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SILAVA EDÎTOR
Di keftûlefta jîyanê dê, ne xerab ne rind derbas
dibin royên me. Xwendevan, nivîskar, wergêr û
wênekarên me ji ber karên me teqdîr dikin kêfa
me xweş dikin, lê yek yekên gava em ji wan re
dibêjin ‘’Sîstema me ya abonebûnê heye, ger tu
dixwazî em te jî bikin abone’’ ji me bi sedgavan
dûr dikevin, bi qasî ku flash dîskeke me ya bi
hezaran foto wenda bibe, diêşînin me. Ê me bi
ferzên hezkirinê li darê dinyayê hedefa me bi tenê
hezar, bi reqeman 1000, abone ye û em bi wê jî
hewl didin ku ji xwendevanan bistînin û bidin
kesên li ser fotografîyê dinivîsinin û dikişînin. Di vê
rêka dirêj de, em dibînin ku xêncî xebat, liv û
lebatê ti heqê me tune bo pêşxistina kultura me ya
edebî û bi fotografî. Loma bo demekê emê dengê
xwe nekin û emê li bendê bin ku siberoj
fotografekî me bigire û bide destê erzan û
qedirnezanên civata me ya cangiran. Belkî li xwe û
li wî fotografî binêrin û bi rastîyan re rû bi rû
bimînin. Me hay jê heye ku Tebax e, germ e dinê û
flashhilat kesereke bi west berdide.
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FOTOKÊŞÊ KONSEYA ŞOREŞA KURD
Rohat Alakom
Doxtorê kurd Selahadîn Rastgeldî di havîna sala
1966an de li ser navê Komîteya Kurd ya Swêdî diçe
Kurdistana Başûr bona alîkariya wan bike. Çawa tê
zanîn di van salan de hêzên leşkerî yên Iraqê li
hemberî gelê kurd şerekî gelek xwîndar dajo. Kurd
jî vedikişin serê çîyan.
Piştî ger û lêkolînên xwe Selahadîn Rastgeldî di
sala 1967an de dîtinên xwe rodike ser kaxiz û wek
pirtûk diweşîne. Di vê pirtûka bi navê Şerê
Jibîrbûyî- Rapor Ji Kurdistana Iraqê de hin beşên
balkêş hene.* Pirtûk bi gelek wêneyan hatiye
xemilandin. Yek ji van beşan jî beşa bi navê
“Laboratuvara Fotoyan ya Konseya Şoreşa Kurd” e.
Selahadîn Rastgeldî li vir qala fotokêşekî kurd dike
ku di vê gera xwe de rastî wî hatiye û çûye
seredana cîhê karê wî. Atolye û laboratuvara wî li
kêleka çayxanekê bûye ku mişteriyên fotokêş li wir
berhev bûne. Fotokêş him bona Konseya Şoreşa
Kurd û him jî bona mişteriyên xwe kar kiriye. Wî,
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karê xwe di odeyeke tarî de ku mezinahiya wê qasî
çar metreçarkoşe bûye, meşandiye. Dema
Rastgeldî jê pirsiye: “Tu ceyranê bona lempeyên
xwe ji kî derê peyda dikî?”. Wî bi ken wiha bersîva
wî daye: “Ez ronahiyê rast-rast ji tavê werdigrim”.
Rastgeldî dibêje ku fotokêş di banê cihê karê xwe
kulekek vekiribû ku bi kapaxeke texte dihate
vekirin û girtin. Angorî îfadeya Rastgeldî ronahî di
vê kulekê de dikete hundir.

Fotokêşê kurd ligel her çar zarokên xwe, 1966
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Fotokêşê kurd paşê bi kurtî qala serboriya xwe
kiriye. Dema li Bexdayê maye, fotokêşekî navdar
bûye. Hêzên fermî dest dane ser hacet û techîzata
wî. Ew hemû xirab kirine. Wî kingê qala vê zilmê
kiriye car bi car keser û axîn kişandiye. Ew paşê
reviyaye çûye serê çîyan û karê xwe yê fotokêşiyê
li wir meşandiye. Lawê wî yê wê demê hejdeh salî
bûye tê girtin, hêzên fermî bona ew cîhê bavê xwe
bêje gelek îşkenceyê li lawê wî dikin. Selahadîn
Rastgeldî dîyar dike ku lawikê ku niha li bal bavê
xwe dimîne ji aliyê tendûristiya derûnî de nebaş
bûye, wek kekejan zimanê wî li hev digeriya û
dema hewl dida bipeyîve kelogirî dibû. Sê keçên
piçûk yên vî fotokêşê kurd jî hebûne. Dema piştî
du salan ji hev dûr dimînin, ew keçik bavê xwe nas
nakin. Ji dayîka xwe pirsîne ew apê ku wan maç
kiriye, bavê wan e? Rastgeldî wêneyekî fotokêş
ligel hersê keç û lawê wî kişandiye û di pirtûka xwe
de weşandiye.
