xwe, ji bo teorîya Sovyet-Kurd dibe binge-
hekî "mezin".

Struktura teorîya Sovyet-Kurd ji gelek alîyan ve nêzîkî teorîya
Îran-Kurd e. Armanca herdu teorîyan jî şkandina rûmeta Kurdan
e, li ber çavê cîhanê reşkirina tekoşîna gelê Kurd e. Nîşandina fak-
torê Kurd wek faktorekî bê îstîkrar berî her tiştî propagandaya
dewletên ku Kurd bindest kirine, propagandaya van hêzan û heval-
karên wan e. Bi bawerîya wan Kurd ji bo hêzên mayîn hertim dika-
rin bibin "leşkerên kirêkirî", "maşe" û "sîlahşor"...
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VI
Nêçîra Kurdan tenê di nav sînorên Swêdê de ne ajot, vê nêçîrê li

welatên mayîn jî berdewam kir. Hem polês, hem jî polêsên amator
ji bo Kurdan gunekar derxin, ji der sînorên Swêdê derheqa Kurdan
de dest bi berevkirina înformasîyoneke fireh kirin. Di vî warî de
dosyayên ji hezar rûpelî pêk hatî amade bûn, bingehê "bankeke în-
formasyonê" li ser pirsa Kurdan li Swêdê hat danîn.

Di navbera polêsê Swêdê û polêsê welatên mayîn de hevkarîke
mezin hate pêk anîn. Bi taybetî bûyera Ebbe Carlsson ev yeka ge-
lek baş eşkere kir. Bi polêsên Alman, îngîlîz û Fransê de re pêwen-
dî hatin danîn, di navbera wan de dan-standin, pevguhastina
înformasyonê dest pê kir.

Di nav înterpolê de çawa tê zanîn di sala 1977'an de rêxistine
taybetî bi navê Kilowattgrupp hatîye saz kirin, armanca wê tenê li
dijî terorîzmê hevkarî pêk anîn e. Polêsê Swêdê bi 15 welatên ku di
nav vê rêxistinê de cîh girtine, bi wan re pêwendî danîye. Rojname-
van Erik Magnusson di lêkolîneke xwe ya li ser îstîhbarata Swêdê
de amade kirîye, tê de dibêje ku :"Di bin destê îstîhbarata Swêdê de gelek
lîsteyên dirêj yên endamên Partîya Karkerên Kurdîstan û Kurdên mayîn yên
ku li Swêdê, Belçîka, Almanya Rojava, Danîmarka, Hollanda, Fransa û welatên
mayîn dijîn, heye". Ji alîyê din polês di nav kolonîya Kurdên li Swêdê
de jî, ji xwe re înformator dîtine. Polês ji bo ku materîyalên bi zi-
manê Kurdî wergerîne zimanê Swêdî, nikaribû tercumanên bawerî
pê tê, bidîta, ew bûbûn qumaşê kêm tê dîtinê. Serokekî polês P.
G.Nass derheqa pirsa peydakirina tecumanên Kurd de nerehetîya
xwe wuha eşkere dike: " Dema me navê tercumanên ku alîkarîya
kontrola telefonan bikin bîhîst porê me têl-têlî bû". Ji ber vê yekê
angorî Erik Magnusson polêsê Swêdî alîkarî ji der Swêdê, ji wela-
tên mayîn werdigirt.

Angorî rapora komîsyona hukukvanan ya ku li ser kuştina Olof
Palme hatîye amade kirin, li vira çawa tê dîyar kirin du grup polês
ji bo informasyonê derheqa Partîya Karkerên Kurdistanê de berev
bikin, di roja 19-10-1986'an de diçin welatên Ewrupê(22).

