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Xorşîd Şûzî 
 

Sernivîser  

Qado Şêrîn 
 

Boniye Cegerxwin                       

                                                ji bo bîranîna 25 saliya bavê minji bo bîranîna 25 saliya bavê minji bo bîranîna 25 saliya bavê minji bo bîranîna 25 saliya bavê min    
 

Banga Cegerxwîn ji gorê 
Kurdistana min ! 

Bi salaye li ser te ez dinalim 

Dikim qîr û hawar timî  bi vînê 

 

Li min b'bûre nema êdî dikar im 

Li gorê me bê deng im ez li jînê 

 

Di xwazim kefen bigrim bi çirînim 

Serî hildim ji nav taxên zemînê 

 

Keçê kurda tevî xorta dinalin 

Cegerxwîno were hana birînê 

 

Ji Qamişlo çi nalînek ji kûr tê 

Di bêjî: ka hilo seyrke birînê 

 

Çiqasî min divê rab im wer im lez 

Wekî carê siwarê  boz  mehînê 

 

Ji nû dîlan serî big'r im her im jor 

Bi fetla vê ger  û qoşma vejînê 

Li pêşî bim fîdakar bim wekî zind 

Bi cangorî bidim nextê zemînê 

 

Xuya êdî nema karim liv û ger 

Di gorê de wekî termê nivînê 

 

Cihek tenge e rapêça 'm ben û dîl 

Nikarê can hilo, rabê derînê 

Sipas kurd va li mihrava mi rêzin 

Serê tîpa ji ser nama'm dixwînê 

 

Bi yek dengî hemî l'gelhev dibêjin 

Emê xweş kin civata xwe li jînê 

Rehet raze xweşî dil be lo seyda 

Silav pey hev ji bona me dişînê 

Qamişlo 

Koçkirina bavê min 
Şevekî şeva, ji çirya pêşî 

Ewrekî  giran  l' kurdan hilkêşî , 

Stêrkeke  bilind  ,j'ezmana,xuşî , 

gerdûn tarî kir  ,qitran û reşî 

ez li malê bûm,  d'xewneke şêrîn 

Dengekî bi jan ,hat qîr û girîn 

Dengê Azad  bû, l’ têlefona min 

Saxbe serê te, êdî xuşka min 

Xoşbe herdemî , tevlî zarên xwe 

Hew tu bibînî, derd û kulên  xwe 

Rabe xuşka min, tu were ba me 

Gel me tevan be, parke kulên me 

Min qîr kir û go: Ne bavê min be 

Go bê sûdaye, zûke gel me be 

Ber xwe min nedî, hew çavan nerî 

Çûm mala bavo, ber devê derî 

Bavê mey şêrîn, nazik û çeleng 

Ser cihê xwe bû, laşekî bê deng 

Çawa min ew dît, bê deng û ronî 

Xanî min şarand şîn û hem şonî  

Çawa ev gernasê bi nav  û deng 

J'nav me zû barkê bê şer û bê ceng 

Min ji nûve got: bavê min va çû 

Xewa dawî ye, hew radibê, nû 

Min xwe avêt ser, laşê hîna  germ 

Qîr û hewar kir, bê fedî û şerm 

Her min lê d'nerî, min dida girî 

Gel dayka xwe û xuşka Gulperî 

Kî çi  dibêje, deng qet nayê  min 

Tenê dibêjim, zû çû bavê min 

Ey delal, bavo, ey dost û heval 

Koçberî tu çû, b' axîn û mital 

Armanca te bû , çûna Kurdistan 

B' saxî tu ne çû, ta ku çû rewan 

Lê me laşê te aniye welat 

Li bejna Qamişlo, tu kirî xelat 

Em soz didin te, ey bavê şêrîn 

Qet winda nakin navê Cegerxwîn 

Emê her û her, serbilind bijîn 

Berhemê dara çandî nûvejîn 

Ked û sermiyan  bonî nemerdan 

Xurcezîna zêr nava me kurdan 

1985 o2 o3 Stockholm 

Derfetekê bide min 
Îcar derfet bide min 

Pêzanîna xwe bêjim 

Çiqas yarê bi hezim 

Ji lew rondik dirêjim 

 

Bi sala ye ku ev dil 

Nehênî perişti ye 

Zû ve ev hestê veşar 

Qewara dil kuhti ye 

 

Amanje çawa rêk im 

Bi şeyda nû vejîn im 

Ji êş û hisreta dil 

Nema karim hilîn im 

 

Di xwazim te bibîn im 

Viyana xwe bibêjim 

Dîsa li gel te rûnim 

Evîna xwe darêjim 

 

Tevî zan im çi dûr im 

Demek dirêj e mam e 

Lê bawer ke ji min tû 

Di xilwaş û xewna me 

Ji sala ye me soz da 

Di wê roja pîroz de 

Ezê hêjî bi mînim 

L'benda xaloz, amoz de 

Qamişlo.02/12/2004 
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Di 27.10.2013an de li bajarê ESSEN-Elmanya 
Roja Helbesta Kurdî 2013, li derve  lidar ket.  

Hezkerên helbestê ji gelek deveran hatin û li guh 
darî helbestê bûn . 

Roja Helbesta Kurdî  li derve çalakiyek salane ye 
ku ji sala 1993an ve lipaş koçkirina helbestvanê 
nemir Cigerxwîn li dar dikeve. 

Îsal jî Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li 
Sûrî(H.N.R.K.S) û Komela Nûbuhar li Êsin-
Elmanya bi vê çalakiya pîroz rabûn. 

Gotina Hevbenda Nivîskar û 
Rojnamevanên Kurd li Sûrî 

Helbestvanên rêzdar,  

Mêvanên roja helbesta kurdî,  

Xûşk û birayên hêja,  

helbestavan, nivîskar, hunermend, siyasetmedar û 
rewşebîrên birêz, 

Bi navê komîta amadekar a Roja Helbesta Kurdî li 
derve, em bi xêr hatina we dikin, û dibêjin:” hûn li 
ser seran û çavan hatin” .  

Gelî rêzdaran 

Roja Helbesta Kurdî çalakiyek salane ye, ji sala 
1993an ve li Rojavayê Kurdistanê tê pîroz kirin, 
daku roja koçkirina helbestvanê gewre Cegerxwîn 
22. 10 an, bê vejandin û di wijdanê me û gele me 
de zindî bimîne. Bi pîroz kirina salane re 
Cigerxwîn tê vejandin û helbest digurnije, her wiha 
xelatek giranbuha li gor bejna helbesta wî tê dan . 
Mêvanên birêz, 

Dema em vê rojê bi bîr tînin, mebest jê ew e, ku 
helbesta li seranserî dîroka me, zimanê me yê şêrîn 
parastiye, bilind bikin û nirxê wê yê pîroz bidinê. 
Jixwe helbestvanên me bi kêmanî salê carekê di vê 
rojê de hevdu dibînin, helbestên xwe ji xwe û  me 
re dixwînin. Herwiha armancek din jî ji li dar 
xistina vê rojê heye, ew jî ew e; ku helbesta hemû 
helbestvanên xwe yên nemir mîna:  

Ehmedê Xanî û Nalî, Melayê Cizîrî û Hejar, 
Cegerxwîn û Dildar, Osman Sebrî û Ebdula Goran, 
Tîrêj û Qadir Koyî, Feqê Teyran û Herîrî, Qedrîcan 
û Pîremêr û gelekên din bivejînin û ji giyanê wan 
re bêjin: hûn mîna helbesta xwe zindî ne, hûn di 
wijdanê me de zindî ne, û hûnê bejin bilind 
bimînin. 

Hêjano, 

Em û we vê rojê bi hev re pîroz dikin û welatê me 
Sûrî bi giştî û rojavayê Kurdistanê bi taybetî di 
qonaxek dîrokî re derbas dibe, ji 15ê Adara sala 
2011an ve şoreşa gelêrî li dijî rêjîma sitemkar û 
xwîrêj berdewam e, rojane bi dehên şehîdan, eger 
ne bi sedan be bi destê hêzên Esed û Şebîheyên wî 
têne kuştin, gelek ji wan jin û zarok in, wexta 
firokeyên Esed ên şer bermîlên barûdê bi ser serê 
wan de berdidin, gelek ji wan tên kuştin û şehîd 
dibin, gund û bajar wêran dibin, jixwe bi kar anîna 
çekên kîmawî li her du Xoteyan û deverin din, 
diyar kir ku ew rêjîm qet ne rêjîma gele Sûrî ye û 
êdî divê bê rûxandin. Lê li gel ku bi melyonan 
mişext û koçber bûne, lê dîsa jî tevaya gelên Sûriyê 
Sûriyê di wê baweriyê de ne  ku şoreş biserdikeve  

 

ROJA ROJA ROJA ROJA HELBESTA KURDÎ LI DERVEHELBESTA KURDÎ LI DERVEHELBESTA KURDÎ LI DERVEHELBESTA KURDÎ LI DERVE…………  ELMANYA 2013 
û rêjîma Esed wê birûxe û azadî bê welat û herêma 
me. 

Bi vê bihaneyê em ji tevgera xwe ya siyasî dixwazin 
ku hêz û rêza xwe bi yek e, helwest û gotara xwe bi 
yek e û di asta şoreşê de be, her wiha ji partiyên 
tevgerê dixwazin ku berjewendiyên gelê kurd bidin 
pêş, ne ku bi dû berjewendiyên xwe yên kesane û 
partayetî de biçin, eger wiha nebe ewê gelê kurd wan 
efû neke. 

Bi texmîna me, taku rêjîma Beşarê Kîmawî nerûxe, 
wê komên çekdar û terorîst bêtir biserkevin û li dijî 
berjewendiya gele Sûrî bi giştî û yê kurd bi taybetî 
derkevin, çimkî gelek ji wan bi destê rêjîmê hatine 
damezirandin. 

Li dawî, bi hêviya ku sala bê Sûriye bê rêjîma Esed 
be, azad û demuqrat be, daku em vê roja pîroz li ser 
xaka xwe ya pîroz, li welatê xwe di bin sîwana 
azadiyê de bi hev re pîroz bikin, li welatê azad, li 
welatê bê Essed û rêjîma wî ya diktator pîroz bikin, ku 
kurd jî têde gihabin mafên xwe yên rewa, û Sûriye 
bûbe demuqrat û hevbeş, hemû kes têde azad û wek 
hev bijîn, bê tirs û bê binpêkirina mafên mirovan.  

Dubare hûn bi xêr û xweşî hatin..  

Komîta amadekar 

Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî . 

 

 

 

 

 

 
 

Can kurd 

Hejîreke tehl û tirş 
Ev helbesta min diyariye bo Roja Helbestê li 
Almaniya - 2013:  

Ber destê sibê ye....  

Canê wî xwe ji dest wî revand 

Ew ma wekî pêxereka bê agir, ew bi tenê ye...  

Destê xwe avêt hejîrekê...  

Ewa ku ji wan hejîrên dawiyê ye...  

Baxê wî yê zeytûnan hate bîrê, ku li dorê dareke 
pir mezin a hejîrê ye...  

Keserke kûr kishand û hêstir di çavan de civiyan, û 
dil wekî herifteyên keleha Dimdimê ye...  

Pirseke ji darê mestir di dil da seriyê xwe Hilda... 

Xwedêyo, qey qedera min her jîna xerîbiyê ye ?  

Nema dikarî ew hejîr bixwara  

Ji tirsa ku ew hîn bêtir bidûrketa ji wan cîh û wara,  

       Ku ji bo dîtina wan herdem li hîviyê ye... 

                    Herdem li hîviyê ye....    

Dayîk 
Ber banga sibê ye 

Dema nimêja melan e 

Dengek ji dûr ve tê guhê min 

Disotîne dilê min 

Dengekî nehane 

Ji min pê ve kes nabihîse  

Kes nizane… 

Dengekî xweş wekî yê bilbilan e 

Ne dengê şivanan e 

Ne jî qebqeba kewan e 

Ne nalîna keçan e 

Ne hêlehêla ewîl û xortan e 

Nizanim ew dengê dayîka min e 

An dengê Kurdistan e… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciwan Qado 

(Amûdê 1980) 

çirayên Qinyatê 
wê Heyv xweşiktir bana  

Heger Zarok karîbana li ser bi Xaran bilîztana 

Wê gefska Serê wan î tije Toza nûranî 

Çirayên Qinyatê bana 

Lê tiştek nagihê serî û yekser nabe 

Ji pêvî Xisaretê 

Mijankên Dostan ên weşiyayî  

Di Qewlikên nidrên Diyan de hilandî ne 

Hina ji ber Guliyên Keçên buhurî  

Û Simbêlên Xwîniyan mayî di serê kîna xwe de 
didim, 

Û Bextê me yê li ber sikratê bi strîzerkê 
nuxumandiye 

Di Xeyala her Poşmanekî de Kujerekî sewterî, 

Dilxerab û şevder heye 

Destbirak û hêwedarê Kuştîyên xwe ye 

Wan bi Ava mecazê vedişo 

Cênîkên wan sivik dike, Tembelîkên wan şayik 
dike 

Û wan bi Bîcemên gewez î xetxetkî dispêre  

Kovîtîya xure a Kulîlkên ko li ser Doşekên 
Mêvanan 
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Kat daye 

Bi a min be ez ê bi çolan kevim 

Tikî tenê bê cil û vedayî li bin çinarekê 

Xwe ramedînim 

Pişta xwe bidim Dinyê 

Berê xwe bidim êşê 

Êşa ko di serê min de lorîkan li ber serê xweşiyê 

dinehurîne 

fediya Berfê 
Berfê jî nema wek berê ji ber xwe fedî kir 

Ro li Nîvro li ber çavên Zarokan dibare  

Û Kuliyên xwe di şewtara Stiranên Qereçîyên 

Yogoslavya yî berê de wer dide 

Wek niha berî çend Salan  

Di nîvşeveke Zivistanî de, ji xwenbestekê 
şiyarbûm 

Di banê Xênî de Dilopan dirûtina qenewîça xwe a 
gêrok didûmandin 

Kumek pûşîn ji Mêrikê poz dirêj re 

Du Berx û Beytikek mirî ji Lawikê yeknig re 

Sêvek qehwerengî û hêwî ji sawa min re 

Û Girêka di Beştê navîn de wek çavê ku di Extîrê 
Muşterî de 

Ziq li çavên min dinêrîn 

Dawî ji Kilamên çirçirkan ên çiyayî re tune ye 

Û Rêya ber bi Destavxanê de  

Bi Gurê Manco û Cinan riqufandiye, 

Ji bo Zarokekî wekî min Xew Cinet bû Cinet, 

Cinetek tê de Zarokan tevda bi Birncî û heftokan 
dilîstin 

Û kêngî li serê wan xistibana di ava çêm de 
dimîztin. 