Rastgeldî dibêje ku dema ew çûye atolyeya wî, ev
fotokêşê kurd bi kişandina wêneyê du mişteriyan
mijûl bûye. Bavekî 45 salî û zarokekî wî yê 11 salî
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Bav û lawê ku hatine wêneyê xwe bikşînin. Paşê wek li
vir jî xuya dibe wan ji Rastgeldî re jî poz dane.
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hatine wêneyên xwe bikşînin. Kurê wî jî wek bavê
xwe kincên pêşmergeyan xwe kiriye û li ser wî çeksîlah hebûne. Rastgeldî bi xwe jî wêneyekî vî bav û
kurî dikşîne, di pirtûka xwe de belav dike. Navê vê
beşê jî daniye: “Çekên temenmezinan, leyîstokên
zarokan”. Rastgeldî li vir xwestiye bala
xwendevanan bikşîne ser mijara zarokên ku
zarokatiya xwe di nav şer de derbas kirine.
Ev nivîsa piçûk bi vekirî jî nîşan dide ku dîroka
fotografiya kurd di nav çi merhale û pêvajoyên
dijwar û zehmet re derbas bûye. Serpêhatiya
“fotokêşê me yê bênav” rûpelekî balkêş yê vê
dîrokê pêk tîne. Hêvî dikim ku dema di pêşerojê de
dîroka fotografiya kurd hate nivîsîn, serpêhatiya vî
fotokêşî neyê jibîrkirin.

* Det glömda kriget-Rapport från Irakiska Kurdistan,
Natur och Kulur, 1967
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TIRS Û BEXTEWERIYA PÊNCÎ SALÎ
Jan Dost
Sal 1969 bû. Apollo 11 xwe gihandibû hîvê û li ser
veniştibû. Neil Armstrong gava mirovayetiyê ya
yekemîn li ezmanan avêtibû. Hîva ku helbestvanan
ew mîna rûyê yarê didît, yan jî rûyê yarikên xwe
mîna wê didîtin bû seyrangeha benîademekî. Lê
haya min ji wê yekê nebû.
Ez bi tirs di navbera xûşk û birayekî xwe de
rûniştibûm û min li kameraya li pêşiya xwe dinêrî.
Ez texmîn dikim ku fotografçî her carê dihat çenên
me yên tûjikî radikirin û datanîn, serên me bi vî alî
û wî alî de dibirin da ku wêne xweşik derkeve.
Guliyên min î zêrî li Amûdê dabûne ber meqesê. Ez
xemgîn bûbûm. Belkî dixwestin dilê min bi
wêneyekî xweş bikin! Niha ku ez li çavên xwe
dinêrim tirs û bexteweriyê bi hev re dibînim.
Nizanim ez li kamerayê dinêrim ya jî li pêşeroja
xwe!
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Di vî wêneyî de navê min Şêno bû;
paşê jî gotin Cano.
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AWIR
Gernas Nenas
Dema ku dikevî oda me ya televîzyonê pêşî awirên
bavê min tên ser te. Bêyî ku tiştekî bibêje, an jî
bibişire. Tenê li nava çavên te dinêre, ji dema
dikevî nava derî û heta li cihê xwe rûdinêy. Dema
berê te ne lê ye jî hîs dikî ku çavên wî li ser te ne.
Erê nabişire lê ji nêrînên wî fam dikî ne bi kîn e,
hizir dikî dilê wî bi rihm e.
Tê bîra min dema ez biçûk bûm ji min re tim digot
“Sînikê min, dema tu mezin bibî tu yê pir jinan
bixapînî”. Berê min fam nedikir bê ka qala çi dike. Niha tê digijînim û ji wan jinan lêborînê dixwazim.