Polêsê Swêdê ne tenê li Ewrupê, wusan jî bi polêsê welatên ro-
hilata navîn ve xwestîye pêwendîyan pêk bîne. Ann-Marie Asheden
di pirtûka xwe ya bi navê Nêçîra Mêrkujê Olof Palme-Hersê Me-
hên Pêşîn de dîyar dike wekî seferatxana Swêdê li Şamê, xwestîye
înformasîynê derheqa Kurdan de ji berpirsîyarên Surîyê bistîne, lê
belê ew nêzîkî vê yekê nebûne. Dema polês dibîne ji dewleta Su-
rîyê tiştek dernakeve, vê carê bi îstîhbarata îsrail re pêwendîyan
datîne. Per Gahrton di pirtûka bi navê Sîrk Li Swêdê de li ser
bûyereke gelek balkêş disekine. Ew dîyar dike wekî di sala 1986'an
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Hans Holmer û Ebbe Carlsson

de berpirsyara PLO li Swêdê keçeke bi navê Hala Salameh ji
Swêdê tê derxistin, ji bo ku hemberî vê yekê ji îstîhbarata îsrayîl
derheqa Kurdan de Informasyonê bi dest bixe(23).

Ev dan-standin, kirîn-firotin di navbera polêsê Swêdê û polêsê
Tirkîyê de jî hatîye pêk anîn. Ji bo ku Kurd di kuştina Olof Palme
de hevpar bin, navê wan tevî vê bûyerê bibe, polêsê Tirkîyê hertim
hewl daye, cedandîye wekî Kurdan Olof Palme kuştîye. Ji bo lingê
Kurdan têxin soleke teng, rûmeta wan li Awrûpê ji ortê rakin, ev
rêşaşkirin û desînformasyonaobi zanetî ji alîyê îstîhbarata Tirkîyê
hate belav kirin. Ann-Marie Asheden di pirtûka xwe ya li ser Pal-
me nivîsî de dibeje ku mirovan nikaribû bawerîya xwe bi vê "nêrîna
bi çavekî" bianîya.

Ji bo ku li hemû cîhanê Kurd bêrûmet bin, rûre§ bin, ji bo ku
Kurdan wek civateke terorîze bûyî nîşan bidin, ji alîyê gelek hêzan
de hemû metodên desînformasyonê hatine bi kar anîn. Lars Krantz
di pirtûka xwe bi navê Drameke Rastîn de cîh dide nameke ano-
nîm ku bi Kurdî hatîye nivîsandin. Di binê namê de peyvên "Kar-
kerê Kurdîstan" cîh girtîye. Di namê de hukmeta Swêdê ji alîyê
"Kurdan" de tê mehkum kirin. Li ser vê namê Lars Krantz dibêje
ku ez bawer nakim ku ev nama ji alîyê karkerekî Kurd de hatibe
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nivîsandin. Vê namê wek nameke rêşaşkirinê dibîne. Nivîskar di
wê bawerîyê de ye ku ev nama ji alîyê kes an jî hêzeke li dijî Kur-
dan e, hatîye nivîsandin(24). Hakan Hermansson û Lars Wenander
di pirtûkeke ku bi hevre amade kirine tê de derheqa çavkanîyên
desînformasyonê nimûnekê pêşkêş dikin: "Cihudek dixwaze mêrkujê
Olof Palme Felestin be, Tirkek jî dixwaze Kurd be."
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VII
Bi kurtî ji alîyê gelek kes û hêzan de Kurd wek mêrkujê Olof