Çavên Dermalan 
Tiştek lê hêja tune ye serê vê Sibehê çavên xwe 
ji bo wî vekim 

Û dev ji Germahî û Aramiya Nivînên xwe berdim 

Ji do êvarî de "Kitêba pîroz" dixwînim, min tiştekî 
pîroz  

Tê de nedît ji pêvî Navên Dar û Dewaran 

Ji do êvarî de Baran ji Erd û Ezmanan dibare, 

Dizanim ko wê derketina min evê Xêra Ezmanî 
nesekinîne 

Û ne jî wê Xelk ji dirûtinê biwestin, dirûtina 
Tentena Qerwelkan a bêdawî 

Li Derve Kesek tune, di Gîhayê ko bêdeng û xerîb 
li ser Dîwarê axî  

Şîn hatiye, bipûnije 

Û her tişt di gera lixwevegerandina mayinde de 
mexel maye, 

Kesek tune Rûyê xwe di Ava Barana ko di şûna 
Simê Mîhekê de civiya ye, dîtibe. 

Ne jî tê bala tu kesî çavên Dermalan ên mêşinî di 
Roja Daweta Serjêkirinê de . 

 Ji bo çi ez ê derkevim û Xurîniya Hişê xwe 
bişkînim? 

Ji bo çi ez ê Xayizbûna merdî camêr bi şiyarbûna 
çikûz re veguherînim? 

Ev Livîn bi Perîkên Sîmirgan hatine dagirtin, 

Bi şûjinên zîv ên Pîrepindan hatine nijinandin, 

Di nav de ji Poxên xwe re bûme semad 

Ji Sûcên xwe re bûme Ardû  

ji Sawa xwe re bûme çavşînk. 

Di nav de min Xewnek di Xewna xwe de dît ye, li 
ber Serê min 

"Tîr û Kevanê" Boxê Birîva zingar digre, û ew Gula 
kovî a li ser Balîfa min 

Xwe li Rûyê min vedide 

Rûyê min Gulîstana sarî xewle 

Poşmaniyê Gulek tê de nehişt ye ko ew bi ser 
Tirba Mejiyê min a xure de 

Belav nekiriye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çîmen Mûrad 

Welatê min 
Zarok bûm, zarok bûm 

Dema destê min ji welatê min veqetiya 

Xerîbî, bû warê zaroktiya min 

Dur bûm, dur bûm 

Ji lehîstoka rojên buhar û havîna welatê xwe 

Min rojekê destê xwe ber agirê sopê germ nekir, 

Ji lehîstika nav berf û barana welatê xwe... 

 Zarok bûm, zarok bûm 

Ber sermaya warê xerîbîyê mezin bîm 

Roj bi roj wek hev dibûrîn, 

Ne buhareke rengîn, ne havîneke germ 

Mîna buhar û havîna welatê xwe min dît... 

Çend sal, çend sal bûrîn, 

Îro mezin bûme û lehîstika nav bax û bustanan, 

Li çol û newalan bûn xewn û xeyalên zaroktiya min 

Mixabin, mixabin min rojekê ji zaroktiya xwe 

Li welatê delal û rengîn ne bûrand 

Ew nêrîna cavên zaroktiyê wekî dilopê baranê çû… 

Wextê li erd û axa zuha dikevê û têhnbuna axê de  

Winda dibe 

Îro, bi çavê mezinan welatê xwe dibînim 
 

wa birîna dibînim, birînên ji destê dijmin, 

deng dikim, gazî û qîrînê dayik û bavan. 

Sor bûye, axa welatê min 

sor bûye bi xwîna keç û xortan. 

Dixemilin, dixemilin bax û bustanê welatê min 

Gul u giya be xwîna sehîdan û rondikên çavê 
dayikê geş dibin. 

Ax welatê min warê bav û kalên min 

xwezî min îro jî te bi çavên zarokan dîtiba 

û bi lehîstika nav axa te de keyfxweş û şad 
bibûma. 

18.07.2011 

Keça Kurda 
Xwedî dost û hevalim  

Bi dil û hest û warim 

Bi wijdan û xweda me 

Ez yek ji keçê Kurda me 

Serfiraz û azadin  

Dest ji maf ez bernadin  

Kurd tev zarokê minin  

Ez dê û xushk û jinim 

Daiykim, 

Dibistanim 

Parêzgera zimanim  

Xushkim, 

Xwedî bira me 

Li meydanê  

Wek shêra me 

Jinim, jînim, jiyanim, 

Hêlînim hun dizanin 

Ji bo welat canfîda me 

Ez hebûna Kurda me  

Qedera serxweş 
EW dilopê wekî baranê 

Ji ewrê resh u tarî   

Ser canê min de dibarin 

 Kanî ye min bi şorahiya hêsirên  

Cavên zarokên min dadigrin 

Lê birînê canê min rehet nakin  

EW hêsirên ji êş u xemgînî ye cêbîn 

U ji şewata dilê zarokên min dibarin  

Tenê şehîdên bi navê min ketîn 

U birînê canê min de veşartîn şîyar dikin 

Qederê ax qederê tu ci zalimî ci xwînmijî  

Hey serxweşa ber destê dijminan 

Cima tu min nabînî  

Cima tu min nabînî 

Qey zarokê min bê zimanin 

Qey zarokê min bê dîrokin 

Yan buhara ser ruyê min 

Ne wek ya ser ruyê dijmin rengîne ? 
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Li min meyzîn 

Li min meyzîn 

Da tu col u cîya yê min bibînî..... 

Li min meyzîn hey serxweşa ber destê dijimin 

Bi meygera wan cavê te tarî bî ne  

Cavê te sar bîne..... 

Min u zarokê min nabînî  

Dengê hewara dayika nakî  

U goristanê ser canê min  

Yê ku zarokên min  

Şehîdên min 

Hembêz dikin 

U kurahî ya birînen canê min de vedşêrin nabînî  

Hey qedera serxweş 

Ax qedera serxweş 

 07.10.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husên M. Hebeş  

Kêra xwe di dilê min de biçîne 
Kêra xwe di dilê min de biçîne 

Siya min binav bike 

Wêneyên min biçirîne 

û ronahiya pencereya min vemirîne. 

Destên xemgîn û neynûkên dirêj 

Kûr, kûr dikarin birîn bikin û birînan vekin  

Zikê xewnekirî 

Birçî 

Diranên tûj peyda dike! 

Hejmara min hindik bike 

Pir dibim  

Gora min teng bike 

Şax didim 

Zimanê min ji kokê de hilke 

Ez tev dibim ziman  

Xewnên min biherifîne 

Xwaziyên min sirgûn bike 

Hêviyên min bi darveke 

Roj kal dibin 

Şev keseran dikşînin, 

Jiyan piştxwar dibe 

Lê kela evînê di dilê min de 

Tucarî naweste û namire 

Bêhna kuştinê ji te tê 

Were 

Movikên min bişikîne 

Lê bila tu bizanibî 

Movikên maran di pişta min de ne  . 

Dasa xwe vemale 

Damarên min binzemîn in . 

Ev heft roj in 

Heyşt şev in 

Bê ling im 

Difirim 

Difirim 

Ne ezman bi dawî tê 

û ne jî firandina min têk diçe. 

Were 

Ez taziyê Xweda me li ser rûyê erdê 

Ez natirsim, 

Naşikim, 

Lal nabim, 

Û zû zû xasê spî bilind nakim 

Û li laşê xwe jî nagerînim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hassan Irandost 

Gotnek heye dilê min de 
bibêjim ? 

Wê çi biba dê Esmerê  

Li wêderê peyta peyta ew negerê  

 Ji xîse xîsa bêhntengiya xwe westiyam  

Li kêleka xeyda welat rûnishtiyam  

 Wa xeyalan qet nedzanîn chid geriyan  

Pêlên reshikên bi rih bê hêziya min hesiyan  

 Te digo wana nava dilê min dîtine  

Her derê ava nakin karê wan rîtîtiye  

 Ew dirîn û hevbendên me ji dibin pîs  

Yek li vir û yek li mesîf yek li dukan yak xesîs  

 Her tisht birin, dane hewa canê min  

Dîzik birin, xwarin birin, nedin destan memkên 
min  

 A rewshenbîr, ey sîyasî û rêxistin  

Namus birin bese dijatî ristin  

 Chavê hemyan destê weye hevdu bigrin biratî  

Em bêdeng bin wê bibhîsin kize kiz û shewatî  

 Ey serokno, Partî, gelo û kesatî  

 Gotnek heye pe perchtim bibêjim, bibêjim  

Gotnek heye dilê min de bibêjim  ?  

Derfet nabe careke din bipê jim wê birêjim  

 Destê we da ax û welat, dahatî  

Kas nade min demokrasîyek hatî  

Bê bext nebin mafê mine azadî  

Bi xwûna xwe nagoherim parche welatê madî   

Wa dibêjim, kes neda we ev deskefte, parsokî  

Jixwe pismam Nadne min jî paranewe û xazoki  

Gotnek heye dilê min de pê dipeqim, bibêjim ?!  

Welatên min nekne Dubey,   

Ava nekin mol û xwarin û chewtatî  

Nû bafrînin dahênanan   

Hevdu bigrin, pêwîstiye biratî   

25.10.2013 Münster  

……….  

Bang ji dagirkeran re 

Bese tûrê xwe barke 

Welatê me nemîne 

Sedra islamê nayê 

Bi kushtin û bi kîne 

Ro bi ru welat dengek tê 

Bi gazind û bi shînî 

Li rojavayê welat 

Dibare ah û shewat 

28.10.2013, Münster 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merwan  Elî 

Wêne ne zelal e! 
Ji bo diya min Nişmiya Elî 

Wêne, qet, ne zelal e! Bi devê xwe pif dikim 
wêneyê, û bi piyê komlikê xwe wê, bê sûde, 
dimalînim. Sîpeyekî biçûk, dibe deh salî be, bi 
kirasê diya xwe, ya ku li ber dîwarekî axînî hema 
li ber ketinê ye, rûniştî ye. Çima dayik bi kurê 
xwe re li wir rûniştî ye ? Ez nizanim! Li ber 
sivekê digerim, lê ez li gelek pirsan di terpilim . 
Dîsa direvim wêneyê, wêneya ku, qet, ne zelal e!  

Di qorziya wêneyê din de, peyayek, bi sîmayên 
zivir, ta radeya ku were xwar westyan lê xuya 
dibe, nîvê wî di wêneyê de ye, û nîvê wî yê din li 
dervî wêneyê ye! Bi bê sûdeyî, ez li nîvê wî yê din 
digerim! Wêne, qet, ne zelal e!  

Keçek biçûk an nîvheyvek bi destê bavê xwe, yê 
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ku nîvê wî di wêneyê de, û yê ku ez, bê sûde, li 
nîvê wî yê din geriyam, girtiye. 

Hin rondik li ser hinarkên rûyê wê yên sor, mîna 
sêva li jêr roka eylûnê gihijtî ye, tên xwar . Çima 
keç digirî ? Çima dayik bi tiştekî ranabe  ? Çima 
bavê pir zirz bêdeng dimîne ?  

Çima birayê wê lê nanere ? Nizanim! Wêne ne 
zelal e! 

Dengê motorê erebeya chevrolet, modela 1957, 
dûr dikeve û nêzîk dibe, dibe erebe dadikeve 
newalan û bi banî ve hildikişe! Siwarên erebeyê, 
yeko..yeko peya dibin, ez dikim ku bavê xwe, di 
nav wan de, nas bikim, bêhna xwêdana wî dikim, 
û ez qermîçokinan li ser eniya yekî, hema wek wî 
ye, dibînim. Ew peya, yê ku wek biyaniyekî 
rawestyayî, nêzîkî xaniyê axînî dibe, gelo bavê 
min e? Nizanim!  Wêne, qet ne zelal e! 

Şanek li ser hinarkê rûyê wê, yê rastê, ye, ji 
şana dilbera Hamid Bedirxan lewendtir e, bi 
kurdiyeke zelal dipeyive, û di nav kirasekî 
 rengîn de geş dibe, bi kulîlk , kew û balendeyên 
dûr rengdar e,. Fincana qehweya xwe, ya erebî, 
hil dide, û bi liveke asa û rêkûpêkkirî dike yek 
gulp! Gelo Subhîye Keça Eswed,dapîra min, e? Ew 
a ku bapîrê min,yê kurd, Nayifko, ji dorhêlên 
Çiyayên Ebdilezîzê, ew revand! Ew a ku xizmên 
wê nepejirandikn ku wê bidin kurdekî 
serserî,meyvexur, bi qumarê li kazînoyên 
Helebê, Beyrûtê dileyze, û bi qehpikên tirk re li 
Stanbûlê radizê. Gelo dapîra mine ? Nizanim.. 
Wêne ne zelal e! 