Bavê min 16-17 sal bere bi çar şirîkan - du helal, du
pismam çar ap -tankêreke mozotê kirîbû û li ser
riya Îraqê kar dikir. Di kêleka wê de çavikeke biçûk
a ji bo taxim maximên tamîrê hebû, deriyek hesin
li serê bû.
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Bê henek belkî pêncî kîlo hebû ew derî, ber bi jorê
ve vedibû û li ser darikekî hesinî li hewa disekinî.
Rojekê dîsa alavek ji bavê min re lazim dibe, derîyê
pêncî kîloyî radike û dikeve binî. Darikê hesinî ji
binê derî difilite û li pişta bavê min dikeve. Ji çend
cihên cuda şikestin pişta bavê min. Hê jî dema wê
sehnê tînim bîra xwe zingînî ji pişta min diçe, tu yê
bêjî qê derî li pişta min ketibû. Ji ber wê bavê min
sê-çar mehan nekaribû biçûya kar.
Bihar bû, diya min nivînê wî li ser xanî danîbû. Di
destê min de şiveke hişk, min wekî şûr dihejand û
strana ‘Daha dun annemîzîn’ digot û diçûm malê.
Min ji dûr ve bavê xwe li ser xanî dîtibû, min
çenteyê xwe ji pişta xwe kir û ber bi wî ve
beziyam, min çû xwe avêt ser milê wî. Di bin
simbêlên xwe de keniya û got “Were ez ê eniya te
maçkim” min fam nekir çi dibêje, “maçkim çi ye
bavo?” dîsa keniya û got “Yanî were ez ê eniya te
paçîkim” ez tê neghîştîm dîsa:
-Ji bo çi bavo?
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-Dixwazim te pîroz bikim kurê min. Eferim ji te re.
Ev car kenekî mezintir, dema kenê wî ji dil dihat
her du çavên wî dihatin girtin.
-Ev cara ewil e ku te çenteyê xwe di nava derî de
nevirvirand û neçûyî derve.
Rast digot, ez jî keniyam. Paşê çav bi şiva li destê
min ket û pirsî bê ka çi ye, min got “Şûrê Cino ye”
Wek gunehê wî bi min hat, ji min re go; “Ku tu herî
textikekî bînî ez ê ji te re pê şûr çêkim.”
Ez bi nava gund ketim, min textikek jê re hanî.
Destê bavê min bi sin’et bû, şûrekî pir xweş çêkir.
Kêfa min pir jê re dihat û min ji xwe nediqetand.
Heta wê roja ku pismamê min ew şikand. Carekê
min dît ku şûr li min wenda bûye, ji dûr ve min dît
du pismamên min ber bi min ve tên û şûrê min jî di
destê yekî de ye, ez pê ve heliqîm dibêjim îlim şûrê
xwe dixwazim. Em pir ketin qirika hev, pismamê
min ê din şûr ji me stand û got “Bisekinin, ez ê şûr
bişkênim, kî li serê bigrî ez ê bidim wî” ‘hey eman
neke, heyran meke’ bi qirçeqirça şikestina şûr re
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hêsir ketin çavê min. Heta wê rojê ew qas ber ti
tiştî neketibûm, qirçeqirça şikestina şûrî ji
qirçeqirça şikestina pişta bavê min bêtir dilê min
êşand. Paşê pismamê min şûrê şikestî da min û got
“Ji te re şûrê xwe û here malê”.
Salek bi ser wê meselê ketibû. Pişta bavê min jî ji
zû ve baş bûbû, rojek berê ketibû ser riya Îraqê. Ji
dibistanê derketibûm diçûm malê. Ji dûr ve min dît
nêzî mala me civatek heye. Jin, mêr, zarok herkes
li bin baranê li ber derê me kom bûne. Hinekî din jî
nêz bûm, min diya xwe nas kir. Çawa ku min fam
kir diya min digrî ji hoparlorê camiyê bangek hat
“Gelî gundîya, Evdilsemedê Hecî Xatûn rehmet
kiriye, xêra xwe herin ser merzel” ne carek, sê
caran bang kirin “Evdilsemedê Hecî Xatûn rehmet
kiriye”… “Evdilsemedê ….. rehmet kiriye” bavê min
bû. Dinya li min reş û tarî bû, dengê giriyê civatê
dikir serê min biteqîne, hêsirê min û baranê bi hev
re ketibûn qayîşê.