Palme hatin nîşandin. Çima Kurd ne netewekî din? Bersîva vê pir-
sê ji alîyê gelek nivîskarên Swêdî yên navdar de hatin dayîn, wek
Jan Myrdal, Olof Lagercrantz, Jan Guillou, Per Gahrton...Angorî
Jan Myrdal mirov nikaribû Cihud wek mêrkujê Palme nîşan bida, ji
ber ku Amerîka li pişta wan e. Ereb jî nedibûn, ji ber ku bi petrolê
ve serê wanê têketa belayê. Paşê Myrdal di vê nivîsara xwe de van
ti§tan dibêje: "Dostên Kurdan yên xurt tunin. Bi Kurdan ve mirov çi bixwaze
dikare bike. Kes li pişta wan tune" (25). Olof Lagercrantz di nivîsara
xwe ya ni navê Ms. Vladimir û Kurd de van bawerîyê Myrdal hev-
par dike :"Tu milletek tune ye doza Kurdan bike" (26). . Jan Guilou jî Kur
dan "Grubeke bê alîkarîya poiîtîk" (27) bi nav dike. Hemû ev bawerî se-
demên hilbijartina mêrkujê Palme ji nav Kurdan gelek ba§ dîyar
dikin. Di rohilata navîn de heta ku Kurd nebin faktorekî pîvanê, bê
guman li dijî Kurdan mercên kampanyên neçê, negatîf hertim he-
ne. Bo vê yekê jî şkandina bandûra motîfa terorê di nav raya cîha-
nê de ji bo Kurdan pêwîstî û karekî giring e. Kes wan rûsipî neke jî,
ew dikarin qet nebe xwe xwe rûsipî bikin. Kurd pêwîst e nehêlin
çek-sîlahên wan yên înformasyonê pas bibin. Li dijî hemû çavkanî
û êrîşên desînformasyonê pêwîst e xwe biparêz in. Ji ber vê yekê jî
"Edebîyata Olof Palme" ji bo Kurdan mîsaleke gelek rênîşandar e.
Romana Ebbe Carlsson ya ku li van dawîyan bi navê Cendekê Di
Sandoqê De çap bû, di vê romanê de terorîzma biyanîyan li Swêdê
tê mehkum kirin, Ebbe Carsson di vê romana xwe de gelek di bin
tesîra skandalên xwe de maye. Roman serpêhatîya wî bi xwe ye.
Romanê de car-carna navê Kurdan jî derbas dibe wek "nêçîreke
kevn"..(28). Di sala 1991'an de vê carê romaneke Jan - Henring
Barrling li ser Kurdan hate weşandin. Çawa tê zanîn Barrling jî tevî
skandala Ebbe Carlsson bûye. Roman, wek "romana terorê" hatîye
bi nav kirin, tê de serpêhatîya rêxistineke bi navê NLP heye ku kar
xebat û tekoşîna xwe li ser hîmên terorê ava kirîye. Nivîskar her çi-
qas navê Partîya Karkerên Kurdistanê dîrek nade jî, lê belê ji bûye-
rên romanê, navên mêrxasan yên berovajî ( Kim, Amen, Brusen,
Hali, Bakli, Taver, Daza) tê fem kirin ku wî ev partî (PKK) ji xwe
re kirîye malzeme. Di çend cîhên romanê de nivîskar Kurdan wek
elementekî terorê dihesibîne (29).

Navê Kurdan heta niha di nav çend romanên krîmînal de der-
baz bûye, ez bawer nakim ku ev romana Ebbe Carlsson û Barrling
di vî warî de romanên dawîn in. Ev kampanyê demekê dîsa bajo.
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Piştî kuştina Palme rewşa Kurdan bûyera Alfred Dreyfus li
Fransê tîne bîra mirovan. Dreyfus bi xwe Cihud bû, di sala 1894'an
de wek zabitekî ji ber "xayintîyê" tê girtinê. Kesekî bi namus û tu
gunekî wî jî tune bû. Her tiştê wî ji dêst hate girtin û Fransayê ew
sirgunî Adaya Şeytîn kir. Cara pêşîn di sala 1906'an de hat dîtinê
ku tu gunekî wî tune ye û hate berdanê. Bûyera Dreyfus li Fransê
bû sedemê guhartinên mezin di nav sîstema adaletê de. Ew pi§tî 12
salan hate rûspî kirin, lê belê rûreşîya Fransê di vê babetê de li he-
mû cîhanê bû skandaleke mezin. Kurdên ku bûn "Cihudên Swêdê"
çi wextî gelo dikarin bên rûspî kirin? Bersîva vê pirsê bi zuhabûn û
çimiqîna çavkanîyên desînformasyonê ve girêdayî ye. Ev yeka jî
perçekî bi xurtbûna Kurdan û zêdebûna dostên wan ve girêdayî ye.
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