Nêzîkî malê, mala ku li cem gelek goran razayî, 
dibim! Ez nizanim ji hev derxînim; kî nêzîkî kê 
razayî ye! 

Li ser tilîyên xwe derbas malê dibim, bi bêdengî, 
da ku îske-îska min ne bihîzên û bi min re ne 
girîn, digirîm . Nêzîkî derî, yê ku nema min 
dinase, dibim, ez bêhtir nêzîkî wêneyê dibim. 
Derî nema derî ye! Bihureke mezin e, bi kevirin 
mirî, kulîlkin mirî, rojeke mirî u gelek hêviyin 
mirî dorpêçkirî ye . Ez hin bi hin, bêhtir, nêzîk 
dibim! tiştekî nabînim, dengê gulleyeke ser 
berdayî dibihîzim, û xwîn ji perwazên wêneyê tê 
xwar! Çavên xwe vedimalînim da ku bêhtir 
wêneyê bibînim, lê ji bilî xwîna ku ji bîranînan û 
wêneyê tê xwar, tiştekî nabînim! Wêne, qet ne 
zelal e! 

Mirin li min dinere, û ez lê nanerim . Li miriyan, 
goran, giyayê zer û çavên ku çavdêriya riya ku ji 
Kevirê Spî û Girsor ber bi Qamşloya dûr ve dice 
, dikin, ez dinerim. Wêne dilerize; mîna ku yek, 
di neynika erebeyeke lezdar de, ku li ser riya 
axê diçe, li xwe binere . Bêhtir wêne dilerize, 
winda dibe, ez, ji bilî rondikên xwe, nema tiştekî 
dibînim. Ka wêne; wêneya ku, qet, ne zelal e ? 

Ji geryana li wêneyê ez diwestim, bi girê 
rawestayî ve hil dikişim, ji du jiyanan ve 
rawestyayî ye û naweste,destên xwe ji çavên 
xwe re dikim sîwan. Ez, Ji bilî bajarekî dûr, dibe 
ne bajar be; mîna bajêr xuya be, Ceqceq, destên 
xwe li newqa wî dipêçe, tiştekî din nabînim. 
Gelo çem dixwaze wî maç bike, yan destbavêje 
wî, yan bi porê wî bigire û wî ber bi malê ve bibe   
Ez diwestim û nagihêjim tiştekî, bi dilbijîya yekî 
ku li paş dîwarekî camîn ê qalind li jineke tazî 
 dinere, dîsa, li wêneyê dimeyzînim, lê wêne, qet, 
ne zelal e! 

Ji Girsor dadikevim, miriyên xwe dihêlim; bi êş ..  
bi mestî li dû min dinerin. 

Ez îskeîska wan dibihîzim û ber bi bajêr ve diçim 

Balfirgeh berê xwe dide min 

Dar û kolan berên xwe didin min 

Erebe û xanî berên xwe didin min 

Ax berê xwe dide min 

Hilêlîkê, Mehmeqeya, Cirnikê, Telfaris, Enteriyê 
û Qedûr Beg berên xwe didin min 

Lê Qamişlo berê xwe ji min dizîvirîne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newaf  Mîro 
De bêje 

De bêje, 

Peyvekê bêj e, 

Bila agirê dilê min, 

Kella xwîna min, 

Hêsirê çavê min bisekina, 

Û momin ji bo evînê bikin sema û nimêj e, 

De bêje; bêje EZ JI TE HEZ DIKIM 

Tu yar û starî 

Tu ronî dikî şevên reş û tarî... 

 

De bêj e 

Peyvekê bêj e 

Bila ji tîrêje rojê germtir, 

Ji şekir şîrîntir 

Ji bêhna gula xweştir be 

Bila bayêkur û bayê reş 

Li hev bicivîne 

Û bêhna behiştê 

Ji min re bîne 

Bêje, bêje; ez ji te hez dikim  

Ji te şîrîntir nîn e 

Tu yarî 

Hogir û hevalî 

Bi te ronî dibe demên reş û tarî 

De bêj e, 

Peyvekê bêje 

Bila evîn bergeh be 

Yar dergeh be 

Mejî rêgeh be 

Bila tarî qet, têde nebe 

Û evîn eşkere be 

Kîn tê de nebe 

De bêje ez ji te hez dikim, 

Hezkirin e bextewarî 

Tu yarî û starî 

Jiyan bê te nab î 

  

De bêj e, 

Peyvekê bêj e 

Bila gul li bi ber histûyê xwe bi tewîn e 

Bila heyv, xwe bi ewrên reş  bi nuxumîn e 

Bila bêdem û lembên trafîka vî bajarî sor bibin, 

Bila jiyan raweste, 

Bila peyv, zikreşî û dîwarên ji qeşayê bi herifîn e 

Di dila de bibe bihar 

De bêj e, bêj e; ez ji te hez dikim 

 Ji te dilovantr nîn e 

Tu yarî 

Wek nan, av û starî 

  

 De bêj e 

Peyvekê bêj e 

Bila bê zikreşî û kîn be 

Bila tac, text, bext 

Û ji serî heta binî 

Hezkirin û evîn be 

De bêje; ez ji te hez dikim 

Tu yî ji bo min azadî 

Ger evîn azad nebe 

Wê her zikê me bi êş kîn be 

Bextê me reş be 

Em weke peza gêêjbin 

Evîn aştiye 

Bê evîn, aştî peyveke rût û tazî ye.. 

Ee bêje 

Bêje; ez  ji te hez dikim 

Tu yarî 

Heval, hogir û starî 

Bê te star nîn e 

Û dil bi kul, êş û brîn e.. 

De bêje 

Wê peyva efsûnî bêje 

Bêj e, 

EW xweştrîn ebadet û nimêj e..  

Bêje JI TE HEZDIKIM 

25.10.13 Newaf Mîro  

Ji bo şeva helbesta kurdî û bîranîna nemir 
CEGERXWÎN hatiye nivisîn û pêşkêşkirin. 

(Di roja helbesta kurdî li derve de 17/10/2013 

Elmanya-Essen hate xwendin) 
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Ezîz Xemcivîn 

Daxwazî 
D 
Dixwazim perîka xwe di girnijîna te de dakim... 
Dixwazim bi rêkên welat re pêjna te guhdarî 
bikim... 
Dixwazim Peykerê Hezkirinê  
li ser kenê kevirên ko tu pê li wan bikî ava bikim. 
A 
Nebêje Berçavka dilê te şikestiye, 
Dilê min bi hişê xwe te dibîne... 
X 
Hemû helbestên min  
di hêlîna kenê te de diafirin. 
W 
Çi gotin bi çengê hêviya xwe difirin.  
Nîşanên şêraniya wateyan  
li ser aniya heyvekê datînin. 
A 
Weye ew derdên ko helbestê gij dikin... 
Giriyê kenok û kenokiya giryok 
agirê bêtirs ber bi himêza xwe ve diguhêzin. 
Z 
Mala evînê bi perwaneyên lêvên te re mijûl dibe. 
Î 
Bila xewnên me jî bi nikilên Hechecîkan bêne 
hûnandin.  
Bila şeva me dastana hêsirên stêran bixwîne... 
Û Bila siha te ji min re sînorekî bêdawî be... 
25.10.2013 
Ezîz Xemcivîn  
............................................................................. 
Girnijîn: Berken: ا������ 
Peykerê Hezkirinê: Pûtê Evînê �	
�ل ا�� 
Berçavk: Guzlik: رة��� 

Pelê Sibehê 
Li ser pelê sibehê 
Ronahiyê navê te nivîsand. 
Kenê hênik bi destê giriyê te girt. 
Şaxên evînê Çivîkên bêzirav di pînekên dilê min de 
niqurçandin. 
 
Sîwana dengê te ava be,  
ev qas dûrî malan danî... 
Koçerên bîranînên Qulingan ji zozanê evîna me 
xeyidîn. 
Xerîbê! Nameya xwe ji bayê rêwî re bixwîne.  
Şopa çixêzbuhêrka te bi gotinên helbestvanekî 
avrêjin dibe. 
22.10.2013 
Çixêzbuhêrka: Geryana Gelestêrkê di rola xwe de  

Lê dîlberê 

Çi name ye 
 

ko bi navê dîlber e.  
Çi jîn e  
bi navê te dest pê dike,  
bi te diraweste  
û bi te digere…  
 
Erê…. erê…. dîlber  
Çendî Memoyê te lal e,  
zindana wî kûr e,  
rêka wî dûr e…  
 
Erê… erê … dîlber  
Kewê te  
qebqeba wî digihêje asîmanan,  
stêrkan dihejmêre,  
kengî sibeh wek lêvên te  
sorgulên xwe  
li ser parçên ewran raxîne…  
Kengî silavên dilan  
li ser basikên perwanan bişîne…  
 
Erê… erê… dîlber  
ev peyvên mişexet*  
gelek sînor birîne,  
gelek kaş,  
zinar û newal gavkirine!!  
Şevên zivistanan  
li ber baranan qefilîn e…  
weke motikan li hêlîna te ne,  
germa li ser wan,  
germa wî dilî ye,  
bihna li ber pozê wan,  
bihna Yasemîna li pencera te ye…  
birûskên awirên wan,  
tîr û xencerên kenê te ne,  
Şahiyên hevokan  
ji nav pêlên pora te ne,  
henase û oksicîna pişikan  
ji bihna buhara sîng û berên te ne,  
xwîna can  
ji zinarokên herdu dêmên te ne…  
Erê… erê… dîlber  
Helbestên min,  
bê te wek Berazên bejî ne,  
wek Çikçikanên nebedî ne; 
li kolanan pêxwas in,  
ne ser û ber ji wan re ma ye,  
aşê yek dilî nema digerînin…..!!  
War û hêlîn her rewanê te dimîne,  
lehiyên hest û nestan  
ji ciwaniya te diherikin…  
 
Çendî top û tifing berê wan bi min vebin,  
bawer im  
tenê wê a li destê te  
bê gule, fîşek û teqînok be…!!  
 
Çi name ye  
ko bi navê dîlber e,  
Çi kulîlk e  
ko roj ji buharê dide dere,  
Çi ronak e  
li Şamê li ser textê Selahedîn e..  
Çi peyximber e   
li ser zimanê Belqîs  
namê dixwîne ji ezber e…  
Taca Kisra ye  
Kewa çiyayê kurmênc e,  
Kotira li ser pira bafid e,  
li Dêrika Hemo bi xeml û xêz e!  
 

Ava zelal e, ji Serê Kaniyê diherike,  
meya lêvan herdem ava jiyana evîndar e…  
 
Li ser dil û cegerê  
avesta pîroz e,  
ji mêj de olperestên evînê  
ewan destan diramûsin,  
sawa ewan awiran  
wêrekiya min hîn jî dihejînin…  
 
Dîlbera min,  
tu nizanî; pênûs, evîna te  
di kûraniya damarên min de dipêje…!? 
 
Evîna min,  
ma tu nizanî: strana payîzî  
ji derdên te koçer e.. !? 
Qulingên dilê min  
bi demsalên te re rêwî ne…  
 
Erê ….erê dîlber  
çendî şevên dirêj  
hilm û bihna min dîl kirine,  
hêtûna xurbetê  
sosinên hevokên min sotin e,  
û bi dûrbûna te hemû reng kizirî ne….!!  
Her şev  
di xewna hevdîtina te de me,  
çawa te bikim çîçek û deynim ser dilê xwe  
her kêlîkê te bîn bikim  
bi xewnên gulgulî  
dîsan yasemîna te bibîrbînim,  
û li vê oda “xirûxalî”  
çivîkên bîranînên te  
ji her alî li dehfa hişê xwe bicivînim... 

Îmarat/  12/09/2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mizgîn  Hesko 

Şahciwana kurd 

Yara ku hatî vê seherê 
Ez dame ber tîrên fenerê 
 
Ez xistime xweşiya davê 
Davên ji leystok û hunerê 
 
Bi nazî piyal da destê min 
Di camê de meya rezberê 
 
Ez dame ber wan şûr û riman 
Bi min xweşkir derba xencerê 
 
Şêrînkir bi min tehlî û şor 
Wan lêvên bi tama kewserê 
 
Bi awirên tûj li min nerî 
Awirên ji tav û bagerê 
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Ji şaneşînê ez derkirim 
Ji buhiştê anîme derê 
 
Got ez im ew evîndara te 
Delala Zaxo gulî zerê 
 
Got ez im ew Zîna Botanê 
Ji te hez dikim erê erê 
 
Got ez im dotmîra Mihabad 
Şahciwana zeriyên berê 
 
Got ez im sora Silêmanî 
Şenga Zaza, Şoxa deverê 
 
Behdîna ji Amed û Koban 
Êzîda Şingal û Geverê 
 
Got ez im gula Tirbespiyê 
Xama zêrîn li ser defterê 
 
Yara ku hatî vê seherê 
Feryad ji Xwedayê qederê  

Gelawêj 1991 Tirbespî 

Şevek giryan 

Şev.., 

Di bê dengiyê de  

Nuq dibû 

Weha… û ta destên spê 

Giryanê…ez zuhakirim 

 

Ka destên xwe 

Ji kuştina min 

Vekişîne 

 

Îşev… 

Ta destên spê 

Dê li ser zendên te yên badayî 

Têr…têêer xewnan bibînim 

Çendîn sal in 

Û min xew nedî...! 

 

Îşev ... 

Ta destên spê 

Himbêza te 

Meskenê min e 

Dilê te 

Hêlîna min e 

Dê…têde çivîkeke dilovan 

Xilmaş bibim 

 

Dê îşev 

Têra welatekî 

Lavajan bikim 

Stêr... 

Di nimêjên min î şevînî de 

Tireh didin. 

Dê îşev 

Şemalokan vêxim 

Û tu... 