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Ji wê rojê ve ye, dema derîyê oda me ya
televîzyonê vekî dê bavê min te pêşwazî bike. Di
nav çarçoveyeke kesk de, li dîwarê hemberî derî.
Heta ku tu rûnê li nava çavên te dinêre, bêyî ku
dikaribe tiştekî bêje. Hîs dikî çavên wî li ser te ne,
wek ku dixwaze ji xwe re bi hesret li te binêre lê
dizanî ku te nabîne.
bavê min
êdî
hew wêneyek e,
li dîwarê
odeyekê.
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KEVNEFOTO

Rûta bi Sîwan
Martin Munkacsi
1935
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WÊNEYLANÎ
Sîna Silokoro
Niha ewê ku dibêjin ‘’Hûn ji Mala Fatoya Fotrafçî
ne’’, ew ji xwe re nivîskar in, te dî dibêjin mesela
normal e. Tiştekî vala ye ew. Îxtiyarên me, bavê
bavê me digotin ‘’Em Wêneylanî ne. Gelek caran li
deverna jî min dîtîye hinka digot, neqlekî ez çûm,
ew Xirabî Gamêşan, li wê derê fotografxaneyek
wan heye, ez çûme wir, go ‘’kirîvo’’ Te dî em
dibêjin wan ‘’kirîvo’’ Go ‘’Hûn ji Mala Fatoya
Fotrafçî esîltir in’’ Ji me ra gotin. Me go ‘’Çilo
yanî?’’ Go ‘’Koka we, hûn Wêneylanî ne’’, ‘’Heçî ji
Mala Fatoya Fotrafçî ne, ne wênegirên esîl in’’ Ew
hîngî bi flaş mlaşan bûne wênegir. Te fehm kir? Tu
niha fotrafan ji min bixwazî ez dikarim gelekan ji te
ra bigirim. Berê em diçûn civatan. Wilo pênc şeş
zilam em ji xwe ra dirûnitin. Digo ka ji me ra
fotrafekî bigire. Fotraf te dî wilo polaroît in. Çîroka
wan hebkî dirêj e, exlebê wan dişewitîn. Zanî, di
nav me da gelek hene, vêca ew xwe fotrafçî qebûl
dikin û me qebûl nakin yanî.
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BAKER STREET
Mehmet E
Ji wî dîwarê ji kevirên neît çêbûye çend sal in çend
malbat derbas bûne kes nizane. Sira ku di ziqaqa
wî dîwarî ra diçûm çavên min li B.2151 sekinî. Di
bîra min da 221B Baker Street. Belkî ji wê
memleketê ji wê ziqaqê û ji wê malê jî Sherlockek
derket, pişta xwe da Sirûcê çû jî, me nedît. Ew
jîyana ne pir rast ne pir derew e ku meri li ser
sonda bixwîne bes em jî di wê derê ra derbas bûn,
li pişt me kevirên neît û jîyaneke ‘’satılık’’ ma!
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AWIRÊN HEYÎNÊ
Berken Bereh
li vê êvara fireh, teng û sêwî
gava lê rast hatim li vê kolanê
li min zivirî û got;
“eyneyek im li nav tiştên şikestî
dengek veşartî, heyîneke bi raz û efsûn,
li vê valahîya bal û pal
pirs e ji pirsê re dibe bersiv
li ce’maeta pîroz û şaş an
lew,
bes xwe biêşîne, bûrî ew dem û dewran
her kes bi qasî birîna xwe mafdar û mezin e”
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Foto: Berken Bereh
Destên Lihevanînê, Elbistan - Tîrmeh 2011
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Fanzîna me bi piştgirîya aboneyan derdikeve û
telîfê dide nivîskar, wergêr û wênekaran. Eger tu
dixwazî telîfa bo werger, nivîskarî û wênekarîya bi
Kurmancî dewam bike, bibe abone, bike abone. Ji
bîr neke, em li benda xeberên te yên xêrê ne!

20

Foto: Berzê
Yin Yang, St Petersburg - Rûsya, Tîrmeh 2019
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