Bêhtir nêzîk bibe 

Ne agir im 

Ku mijankên te bisotînim 

 

De ….tu bêhtir nêzîk bibe 

Îşev… 

Mozîk e 

Jiyan e 

Û giryan e 

 

Mozîk…min dighînê 

Textê xwedawendiyê 

Jiyan ….min nêzîkî 

Dawiya  avrayî dike 

 

Û giryan…ji xwe 

Min pak dike 

 

Dê îşev 

Ta destên spê 

Ji pêsîra giryanê 

Hêsran bi doşim 

Ji lêva janê 

Serxweşiyê binoşim 

 

Ma çendîn bager 

Dê di hêrsa çavên te de 

Bitevizin…? 

Çendîn perwane 

Dê li kenarên te 

Yên xembar vehewin…? 

Ma çendîn xumên giran…? 

Û tu her şev 

Û îşev 

Xewanê piyalê 

Û dizanim... 

Ku oqyanosek mey 

Dê xemgîniya çavan 

Ne şone 

Dê...beyabanek tî 

Rondikêm min 

Zuha neke 

 

Îşev... 

Ta destên spê 

Dê...li ser sebeta  sîngê 

Têra xwe 

Şevek giryan  

Li darxînim 

Îşev.... 

Û şevê...dergehê afrandinê 

Li pey xwe 

Vekirî hêla ye 

Dê...rûpelekî spî 

Di pirtûka pîroz 

A îşqê de bim 

Dê di nivîna giryanê de 

Pêtek vêketî bimînim 

Û tu.... 

Îşev...ta destên spê 

Di nimêja dilan de 

Hevok....bi hevok 

Helbest biherike . 

Xelatkirina helbestvana kurd 

 Mizgîn Hesko  

 

 

 

 

 

 
Di çalakiyê de komîta birêvebir ya Hevbenda 
Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî, nivîskar û 
helbestvana kurd Mizgîn Hesko xelat kir, xelat ji 
aliyê Qado Şêrîn –endamê komîta birêvebir a 
H.N.R.K.S- bo Mizgîn Hesko hate pêşkêş kirin. 

Xelat mîna simbolek e bi wate diyarî Mizgîn 
Hesko bû, ji ber kar û xebata wê ya berdewam di 
ber ziman û helbesta kurdî de. 

Bi bihaneya girtina xelatê, Mizgîn Hesko got: Qet 
ne li bîra min bû ku ezê bême xelat kirin, ev ji bo 
min suprayzek bû, par jî min xelatek wergirt û ez 
spasiya we dikim ku we ev bawerî da min û we ez 
xelat kirim. 

Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî 

Essen-Elmanya 
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*Nabim peykerparêz 

Hestê agirdadayî û giyanê ser tewandî ,li 
deriyê henasên min, ji mêjve 
lêxistinbûn.Tenê vejîna xelata Dê û Bav ji 
rojbûna min, hişt ji xwe pirs bikim,çawa 
ezê bigihêm dengê xewna xwe .Dengê 
çûkan û dîlana rengan liser baskê 
pepuleyên rojê,gava roj devê şevê asê bike 
. 

Ez im  Odêsêyas ê Kafafîs ku ji Odêsêyas ê 
Omîros cawaze ,yê hîn keder li pey wî 
dikevin,bo xewna bedew dadbikin.Pozberî 
,şûrê min e bo giyan şipya bimîne ,û bo 
hêlîna firînê a bê nixûmandin,bê ku bibim 
peykerparêz ,min distra û distrêm. Reng 
kedera xwe ta ji min hat,min pê re henas 
dikişand. Tenê pelên sipî liba min mabûn, 
deku toza giyan paqij bike. Pir şa me bi 
hebûna te kezîzerê, Rojavaya min ê!.weke 
çiyayekî wisa dilmezin  di nav qelbalixa 
çerxê de,tikesî ji te ne hayedare .  

Pelên sorgul yeko yeko ser ava rûbarê 
diweşînî,û hejmartina dûrbûnê pîvan dikî.  
Îro kezîzera min !..Sîmava min !.. kir ne 
peykerparêz,rû qermicî,keç û xortên  wê 
dibin serjêxana peykerparêz an,hewar bi 
sînoran ve dikevin.Bûdlêr tînim bîra wan 
,,Ez im birîn û kêr …cangorî û destpot im 
,,.Rabe û bibêje kezîzera min : roj baş! 
Rojbaşekî ku xwîn jê bilive,bêje Na,Na ya 
mezin weke ya Kafafîs,bêje roj baş nabim 
peyker parêz. Bêje… bêje ticarî çeplêdan 
bi destekî nayê lêdan.  

Hilmgula min ! ji ber deriyê xerîbîtiyê du 
gul bi bahozê re bo te rêdikim.Ev xerbîtiya 
ku ser xewnên me rûniştiye û me 
difetisîne,tenha henasek ,dihêle hebek hest 
bide min ku ez hîn heme.Ew jî henasa 
evîna te yî welatê min.Tê li wir bî ?, tê bê 
?,tê li dereke dîtir bimînî ? Ev peyvên 
êlektirîk girtî di tariya hêstirên sorgul a 
min de dipişkivin . 

Ji firça nîgarkêşekî  tijî rengên tabloya rûyê 
te,weke  hembêza kevoka  welat, bi 
germahiya  wê hest dibim.Wisa jiyan 
dikim, bi xunava hêvîyê dijîyam 
.Ezmanekî ji nêrgizan datînim ser masa 
te,û ser her pelekî ji wan giyanê xêzên 
helbesteke ne nivîsandî radidim.Bi lehîra 
sînorên yên di nabera me de,ez vê destanê 
û dengê wê ,dighînim her helbest karekî ku 
bendemayînê di çavan de dibîne .  

Pêvajoya jiyana min bi zîkzakê re hevrê 
bû, wendabûm, şewitîm, şikestim, ketim, 
rabûm . Ji nifretê, ji hebûnê ,ji hêstran,ji 
mirinê serxwş bûm. Min şer kir, kenyam, 
giryam, ketim, rabûm, ji şikestinên xwe 
verşiyam .  

Ez çiryam,qeto qeto bûm,ketim berdaxa 
xerîbîtiyê a tal di dayîk niştimanî xwe de 
,evê rûpela dîroka min. 

*Her tiştê me du ne!. 

Di xureçira tekoşînê de,li hember destên 
pola,destê birûskê,baskên hemwelatiyê min 
ê  kurd bi baskên xwe ve berû jor ve diçe. 
Û heger dawer bû ,ew nîşana xwesteka wî 
ye ku azad bije.Ew cangoriyê azadiyê 
ye,ku dihêlê bahoz  jê bilerize weke ava 
kelyayî.Pir dayîk rehên xwe vekirin deku 
rondikan rawestînin û dawer nebin. 

Di vê wêneya raxistî ,her yek li Rojava 
kolmek xwelî dixe destê dijmin û li xwe 
temaşe dike.Kes vê pirsê nake, çima em 
wisa bi îsrar in ku em di riya şaş de 
dimeşin? .Ji vê wêneyê  hêstir di çavê min 
de bi lehîre û em xwena xwe bi destê xwe 
wenda dikin.Rûyê diya min î niştiman, 
xwena wê a mişt ronahî û spehîbûnê wenda 
dike. 

Du serok me heye.. du Encam ,du hevgirtin 
ji nivîskaran me heye ,du qurase heval 
Osmanî û Safawî me heye ..du artîş me 
heye.du..du me heye, lê yek Rojava me 
heye!.Dê were û neteqe . Çawa  hemwelatî 
bi  hêrs  û bê hêvî nebe ? ezê çawa bi  hêrs   
û bêhîvî nebim ???????. 

Ezê ji heyvê re bêjim hoş be !,û di wezerata 
bêdengiyê di hunderî xwe de, bi çî 
bibim.Giyanê xwe bi herdu destan zeft 
bikim û ta ji min bê her henasek dikşînim 
bizivîrînim ….bizîvîrînim.Û xwe têxim 
şoşakê û di hembêza xwe de dînamêtek 
bihêz  girêdim .Ezê devê şoşê baş bigirim û 
li taheteke qurs bixînim û bipeqim .Perçên 
laşê min qeto qeto bibin û ez ê lanetê li 
hatina xwe, weke kurd li vê çîhanê bînim 
.Hatina ku bi qajwaj bû….bi rastî jî,çima 
em bi qêrîn hatin vê çîhanê? Çima ne bi 
ken lê bi qêrîn  bû?. Û jiyana me tev qêrînê 
ji rojbûnê ta mirinê ?. 

Gelo buhaya dîtina berbangê,çiqas emê hîn 
bidin?.Çerxê me yeko yeko ,destdirêjî li me 
kir ye.Biserde hin hene hêviyan,pirbêjî ,xak 
û xwe difiroşin.Doh sor bûn û Îro pir reng 
in,nêçîra keysê bi dengekî ziwa û bê rû 
dikin.Û hineka din hene ji nivşên Abî 
Hureyra ,ji Da,aş û Ma,aş ,Li ba wan 
rondik poxe…evîn poxe…ken poxe,tu bêjî 
: sîka we xware.. poxe.Tu ay hewar bikî 
poxe, pîçek nema û ne anîn .Deku berçûna 
berbanga me birizîn in.Lê hîn jî  em du 
axtabût in û du rengin .Birakûjî tirsa min e, 
tirsek ku ez têde vedimirim. Eve laşê 
zimanê min,zimanê li ser rîtima helbestê 
,ku henasên xwe yî dawî dikşîne. 

 

Gotina Hevbenda Nivîskar û 
Rojnamevanên Kurd li Sûrî, di 

imzekirina pirtûka “Siya Xewnê li xwe” 
ya Helbestvan Ebdusemed Mehmûd 

Xuşk û birayên birêz, 

Dem baş û hûn bi xêr û xweşî hatin, 

Li pêşî û bi erê ya we bihêlin em û hûn bi hevûdu re pirtûka 
“Siya Xewnê li xwe”, li we û li gelê kurd pîroz bikin. 

Helbestvanê hêja:  

Ebdusemed Mehmûd (Bavê Helbest), Bê guman helbesta kurdî li 
seranserî dîroka me ya dirêj, dikarîbû hest, wijdan û dîroka gelê 
me bi şêwazekî helbestiyane binivîse û biparêze, her wiha 
helbesta kurdî dikarîbû rola sereke di parastina zimanê me yê 
kurdî de bilîze. 

Jixwe ta wextek nêzîk mirov dikarîbû bi bawerî bibêje ku wêjeya 
kurdî ya nivîskî, tenê helbest bû . Gelek ji zargotina kurdî jî bi 
şêwazê helbestiyane dihate gotin û radestkirin . 

Helbestê dikarîbû giyanê mirovê kurd li seranserî dîrokê ragihîne 
û li ser bertevek tije simbol, wêne û navên mezin pêşkêşî 
berebabên nû û pirtûkxaneya kurdî bike. 

Mêvanên rêzdar, 

Dubare pirtûka Siya Xewnê li we, li me û li pirtûkxaneya kurdî 
pîroz û bumbarek be, û bi hêviya ku helbestvan Ebdusemed 
Mehûd di nivîsandina helbestê de neraweste û hîn bêtir bikaribe 
helbestê biafirîne, çimkî em hemû di her wextê de hewceyî 
helbestê ne, daku giyanê xwe rihet bikin. 

Dubare bi xêr hatin û pîroz be kekê Bavê Helbest. 

11/10/2013 
Komîta birêvebir a Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li 
Sûrî  

 

Bêkes Têlo 

Roj başekî ku xwîn jê bilive 
    

 



   
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                            

Ji bo vê jî înstîtûtek a zanistî pêwîst e. Lê ji bo ku 
ev sazîya zanistî bê avakirin, di sêrî da divê komek 
a pisporên zimanzanîyê hebe –yên ku qe na 
rêzimaneke zimanekî heya dawîyê bizanibin... 

Di nav me- kurdan da payva „zimanzan“ wateyeke 
din wergirtye –yê/ya ku zimanekî dizane. Lê di 
rastîya  xwe da wateya vê peyvê tiştekî din e. 
„Zimanzan“ tê wateya: yê/ya ku qanûnên 
zimanzanîyê wek sîstêm dizane (ango, pisporê 
zimanzanîyê ye) û wan di lêgerînên zanistî yên 
zimên û rêzimanê da bikar tîne.  

A, heya di nav me kurdan da komek a pisporên 
weha û sazîyên me yên lêgerînên zanistî yên di 
warê zimên da nînbin, karê me wê bi astemgî û 
nakokîyan ra rûberû be...  

Komek a xwendevanan: Bedran, Îlyas, Xalit, Xelîl 
û Yilmaz ji Bakûrê Kurdistanê, û ji Rûssîyayê jî 
Sîber û Kerem dipirsin:  

- Balkêş e, rewşenbîrên dema sovêtê dîsa hene 
(Celîlê Celîl, Wezîrê Eşo, Emerîkê Serdar, Tosinê 
Reşît û dîsa yên din), wan jî  di dibistanan û 
xwendegehan da bi kurdî perwerde dîtine, bi kurdî 
efirandine, ma ew vê cudayîya di nava alfabêyan da 
nabînin, çima ew gotina xwe nabêjin?   

Ev pirs êdî ne ji bo me ye, xwendevanên hêja. Em 
nikarin li şûna wan camêran bersîva pirsa we bidin. 
Hûn dikarin wê pirsê ji wan bikin. Lê, dîsa jî, eger 
ji me tê pirsîn,  em ji hêla xwe va dikarin bibêjim:  
„Ka wan nivîsîn, û nivîsên wan jî, wek ku hene, 
hatin weşandin?“ Û ji ber vê jî, dibe ku li vir 
prênsîpa gotineke gelêrî li ber çavan e: „Çûyî 
bajarekî, bajar – bi   çavekî, tu jî – bi çavekî!“ An - 
na, wek ku em wan rewşenbîrên  hêja nas dikin, ew 
vê cudayîyê baş têdigihîjin. Dibe ku li vir tiştekî din 
jî heye? Ew dizanin, ka di nav me- kurdan da 
nêrîneke cuda çawa tê pêşbzîkirin. Û ev pirsek a 
serêşandinê ye, û wek ku di nav gel da tê gotin: 
„Serê ku neêşe, çi hewceyî benik û niviştan e?„  

Dibe ku… nizanim!   

Ji hêla xwe va em tenê  tiştekî dikarin dubare bikin. 
Kî çi dibêje, an nabêje, ewqas ne girîng e. Li holê 
zimanê kurdî bi sazîya xwe û qanûnên xwe yên 
hindurîn va li holê ye,  zimanzanîya giştî heye, 
cêribandinên lêgerîn  û perwerdeya zimanên cîhanê, 
hene. Û, ji bilî van, cêribandina lêgerîn û 
perwerdeya zimanê kurdî di Yekîtîya Sovêtê da 
heye. Berhemên navdarên zimanzanîya kurdî ya 
sovêtî hene: yên Qanatê Kurdo, Çerkezê Beko, 
Yûlîya Avalîanî, Kerîm Eyûbî, Îraîda Smîrnova, 
Zera Ûsib, Rûslan Tsabolov û gelekên din!     
Hîç pêwîst jî nake, ku mirov  bersîva pirsan li 
cîyekî din bigere. 

Îro rewşa zimanê me eve...  

Lê dîsa,  her çi jî hebe, heya zimanê kurdî hebe, 
ewê pêşbikeve, û  demê bi xwe ra pisporên 
zimanzanîyê bigihîne, û evê jî rola xwe di vî  karê 
girîng da bilîzin. 

Ji Adanayê Ahmed Karataş digazinne: 

    - Ma Bedirxan ev alfabê çêkir, ji bo ku tu îro  

bixwazî wê biguhêrî? 

Her çiqas, wek prênsîp, bersîva pirsa vî 
xwendevanê hêja êdî li jorê hebû, lê dîsa me 
dixwast ev bi rastedêrî bibersivanda. 

GOTARGOTARGOTARGOTAR  
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Ezîz ê Cewo 

PÊDIVÎYA  ME  BI  RAST AXAVTIN,  

RAST NIVÎSÎN  Û  RAST XWEDINÊ  HEYE     

..... Xelek 2 . 
Eger mirovek di dema xwe da berhemekê 
bisêwirîne, û ew berhem wisa jî bê baldarî bimîne, 
wê demê yan ew bûye dogma, an jî hêjayî bala tu 
kesî nebûye. Ev herdu jî dibin sedema mirina wê 
berhemê...  
Li vir tu guman nîne, ku alfabêya latînî, ya ku Mîr 
Celadet Bedirxan ji bo zimanê kurdî amadekirye, ji 
ya erebê zêdetir li sazîya fonologî ya zimanê kurdî 
tê. An, wek ku kekê Huseîn  Habaş di gotara xwe 
da dinivîse, “hema hemî dengên kurdî pê dertên”. 
Lê, wek ku me li jorê jî da xuyaê, di vê alfabêyê da 
pênc tîp têrê nakin. Û ev jî ji hêla xwe va hem di 
xwendin, hem jî di nivêîsandinê da tevlihevîyên 
berbiçav derdixe holê, sazîya ferhenga kurdî 
nivîşkan û lewaz dibe, reng û awazên zimanê me 
yên xwezayî dixeyîrin û zimanê me betreng dibe.   
Û, ji bilî vê, ma, eger di alfabêya kurdî da tîpên van 
pênc fonêman jî, wek ên sî û yekên din, hebin, wê 
gunehkarî be? Çima?  Eger yekê bikaribe bersîva 
vê pirsê bide, fermo! 

 Ji Ankarayê Serfiraz dinivîse: 

- Bi rastî, ez bi xwe jî hê ne amade me, gelek tiştên 
te qebûl bikim, lê di pirsa da, ra, va da ez jî weke te 
difikirim, ew divê wek  de, re, ve neên nivîsandin. 
Malbeta me bi xwe ji Wanê ye, naha li Steanbûlê 
dimînin. Ez ji Serhedê heya Başûr çûme, kêm kes 
dibêjin:  de, re, ve. Yên ku wisa dibêjin jî, ew di bin 
tesîra tirkî da ye (ewana piştî tirkî zimanê dê 
fêrbûne), û ji dehehzaran yek-du ne, ew jî di nav 
temamîyê da nakevin çav, hema ez fem nakim, 
hinek rewşenbîrên me çima wana li me zor didin 
qebûlikirin?… 

Û di dema xwe da me wek bersîv ji bo vê pirsê ev 
nivîsî bû: 

“Serfiraza hêja! Gelek pirsên xwendevanên din jî 
hene, ew jî li ser pirsgirêkên rastnivîsandin û 
rastaxavtina peyvên kurdî û yên bîyanî, beşên 
axavtinê û yên rêzimanê ne. Ev pirsana, di nav wan 
da wisa jî pirsa te,  wê bikevin bingeha gotarên me 
yên din… 

Spas ji bo pirsên te û xwendevanên din ên hêja!” 

Lê wisa bû, dema ev gotar ji nûva sererast û amade 
dibû ji weşandina nû, beşdara rûpela “Rêzimana 
kurdmancî”   

Nesrîn Rojkanê ev pirs dabû beşdarên din: 

“ji min RE, yan ji min RA, ji wî RE, yan ji wî RA, 
yan kengê dibe RA kengê dibe RE.. ev cûda bûn li 
gor herêman diguhere yan li gor zayendeya 
objeyê/cinavkÊ ye?” 

Û her beşdarekî ji hêla xwe va bersîvek nivîsîbû. 
Wê demê ez jî beşdar bûm û min nivîs:  

“Li vir du rastî nikarin hebin, rastî yek e, ew jî: ra, 
va, da ne! Birêz Nesrîn rast dibêje, di Bakûr da jî 
wisa dibêjin. Li ser vê pirsê gengeşîyên me berê jî  
hebûne. 

Û ew, ku dibêjin di Bakûr da wisa dibêjin, ne rast 
e. Kurdên ku kurdî bi rê ya nivîsa îro fêr bûne, tenê 
ew  dinivîsin, û heya dema xwe jibîr dikin wisa 
nabêjin. Ev nexweşîyek e, ya ku divê bê 
lêkolînkirin, ka ji ku hatye…” 

Û piştî hinek gengeşîyan beşdarek a din – Pelda 
Pelê nivîsî: 

“Li gor heréman diguhire, mamoste...” 

Li vir min bersivand: 

“Rast e, wisa ye, li gor herêman. Lê pirs di wê da 
ye, ka kîjan ji bandora der va çê bûye, kîjan a 
kurdî ye. Min li herçar parçeyên Kurdistanê jî bi 
taybet guhê xwe daye ser gotinan, heya min ji 
mirovên cuda hêvî kirye, ku hevokên ku ew peyv di 
wan da hene, bilêv bikin, û min guhê xwe nêzîkî 
wan kirye, guhdarîya xwe tûj kirye... û encam dîsa 
ew bûye: ra, da, va. Dubare dibêjim, min bi giranî 
ji zarok, kal û pîran pirsye - yên nexwendî.”  

Û piştî pirsa Jîyan Zerdilê ya: “Ka hun çi eleqeyê 
bi Tirkî ve dibînin?” 

Min bersivand:   

“Tu pêwendîya wan bi tirkî ra nîne, lê gelek caran, 
dema mirov di zarotîyê da bi zimanê bîyanî 
perwerdeyê dibîne, bandora wî zimanî li ser 
zimanê dê çêdibe, bi taybetî jî di warê bilêvkirinê 
(televuz), ew pêvajoyeke xwezayî ye, lê divê bi 
xwezayî otoxweparastina zimanê dê jî hebe...  
Mînak di nav kurdên Sovêtê da ên ku di bajaran da 
mezin dibûn, devkirina wan pir dûrî kurdî bû, 
dema zarokên wan havînê dihatin gund û bi kurdî 
diaxivîn zarokên gund qerfê xwe li wan dikirin, û 
dem dibihurî bajarîyan hewl didan, kurdîya xwe bi 
kurdî bikin, lê dîsa jî ew bandor heya dawîyê 
ranedibû... Ewê yek di nav rewşenbîrên kurd da jî 
xwe xwe dida xuyan. Yên ku ji bajaran hatibûn, 
axavtina wan cuda dibû...  Lê tu cara wan şêwazê  
axavtina xwe li gelê kurd ferz nedikirin... Îro 
pêdivîya me bi pisporên zimên ên profêsîonal heye, 
yan na, bi amatoran emê êş û azaran gelekî 
bikişînin. Ji pisporan jî mirov divê hewl bide, 
fêrbibe...”  

Piştî demekê nêrînek hate zimên, ku pirsa wan 
şêwazan bi zyendê va têkilîdar e, û Oruç Sural 
beşdarî goftûgoyê bû û tiştekî weha anî zimên:  

“Ev ne li gor zayendê ye, bi temamî bijartineke 
devokî ya Celadet e ku gelek pirzaneyên me jî ev ji 
me re kirine rêgez û em jî naçar mane bidin pey 
wan. Jê pê ve ne tu tişt e .” 
(http://www.facebook.com/groups/rezimana.k
urdmanci/permalink/464540673570781/#!/gro
ups/rezimana.kurdmanci/ ).  

Wek ku dertê holê, me bi kollêktîv bersîva pirseke 
zimanê kurdî ya îroyîn dît . Wekî din, gengeşîyên 
dîsa bidomin… 

*  *  * 

…Belê, pirsên xwendevanan li ser warên zimanê 
kurdî yên din jî hene. Û ew jî têra xwe pir in. Bila  
xwendevanên me hêja biborînin, ku em li ser hinek 
pirsan ranewestyan. Emê nikaribûna bi gotarekê ji 
nav wan pirsan derketana. Ew pirs, ên ku em li ser 
rawestyan, jimêjva  tên govtûgokirin. Ew  pirsne 
prênsîpîal in û demekê berî demekê bersîv 
dixwastin.  

Lê pirsên we yên din ên di destê me da û yên ku 
wê peyra bên, wê ji me ra bibin bingeh, ku em 
lêgerînên xwe di warê zimanê dê da bidomînin .  
Pirsên we hêz û bibiryarbûnê didin me, û emê 
hertim di nav lêgerînên xwe da bi spasdarî  wan 
bikar bînin.   

Bila nêrîna we ne wek ya heyî be, bila hûn nêrînên 
heyî bi zanistî red bikin, bila hûn nêrîneke din 
pêşniyar bikin! Ya girîng jî ev e.  

Emê bi wan govtû goyan rastîya zanistî derxin 
zanebûnê .  

Gotin û nêrînên we bi vî cûryî girîngtir û  
giranbihatir dibin. 

Û lêgerînên me wê bidomin!  

E. C. 
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Cîhana meda bi hezaranva komelên olî hene pirê 
wan jî li ser nijadperestîyê bi îsrar û bi 
biryarin.Gellek şer û bûyerên bê qanûnî 
diqewmin,lê ev komelana qe carekê jî hemberî şera 
,zulm û zorê,înkarê helwesta xwe xuya 
nekirine.Hemû jî ker û lalin.  

Wekî îro ev olana û komelên olî ji bo aştîyê, 
aramîyê, wekhevîyê kêr neyên, mirovahîyêra 
xizmetê nekin wîçaxî çira pêwîstin,?… qesirên ku ji 
bo wan tên ava kirin ji bo çine…?  

Û ji kêra, ji bo çi îbadetê dikin.Ev hevdu xapandin, 
an jî durutî nine…?.. 

Ji bo ku mirov  nebin kujerê  hevdu  cîhana mera 
dadên nû, edalet, rastî, sîntêz an jî yektîya olan, 
perwerda saf, zelal a bêynelmîlel (întêrna çîonal)  û 
însanî pêwîste.Dawîya cîrokên bê wate û 
xapandinan, dawîya derew û dagirkerîyê hatîye. 
Cîhana mera mejûyê saxlem,  mirovahîya bi rehm û 
bi bawer, zane lazime .  

Xweda vê cesaretê ji mirovan cavra dike… 

XWEDA KITÊBÊN OLÎDA RÊ Û DIRBÊN 
BIRATÎYÎÊ ,WEKHEVÎYÊ, ARAMÎ Û  AŞTÎYÊ   
JÎYANA  BI WÎCDAN , XÊRXWEZÎYÊ  Û  
RÊYA TÊGÎHANDINÊ A  MENEWÎ  NÎŞANÎ  
MIROVAHÎYÊ  DIKE….. 

Birê delal,  îro çi ku dunya meda diqewmin me 
gelekî xemgîn dike û dêşîne.Welatê me jî parçek ji 
dunyayêye.Lê demeke pir dirêje rewş û dijwarîya 
welatê me ku têdaye dûrî bala mirovahîyê 
maye.Xemsarîya mirovahîyê a dijî zulm û zorê 
careke din bê şik hovîtîya û sextekarîya hêzên 
îqtîdar ên desthilatdar îfade dike..Belê gelê kurd --
em xwedê nasin, ji bo jîyanek bi sîyanet, ji bo 
serketina mafên milyona, ji bo paqijaya, aramîya 
dunyayê em li qadane. Bi van nirxên pîroz û 
giranbuhava  ji bo ku em serkevin tu ol û hêzên ku 
îro desthilatdarîyê dikin alîkarîya me nakin û yê 
nekin ,nekirne jî.  Ji dîrokê xuyaye ku hertim ji bo 
parçekirin û rêvebirina cîvakada ji olan dest hilat 
dara  ên dagirker pêk anîne. 

Dîsa dubare dikim ji bo ku vêcarê em ji vê rewşa 
dîrokî derên tu ol jî yê kêrî me neyên.Çima Lewra 
ol bi xwe hemû hatine parçekirin,.tehrîf kirin û 
dagirkirinê ,li bin nadzor û bandora da mane.Mirov 
ku ola  bi zanîstî lêkolîn dike hemû kêmasî û 
cînayetên dîrokî zelal xuya dibin. 
Ol ji bo pêşketin û pêşveçûna mirovahîyê na ji bo 
parçekirin û xaosa mirovahîyê pêk anîne.Dîroka 
mirovahîyê bi xwîna mirovan li ser derewan hatîye 
nîvsarê,usa jî dîroka olan bi xwîna mirovan hatîye 
xemilandin .Bîna xwînê ji dîrokê tê. 
Lê ol hemu jî xwînê ra,derewan ra rê  nadin .Lê 
mixabin  ol bi xwe azad nînbûne û nînin jî.  
Îro sîntêz û yekbûna olanra pêdivîyeke menewî 
heye Dubare dikim ji bo aştî û aramî, biratîya gelan, 
ji bo jîyanek bi wate, ji bo ku mirov wekhevbin, 
hevdu fahm bikin, 
zulm û zor were rakirin sîntêz û yekbûna olan 
pêwîste.. Pey mirina pêyxembera ra ol li êrîşara 
merûz  mane, hatine beş-beşî kirinê. 

Lê heya dema me jî nirxa xwe unda nekirine.Lê ev 
nayê vê wateyê ku ji bo pêşeroja gelê me yê bibe 
teyax.Lema jî ez bi cesaret dibêjim dema 
hemdemîda ola me heyîn û hebûna gelê meye, 
zimanê KURDÎYE., zimanê kurdî zimanê dayika 
meye Pirtûkên semawî ji bo me zargotin û wêjeya 
meye, zargotin efrandarîya netewîye,ruh vîn û 
menewîyata gel li vir tê nitirandin (destnîşankirin ),  
dîroka me dîroka Rostemî Zale û Şeref Xan 
Bitlîsîye ,  tercuma-halê meye, şopa me jî Avêstaye 
dîrokîye, urf û edetê me efrandarîya Baba Tahîre, 
Elî Herîrîye,jîyana me beyta Feqîyê Teyraye, Mem 
Zîna Xanîyê mezine,helbesta Melleyê Cizîrîye 
,dengê Evdalê Zeynikêye,strana Şivan Perwere, 
şoreşa me a Berzanîyê navdare, mirovhesîya me 
(humanist) a Selaheddîn Eyyûbîye, serhildana me 
hewara Cîgerxwîne, ramana Hejare, ezma me a 
Qazî Mehmede, li Mehabadê kitêba Hecîyê Cindî a 
folklorî hildide destê xwe bilind dike û 
hemwelatîyên xwera dibêje *Pirtûka me a olî eve*.   
Lewra zargotin efrandarîke dîrokî, edebî, gelêrîye 
,ruhê netewe,xezna emirjîyana gele,hertim 
dewlemend û zindîye. Gora Qazî zîyareta 
netewîye., ji bo me miz gefte,mescîde,dêre. 

 Axa welatê me jî ji bo me cîyê secdêye, qîbla 
meye Lalişe, Mekkeye, Yêrûselîme,rêya me jî rêya 
APOYE  azadî û wekhevîye, biratîye, bawerîya me 
jî yekbûn û pêşeroja meye,mezarê şeîdan jî ji bo 
me wesîla pêşerojek azade.Evin nirxên,bîr û 
bawerîyên gelê kurd. Kîjan ku kurda vedijînin .  

Dîrok tercûme halê (avtobîografîya) mirovahîyê ye  
Ku em dîroka xwe baş bizanbin emê kurda ji hevdu 
cuda nekin.Cudatîya sexte ,ne lazim me ji hevdu 
dûr dixêre zeîf dike, bê fehm dike, lê ku bi 
hevrabin emê bi hêz û cesûrbin   , bê şik vê dunya 
qerebalix û bê dadda emê serkevin…Em hevdura 
xwedî derkevin,dem ya  meye,gel û welat, 
KURDISTAN hivîdar ê meye.Em birayê hevin 

Li ber sextekarîya dîrokî a ku hemberî me bi salane 
tê domandinê, li pêşberî durîtîyê a hêzên qirêj û 
kujerên mirovan li meydanada em kî bûna xwe 
resena xwe, daxwazên xwe evra berpêş û îfade 
dikin. 

Pevajoyeke wehada destûra me tune ku careke din 
em şaşîya dubarekin,dîrok şaşîya naborîne,şaşî jî ji 
nezanetîyê pêşda tên.,dem jî şaşîya hes nake…. 

Ji  mera jîyanek bi şeref û paqij pêwîste 

Belê., mirovê bê xweda jî nikare bijî,  gerek evîna 
(îlahî) xweda mejûyê mirovande hebe ku zulm û 
zor,qelbî ,dagirkerî ser nekeve,cîyê ku lê xweda 
tune menevîyat vedimire mirovahî jî har dibe… 
Cîhana bê xweda da her kes mirîyê zindîye, 
vemirîye. 

Mirov wekî kêrî hevdu nayên,hevra zulm û zorê 
dikin dêmek xweda têk çûye Ji bo ku cîhan bijî 
gerek mirovahî xwedênasbe. Lewra xweda torîvan 
û evîndarê azadîyê û wekhevîyêye… 

**       **     *** 

ÎRO 

AVÊSTA, ÎNCÎL, QURAN JI BO ME   

ZIMANÊ KURDÎYE QEŞENGE 

JI MERA JÎNEYE, RESENE, RUH Û CANE 

HEYÎNA MEYE.  

 

EM   KURDIN 

WELATÊ ME—KURDISTANE   

JI BO ME MEKKE, LALIŞ, YÊRÛSELÎME   

HEQE 

OLDARÎTÎYA CUDA BÊ FEHMÎYE 

ME DEMADA DUKUJE 

OLA ME AZADÎYE 

BÊ AZADÎ JÎNE TEMIRÎYE NAMEŞE 

YEKBÛN PÊŞEROJA MEYE 

JÎNA BI ŞEREFE 

JI BO AZAYÊ RAPERÎNA GIŞTÎ PÊWÎSTE. 

XWEDÊ NASBE PAQIJ  Û  DURUSTBE 

XWE NAS BIKE MAFÊ XWE BIPARÊZE. 

 

EM   KURDIN 

ZIMANÊ ME KURDÎYE EVRAYE PÎROZE 

MILETÊ BÊ WELAT HER ÇI JÎ BAWER BIKE 

DUNYA MEDA TU KESÎRA JÎ NE PÊWÎSTE 

MILETÊ ME HEZAR SALE MIXABIN BINDESTE 

MILLETÊ KOLE NE ZINDÎYE BÊ HESTE 

AZADÎ XWESTEKA XWEDAYE HEQE 

AN OLDARÎTÎ, AN JÎ AZADÎ 

ÎRO KÎJAN JI MERA PÊWÎSTE ?  

**    **     **** 

EGER KOLEBÎ HERTIM BEXTREŞÎ, 

EGER OLDARÊ TUNDBÎ NEXAŞÎ, 

EGER RIZGARBÎ TÊKÛZ TU GEŞÎ, 

JI VAN KÎJANÊ TU DIXWAZÎ  ? 

***        **    *** 

DUNYA BI DEREWANVA HATÎYE DAGIR KIRIN 

MIROVAHÎ BIZAVA NIJADPERESTANVA BI SÎNORAN   

HATÎYE  

PARÇE- PARÇE    KIRIN 

TU OL JÎ NIKARE DEMA MEDA DUNYAYÊ 

YEK JÎ MIROVAHÎYÊ JI VÊ REWŞA XIRAB, NE BAŞ 

BIPARÊZE 

MIROVAHÎYEKE XWEDÊ NAS, SAXLEM, TÊGÊHÎŞTÎ 

DIKARE DUNYA ME     

JI DAGIRKERÎYÊ Û JI DEREWAN RIZGAR BIKE 

 GERDÛNÊRA MIROVAHÎYEKE   XWEDÊNAS, AZAD 

Û ZANE LAZIME. 

EV BIRYAR Û XASTEKA XWEDAYÊ MEZIN, 

DILOVAN Û PÎROZE. 

JI ME RA JÎ DUNYAKE AZAD   

MIROVAHÎYEKE SAXLEM BI ME NEWÎYAT PÊWÎSTE  

EM KURDIN ……………………………………… 

25-28.  XII .  2O12   20.O2.  2013.  ………………..    

BÊWAR  BARÎ TEYFÛRÎ 

 

OL, OLDAR, MIROVAHÎ U DEM 
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M. Bengo 

 

 

 
  

Gelê Sûriyê Di  

Navbera Kongir Û Tivingên 
Rikberiyê De Winda Dibe 

Piştî  derbasbûna  bêtirî  du  sad û şeş  heyva  di  ser  destpêka  
şoreşa  gelê  Sûriyê, û  firebûna çekdariyê  dişoreşê de ,du  
beşên sereke  di  rikberiya Sûriyayê  de xuyadibin : siyasî  û 
çekdarî . Û  her  beşek  pirs girêkek  wî  heye. 

Beşê siyasî yê ku roja îro tê naskirin bi hemahengiyê, bi sedan 
kombûn, civîn û kongir  li darxistiye lê mixabin ta bi roja îro 
negihiştiye nerîn û biryarek hevbeş ji bo  çareseriya pirsgirêka 
gelê Sûriyê. Gelek hêzên ciyawaz di çarçewa vê rikberiyê de  
hene, hinek ji wan siyaset medarên  kevn û xwedî bawerî ne, 
hinek ji nişkekêve bûne  siyasetmedar,û hinek jî xwedî 
berjewendî ne li pêlê siwarbûn û bi lez berê xwe dan  kolanên 
siyasetê, da ku cihekî ji xwere bibînin û kesayetiyekê avabikin. 
Ji bilî wilo jî,  di baweriya min de du hişmendiyên sereke û 
ciyawaz hene bûne sedem ku heta îro  rikberiya Sûriyê 
negihiştiye tu rêkeftina. Ev herdû hişmendî yek olpereste û ya 
dî  nijadpereste, û herdû hişmendî wek hev li ser yek idyolociyê 
hatine perwerdekirin û  avakirin: Xwesteka wan bidestxistina 
dest hilat  dariyeke navendayetî ye,û herdû jî xwe  tenê dibînin û 
tu nerîn û helwestên ciawaz  na pejirînin. 

Beşê didwa yê leşkerî yan çekdar e, yê ku bi navê Artêşa Azad 
hatiye  naskirin. Ev  beş bi sed carî ji yê siyasî taromartire. 
Şoreşa azadî û rûmetê li Sûriyê bi rengekî  aştiyane destpêkir, lê 
rêjîma Ba'as ew kişand çekdariyê û dipêre pir nexweşî derbûn.  
Li her deverekê  komek çekdar hate damezirandin û dibin 
navekî de dest bi şoreşa çekdar kirin bêyî ku tu pêwendî û 
rêkeftin dinav wan komikan de çêbibe, pir serî hatin kişandin bi 
sedan nav û al çêbûn û  hêdî hêdî refên wan jihevketin û nakokî  
di nav wan  de çêbûn ta ku gihişt asta şerê  nav xweyî.  

Bi vî rengî, mirov dikare bêje ku beşê rikberiyê çi siyasî û çi 
çekdar heta niha ne gihiştine tu lihevkirinnê û ne tenê wilo belê 
tu rêkeftin û lihevkirin di  navbera herdû beşan de jî tuneye û ev 
bi xwe xwesteka rêjîmê ye û rêjîmê bi hemî hêza xwe ji wilo re 
kar kiriye û bi van kiryaran rikberiya Sûriyê bi herdû beşên xwe 
(siyasî û çekdarî) berjewendiyên rêjîma Ba'as cîbicî dike .  

Ger tu karibe  findekê vêxe bi sed carî  çêtire  ku tu sedên 
kongira li ser nexweşî û kêmaniyên tariyê lidarxe.  

Her kongirek çêdibe hinek jê dixeyidin, lê îro ji bo Cinêv II 
rikberî, bi  herdû beşên xwe, bûye wek noka tu li kevir xe, rojê 
daxuyaniyek derdikeve û nerînek tê gotin û mercin nû li ber 
kongir tên danîn. Cinêv I çû, Cinêv II amade dibe, Cinêv III jî 
wê çêbibe û hîn tu çareserî nehatiye dîtin, û hîn gelê Sûriyê di 
nav kongir û tivingên  rikberiyê winda maye. 

Gereke hemaheng wek çarçeweke siyasî rêkeftinke wê hebe di 
derbarî çi pirsgikê  be, û pêwendiyên rewa bi hindur re, û bi 
taybet bi komên çekdar re avabike, da ku nûneritiya wan bike, û 
ya rastir ewe ku karbibe ji bo dame zirandina artêşeke niştimanî 
yek ji pêkhatiyên Sûriyê bi yek serkirde ku karibe  komên 
çekdar di bin siya xwe de bike yek da ku karibe gelê Sûriyê 
bighîne azadî û serfiraziyê. 

Heger me kurdan bi baskên xwe yên 
birîndar karibiya ji warê dilmayînê û ne 
pejrandina hevdû bifiriya,yan jî bi çar 
gavên seqet dûrî kunemoza jehra birakujî 
biketan û bi şarezayî bi ser davikên 
xêrnexwazan re bi saxlemî derbas  
bibiyan.Me yê hinek ji pêdiviyên mirovayî 
yên piçûk ji vî gelî re pêk bi aniyan,û 
pêsîra dayîka em bi şîr kirîn parastiba. 
Rewşa ewarte bi kirasên kevnar û bergên 
kelpûr, pencên çînên koletî û fewedal û 
pêymayên wan yên li ser me û di nava 
civaka me de wekî gulokên rîs şehitîn,em 
di xuncîn paşverotiyê ve zetimkirine.Ev 
dijwariya bayê guhertinê û gurika agirê 
nuh me ji wan zagûnên zincar venakin,ji 
dîtinên ezeztiya teng û kurt rêzgar nabin. 

Li pêşber ew dayîka hembêz vekirî bi 
birînên xwe ve şîr û xwîna wê tên 
mêtin,kêzik û kurman gewdeyê wê mîna 
seradê kun kirîn giyan  xwe lê nagire,bi 
penaberî di sînoran re li mirinê di lukume. 
Cendî mixabine ku xwîna biratiyê li rayên 
gewriyên me nejene bi lewaziya wê 
nehisin û ji  pîroziya wê re bizava yekîtiyê 
û hevgirtinê nekin.  

Pêwîste her yek werîsê xwe yê bi tund 
girtî ji yê dîtir re hinekî sist bike, bêy 
dilmayîn hemî bi hev re wî werîsî li 
birînên welatê xwe girê bidin,û pêy 
tolaziyên xêrnexwazên xwe penc bikin.  

Ji serpêhatiyên 90 salên derbas bî de, 
hinek qenciyan bi dest bixin,bi xweser 
reşiya encama peymana Lozanê 1923an 
de,da ku ew konê şînê li ber deriyê welatê 
me dubare nebe,û em destvala li nifşan 
venegerin.   

Heta ku em tiştên mezin bi dest ve bînin,û 
tola kêr û bûyerên ne mirovayî bi 
emzeyên wêranê û morên talanan kirinê 
vegerînin, navê xwe ji nuh ve nexşe bikin. 
Divê di pêkirinê de nûnerek encûmenî bi 
yek armancê bi yek hêzê li ber dest û 
çavên vî gelî deynin,xewinên wan yên hêz  
têde nemayîn û hinek li ber avê çûyîn, di 
firsenda îroj hatî de ji wan re kinar bikin.   

Heman demê de ew hêze pîvangirane 
konekî vedigire her niştiman perwerek 
dibe stûnek yê kon û vî konê netewî 
radigire,di bin de hebîngeha xwe di 
parêze.  

Ew rêberî mîna sêwanekî parastinê 
bindariya welatê xwe dike,bi yek berdevkî 
li ser yek kursî ji xelkên derdûr û nav 
netewên cîhanê re jî nûner û berpirsiyarê 
mafê xwe yê rewayiye û di leystika siyasî  

Nizar yosif 

Nûnertî bi yek kursiye 

 
de hesab ê jê re bê kirine.   

Ê bibe faktoreke sereke ji destxistina 
xewnên winda bûyî re, nexazim rewşa 
welatê sûriyê ji hemî rexan ve lewaze 
(dewlet û dijberên wê, û nakokiyên 
welatên der ve ) hemi têde kom bîne, bi 
giştî wekî gêreyê lê hatiye. 

Ew yekîtî, enî, hevbendî, hevgirtin,,,,ku 
damerizî her yek ê bi hêviya destdana wê 
bike,wê demê bi siyaset û hêza xwe ya 
leşkerî dibe şihîna serketinê û berbareyek 
giring di sûriyê de, ewê bandorek pêwîst li 
ser welatên derdor jî bi lehîze.      

Bi destdayînên biratî hevgirtina nirxên 
netewî bingehek gelêrî bêy hempa tê 
damerizandin, veqetandin têne pînekirin, 
derizandin têne dirûtin,kun têne 
xetimandin. 

Gilî û kazindên navxweyî li ser maseyê 
danûstandinê têne daqurtandin û 
çareserkirin .  

Xudanên van nirxan dibin cihê rêz û 
rometa dost û ne dostan.Pêwîste armancên 
pîroz bi sedê rengan dubare bibin, ta ku 
berjewendiyên netewî yên bin ax kirîn bi 
zanistî bi pejirin,da ku em vê serdema 
destketî qezenc bikin û bi serbikevin. 

Partî  bêy gel kîne? Sazî bêy bingeh çine ? 
Bend li ber xwestekên giştî nûnertiya çi 
dikin?  

Divên  hemî xizmetkar û goriyên wî navê 
rengîn  bin cihê vejîna mirovayê 
kurdistan.Ji bûna wê hewldan û bizavê 
bikin,heta ku li asoyan alavên wê bi yek 
alê ragihînin, ne ku vajiyê vê yekê bête 
bikaranîn û bibe pêpêloka diyarbînê 
kesayetî.      

Bê guman diyare gelek ji me re divê û 
delîv tenge,heta ku malxwêtiya me bi 
berpirsiyarî be.Heger me erkên malxwêtiyê 
serrast nekirin, çavdêrî di malbatan de 
lewaz dibe, her zarokek yê malê ê bibê 
berdevek û nûnerek ji dêy û bab re, ê li çep 
û rast bi şemite, malxwêtî têk di çe dibe 
mala bê serûber.  

Xêrnexwaz jî bi wê dîdarê pirr şa dibin û 
jêre deholvanin,û hewl didin li gorî 
mefayên xwe ji wan re şêwermend bin,wan 
di xelekekên vala de bi gerînin, û 
veqetandinê li şûna hevgirtinê bi çînin. 

De vêca werin li rewşa mala têr malxwê û 
xwarina têr kevanî binêrin!! 

Lewma giringî tê xwestin nûnertiya me di 
mal de û ji derve bi yek kursî be.  



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Herifandin û talankirina keleha Yezdîgurdê 
di kijan demê de çêbûye baş ne diyar e, lê 
em dikanin ji kronîka Erdeşîrê yekê 
"Karnamak" têbigihîn, ku ew herifandin di 
navbera 224 û 226 ê B.Z. de çêbûye.   

Di kronîka Karnamak de li ser bêjeya 
"Kurd" vedigere çavkaniyeke Farsî ya berî 
Islamê. Kurd pircarkî bo binavkirina 
rûniştvanên çiyayî yên Zagros bi kar tê. Ji 
wan jî Mad, Sanak, Hekar, Mûkran û 
Kram…Wilo ew herêmek fireh digire ku ji 
Barzan de ta bi Kirmanşah diçe. Em dikanin 
ji jêderên dûrokî têbigihin, ku dema 
hilweşandina keleha Yezdîgurdê de, li wan 
herêmên çiyayî tenha "Kurd" wek netewekê 
dijiyan. Ji ber vê yekê jî, ne dûr e, ku keleha 
Yedîgirdê ji aliyê wan Kurdan ve hatibû 
avakirin.  

Kumê kulavî yê tûjik, ku li ser neqşan 
hatiye dîtin, weku çawa di kelepûrxaneya 
kurdî de li New Yorkê tê dîtinê, ne dûr e ji 
kumên kulavî yên kurdên êzîdî,  û firindê 
şahanî yê di neqşên şikeftên Taq Bûstan de 
li nêzîka Kirmanşahê hatiye dîtin, û ji dema 
Xisroyê duwemîn ve maye, ne dûr e ji 
Anzoyê "Enzalê" êzîdî ye, ku li ba van 
Kurdan şêweyek ji pêriyan e, û stûnên 
çarkoşeyî yên mezin jî ji çandeya ezdahî ya 
kevnare ne dûrin.  

Mixabin, tevî van destkeftiyên şaristanî yên 
balkêş û berçav, hêja Keal, bê ku belgeyekê 
an egerek bi cih kirî bîne, ew şahê keleha 
Yezdîgurdê bi "Baronê diz û keleşan" 
navdike. Ev jî bêmafiyeke mezin e bi 
çandeyeke mirovatiyê ya kevnare û 
bêbextiyeke li ser gelê Kurd, ku ji aliyê 
arxiyolociyekî navdar ve hatiye kirin.    

Diyar e -li gor dîtina Mihrdad Izady- ew bi 
ferhenga "Oxford Standard Dictionary" 
gelek hikar bûye, ji ber ku ew qamûs  
« ferheng » Kurdan wekî "neteweyek cotkar 
a talankar" bi navdike. Ev nêrîna nebaş a li 
ser Kurdan paş demekê bi bizav û keftelefta 
Mala Kurdî li New Yorkê piçekî hatiye 
guhartin. Lê pir pêwîst e, ku arxiyolocên 
kurd bizava xwe bikin, da bi cih bikin, ku 
ew şahê nenasê keleha Yezdîgurdê xistibû 
bin deselatdariya xwe, ne baronekî diz û 
keleşan bû, ew şahekî ji şahên Kurdan bû û 
xudanê çandeyeke şaristanî ya pêşkeftî bû.                           

Binêr: 

- E.J. Keal, a persion castle on the Silk  
roads, in Silk roads chinaships, J. Vollmers 
and E.J. Keal. Toronto, Royal Ontario 
Museum 1993 .  

- Karnamakî Ertexşîrî Papakan, V-X . 

- Kurdya, hejmar 7, Okt. 1995. 

- Kurdish Life, Nr. 6, 1993 NY.    

   

Ezîz ê Cewo 
kordamad@yahoo.com 
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Ji Berpirsyarê giştî yê Rêxistina Netwên Yekbûyî  

birêz Ban Kî-mûn ra  

Rêzdar Berpirsyarê giştî!  

Armanca nivîsîna vê nameyê ew e, ku bala We bikişînim ser 

rewşa tirajîk a Kurdistanê û ji We hêvî bikim, ku Hûn, wek 

Rêvebirê rêxistina hemcîhanî, ya ku divê berpirsyarîya 

berjewendîyên hemû gel û netewên cîhanê bike, destekê bidin 

bi aştî çareserkirina pirsgirêka kurdî.   

Gelê kurd netewa here gewre ye di vê cîhanê da (ew ji 45 

mîllîonan zêdetir e), ya ku ji mafê hebûna dewleta xwe bêpar 

maye. Û ev bêdadîyek a mezin a dîrokî ye. Gelê kurd yek ji 

gelên kevnartirîn ên Rojhilata Navîn e. Welatê wî – 

Kurdistan,  di navbera çar dewletên herêmê: Tirkîyayê, Îranê, 

Îraqê û Sûrîyayê da dabeşkirî ye. Hemû rêjîmên van 

dewletan, her yekê weke xwe çavê xwe li ser mafên kurdan 

digirtin, siaseta têrora dewletê û tevkujî li hemberî wî 

meşandine û îro jî dimeşînin. Her tenê pey rûxandina rêjîma 

faşîst a Îraqê ra kurdên Başûrê Kurdistanê bûn xwedî mafên 

xweserîyê. Lêbelê li vir jî pirsgirêka axên resen  ên  kurdan, 

ên ku  heya naha derî sînorên Herêma Kurdistanê ya Otonom 

a di nav Îraqa federal da dimînin. Û ev jî mîmarên Îraqa piştî 

Seddam ji bo wê wisa hiştine, ji bo ku  herdem ji bo wan 

sedem hebin, ku dest li hundurê dewleta xweserwer werdin.   

Di dîroka gelê kurd a dewr û zemanan da rûpelên berxwedana 

lehengî û têkoşîna ji bo mafên xwe yên netewî hebûne. 

Lêbelê, rûpelên reş jî hebûne. Gelê kurd di hemû parçeyîn 

Kurdistanê da di nav zulm û zora dojehî ra derbaz bûye, rastî 

rêze tevkujîyan hatye. Tenê dawîya sedsala XX û destpêka 

sedsala XXI ji hêla rêjîmên Îraqê û Tirkîyayê va du çalakîyên  

tevkujîyê li hember gelê kurd hatine lidarxistin. Dema 

kîmîabarankirina bajarê kurdan ê Helebçe ji hêla artêşa Îraqê 

va s16- ê adara sala 1988-an piranîya niştecîyên wî bajarî 

hatine tunekirin. Lê 28-ê berfanbara sala 2011-an niştecîyên 

kurd ên gundê Roboskî bûn armanca hêzên hewayî yên 

Tirkîyayê. Ev çalakî û yên berî van sûcê hovane ye li dijî 

mirovahêyê ne....... Dûmahî rûpela 13....................  
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  Can kurd 

Baronê diz û keleşan 

 
Ne tenê polîtolog û dîroknas û rojnamevanan 
bêmafî li neteweya Kurd kirîne . Zanyarên 
arxiyolocî  jî di vê bêdadiyê û vê bêmafiyê 
de xudanên para xwe ne.  

Weku Mehrdad Izady, ji Zankoya Harvardê, 
di lêkolînek xwe ya hêja de, li ser Keleha 
Yezdîgurdê, ku ji aliyê kovara "Kurdya, 
hejmar 7, Okt . 1995" ve bi  Almanî hatiye 
belavkirin, E.J. Keal jî, ku wek arxiyolocekî 
zana û navdar e, di orta salên şêstî yên 
sedsala çûyî de, bêmafiyek li ser neteweya 
Kurd qelem kiriye.  

Keleha Yezdîgurdê li jêriya rojhilatê 
Kurdistanê ye, dikeve bakurê bajêrê Serpolî 
Zohabê û bi ser rêya hevrîşmê ya navdar de 
dinêre .  

E.J.Keal ji aliyê mûsiyûma “kelepûrxaneya” 
şahanî ya zankoya Ontario (Kanada) ve 
hatiye şandin, bo li derdora wa keleha 
kevnare lêgerîn û kolanê bike. Di wan kar û 
barên xwe de, Keal pêrgî çandeke avahiya 
pir pêşkeftî, hinde burc û xanî û qesreke 
balkêş hatiye. Wek diyar dibe, ew avahî ji 
dawiya dema Parthan de (226 B. Z.) maye. 
Mixabin gelek kevir û stûn û bermayên wê 
kelehê ji aliyê gundiyan ve bo avakirina mal 
û sincan hatine hilkirin û şikandin û bi 
karanîn. Wilo jî parek mezin ji wê kelepûra 
kurdî ya mêjoyî û giring hatiye mehf bûye.   

Ji nav wan neqşên ku Keal ser wan vedaye, 
rûyên bi rûpêçkên (maskên) lîskvanên şano jî 
hene, ku nîşana şanogeriyeke kevnare ya 
Kurdistanê ye. Ew gumana ku dema Parthan 
a dawiyê, tenê dema ceng û herifandinê bû, 
bi dîtina van destkeftiyan re ji ortê radibe.  

Li keleha Yezdîgurdê, ji hîm û pût û avahiya 
kelehî pê ve, pereyên ma’denî jî hatîne dîtin, 
ku li ser wan neqşên balkêş hene, û diyar 
dikin, ku şahekî nenas li sike-xistina wan 
pereyan bi xwe berçav kiriye. Li ser dîwarê 
kelehê jî rûyê wî şahî ji aliyê pêş ve hatiye 
neqişkirin. Ew pere li teviya herêma çiyayî 
ya kurdî belavbû bû û wilo jînek aborî ya 
yekanî bi xwe re pêda kiribû.Hema ne diyar 
e, ka wî şahî keleha Yezdîgurdê bi xwe 
avakiriye an ne. Lê derxistina pere nîşana 
deselatiyek serbixwe ye di wa dema zû de. 
Dibe jî ew şahê nenas bavê an bavpîrê şahê 
Heftan Buxt bû. Heftan Buxt şahekî bi zor û 
hêz bû û ji malbata Kirm (an Kram) a şahanî 
ya hêzdar bû, ku li herêma Kirmanşah û 
Hawraman a niha ye. Ev şahê Buxtî bêtir ji 2 
salan ketibû berxwedan û kosiyek qehremanî 
li hember hêrişên avakarê çarçiva çandeyî ya 
Farsî-Sasanî Erdeşîrê yekemîn. Heftan Buxt 
kurêd xwe wek cîgir û karbidest li navçeyên 
çiyayî yên wan herêman belav kiribû, û wan 
fermanêd wî bi cih dihanîn û deselatdariya 
wî diparistin.  

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... Bi erêkirina bêdeng a cîhana şaristanî eşîrên koçer ên tirkan şaristanîya 

Vîzansê tunekirin, tevkujîya kurdan, ermenîyan, yewnanan, asorîyan û 

gelên dinê pêk anîn, naha jî dixazin, herçê mayî yê ji gelê kurd jî 

tunebikin û xwe gîhandine Qibrisê...  

Ev siyaset îro jî didome. Desthilatdarîya  Tirkîyayê li dijî hemwelatîyên  

xwe şerekî berfireh dimeşîne. 

Û ew jî ji bo wê, ji ber ku kurd dixwazin resenatîya xwe, ziman û çanda 

xwe  biparêzin.  Ji ber ku ew dixwazin hemwelatîyên komarê yên xwedî 

maf bin. Lê Destûra bingehîn a Komara Tirkîyayê hemû niştecîyên welêt 

wek tirk dide dipejirandin: “Hemû niştecîyên Tirkîyayê tirk in!” Tenê 

zimanekî fermî heye, ew jî tirkî ye.    

Û li dijî wan, ên ku doza heman mafan ji bo kurdan jî dikin (û tenê di nav 

sînorên Komara Tirkîyayê da zêdetirî 25 mîllîon kurd hene), li ser asta 

dewletê li  hember wan hemû êrîş û astengkirin tên bikaranîn: girtinên 

mirovan ên bi girseyî,  îşkence, cezakirinên bê dad û lêpirsîn, bikaranîna 

çekên kîmyewî. Di hebs û zîndanên Tirkîyayê da bi hezaran zarokên ji 12 

heya 14 salî girtî ne. Û her tenê sûcekî  wan heye, ew jî ew e, ku wan 

kevir avîtine tank û pamzêrên tirkan, ên ku di bajarên kurdan da êrîş 

birine ser xwepêşandêran. Bi sedan rojnamegerên kurd û parêzerên rêberê 

gelê kurd birêz Abdullah Ocalan hatine girtin û hê jî di bin lêpirsînê da ne. 

Girtîyên siyasî yên kurd di vî welatî da ji donzdeh hezaran zêdetir in, lê 

Abdullah Ocalan girtîyekî siyasî yê tenê ye li ser girava Îmralîyê. Hemû 

pêşnîyarên wî yên ji bo bi aştî çareserkirina pirsgirêka kurdî di Tirkîyayê 

da, di nav wan da, wisa jî  “Nexşeya rê”, bê bersîv dimînin.  

Lê di wê navberê da, ji ber ku civaka navnetewî bi bêdengîya xwe ya bi 

sûc destûr daye, di Tikîyayê da hebûna gelê kurd bi xwe tê înkarkirin, 

siyaseta bişavtinê, têrora dewletê  û tevkujîyê li hemberî wan tê rêvebirin. 

Xwezaya nebînayî ya Kurdistanê û peykerên wê yên dîrokî têne tunekirin. 

Rêjîma Tirkîyayê ewî çikilê xweşiktirîn yê cîhanê wêran dike, û ew kirye 

qada çalakîyên leşkerî.  

Û ev jî ne hemû ye! Di kîjan parçeyê Kurdistanê da gelê kurd doza mafên 

xwe yên mirovî û netewî dike, dewleta tirk hemû derfetên xwe yên siyasî,  

dîplomasî, darayî û leşkerî-teknîkî dike tevgerê ji bo nehêle kurd mafên 

xwe destbînin. Îro pirsgirêka sereke ji bo Ankarayê zêdebûna aktîvîya 

kurdên Rojava ye. Berê pêşin ew netawetîyê dide wê, ku piştî ketina 

rêjîma Beşar Esed kurd dikarin, bibin xwedî mafên otonom.  

Lewra jî Tirkîya wisa li dû hev hevdîtinên, qaşo, “dostê Sûrîyayê” lidar 

dixe. Û bi xwe jî bi aktîvî beşdarî wan hevdîtinan dibe. Di bajarê 

Tirkîyayê yê Adanayê da baregehek a taybet hatye sazkirin,  ji bo 

alîkarîya leşkerî û matêrîalî bidine  opozîtsîona Sûrîyayê û komên têrorîst 

ên cihêreng. Di bin navê “êwirgehên ji bo penaberan” da dewleta tirk 

navendên  perwerdekirina endamên komên têrorîstan  avakirine.  

Û hema ji Tirkîyayê komên çekdar ên cerdê êrîşê dibin ser gund û bajarên 

Rojavayê Kurdistanê, çalakîyên têrorîstî li hember gelê medenî pêk tînin .  

Wek ku çapemanî radigihîne, wê baregehê û navendên perwerdeyê  

Tirkîya, Erebistana Siûdî û Qetar fînanse dikin.  

Rêjîma tirk di vê herêmê da, wek ku heye, rola cendermeyê dilîze, ji bo 

daxwezîyên xwezayî yên gelê kurd ên ji bo azadî û wekhevîyê bifetisîne. 

Û wê erka xwe Ankara ne tenê di hindurê welêt da pêk tîne, lê fersendê ji 

dest bernade, dest li  karê hindurîn ên welatên cînar werde, eger li wir 

derfetek jî peyda dibe, ji bo ku kurd hîç nebe, bibin xwedîyên mafekî.    

Lêbelê, wek ku ji bo gelên din, wisa jî ji bo gelê kurd aştî û aramî pêwîst 

e. Gelê kurd  her tenê dixwaze, ku ew jî bibe xwedîyê wan mafan, ên kû 

gelên herêmê û  cîhanê jimêjva êdî destanîne.  

Di vê rewşa heyî da gelê me bi bawer e, ku mirovek tenê heye, yê ku 

dikare aştîyê ji Tirkîyayê, Kurdistanê û bi giştî ji herêmê ra bîne, û ew jî 

birêz Abdullah Ocalan e. Û ji bo wê, ku bikaribe rola xwe di pêvajoya 

çareserîya dêmokratîk da bilîze, ew divê azad be. Lê ew li ser girava  
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Îmralîyê di dorpêçek a hişka da ye, bi îşkenceyan ra rûbirû ye, destûrê nadin, 

ku parêzerên wî rastî wî bên .  

Birêz Berpirsyarê giştî!  

Bi nêrîna me, êdî dem pêra gihîştye, ji bo ku aştî bê vê herêma zêryayî jî! Lê 

heya pirsgirêka kurdî çareser nebûye, zû ye, ku mirov di derbarê aştîya vê 

herêmê da biaxive.    

Pirs dertê holê: “Rêxistiana Netewên Yekbûyî, rêxistinên navnetewî yên dinê 

û dewletên gewre çawa dikarin rola xwe di çareserkirina pirsgirêka kurdî da 

bilîzin û ji bo ku pêvajoya aştîyê destpê bibe, çi divê bê kirin?”   

Di vê rewşa naha da, dema di Tirkîyayê da “faşîzma kesk” har dibe, kurd û 

dostên gelê kurd bendê ne, ku civaka navnetewî dê ji bo rawestandina kirên 

dijmirovî û dijqanûnî yên rêjîma tirk gavên biryardar bavêje, û rêyekê ji bo bi 

aştî çareserkirina pirsgirêka kurdî bibîne.   

Û heşmendîya pêşveçûnên pêvajoyên vê demê, yên ku di Kurdistanê û 

Tirkîyayê da pêk tên, dibêje, ku ji bo aştî pêk bê,   divê civaka navnetewî van 

gavên pirktîk bavêje: 

– Netewên Yekbûyî, Yekîtîya Ewropayê, Yekîtîya Êkonomîkî ya Ewropayê 

û Asîyayê, eger bi rastî dixwazin, ku pirsgirêka kurdî bi aştî çareser bibe, 

divê dest ji  siyaseta zostandartan bikişînin. Divê li hember Turkîyayê wan 

hemû ceza û çalakîyan pêk bînin, ên ku li hember Yûgoslavîyayê di dema 

alozîya Kosovoyê da û li hember  Îraqê di dema êrîşkarîya dijî Kuweytê 

(“Bahoz di xîzgehê da”) da pêkbînin. Divê bi hemû hêz û derfetan Ankarayê 

neçar bikin, ku ew guhartinên bingehîn di Destûra  bingehîn ya welêt da pêk 

bîne, û, ya sereke jî, di wî beşî da, li ku tê gotin ku Tirkîya dewlwta yeknetew 

e.     

– Civaka navnetewî divê çalakîya girtina rêberê gelê kurd Abdullah Ocalan 

wek çalakîya cerda (çeteya) navnetewî ya dewletan nas bike, wê sûcdar bike 

û daxwez bike, ku ew demekê berî demekê serbest bê berdin, di bin 

bawerîdana (garantîya)  Netewên Yekbûyî, Yekîtîya Ewropayê, Yekîtîya 

Êkonomîkî ya Ewropayê û Asîyayê û rêxistinên navnetewî yên dinê û 

dewletên gewre da. Tirkîya divê hemû grtîyên sîyasî û zarokên girtî berde, 

yên ku di hebs û zîndanên wê da dizêrin, û divê zîyanên wan ên madî û 

manewî li wan vegerîne.   

– Ji bo ku qîmetekî  tam bidin wan çalakîyên barbarî û tevkujîyan ên demên  

bihurî û naha, yên ku rêjîma Tirkîyayê li hember kurdan, ermenîyan, 

yewnanîyan, asorîyan û gelên dinê pêk anye, trîbûnala (dadgeha) navnetewî 

saz bikin û lêpirsîna kirên wan zulmkaran – rêvebirên Tirkîya naha û ya duh 

bikin, wek kirên sûckarên leşkerî, yên ku cûcên giran li dijî mirovahîyê 

kirine.     

– Leşkerên dagirker ên Tirkîyayê divê ji sînorên Bakûr û Başûrê Kurdistanê 

bên deranîn. 

– Ji byûcêya Tirkîyayê û wan dewletaan, ên ku piştgirîya zulmkarîyên wê 

kirine, yan jî çek dane wê, zîyanên madî û menewî yên kurdistanîyan li wan 

vegerînin: gund û şûnwar û rêyên wêrankirî ji nûva ava bikin, her tiştî bikin, 

ku kurdên ku bi neçarî penaber bûne, vegerin warên xwe yên kal û bavan 

(bêy demborîyê û di bin garantîya RNY û rêxistinên navnetewî yên dinê da). 

Rêzdr Ban Kî-mûn! 

Em – kurd, hêvîdar in, ku Netewên Yekbûyî, wek rêxistinek a hemcîhanî, ya 

ku hemû gel û netewên cîhanê digihîne hev, wê mîssîona xwe ya dîrokî di 

pirsa bi aştî çareserkirina pirsgirêka kurdî da pêk bîne.   

Bi rêzên xwe yên ji dil,   

Ezîz ê Cewo Mamoyan (Korda Mad), nivîskar, lêgerîner, rojnameger; 

Endamê Yekîtîya rojnamegerên Rûsîyayê û PEN-a navnetewî. 

22. kewçera sala 2013-an                     

Bajarê Pyatîgorsk, herêma Stavropolê, Rûsîya 

 mamaziz@yandex.ru     
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Dr. Ehmed Xelîl (Sozdar Mîdî)   

Birêveçûna Şaristaniya Kevin 

 li Kurdistanê...... (Xelek 2)   
 
Kurdistan ne tenê erdnîgariya berbanga Şaritaniyê 
bû, lê bi serde  jî ciyê ku Şaristanî têde bi rêve çû. 
Di rûpelên were de emê hinek rûdawên wa 
birêveçûnê bidin ber çavan.  

1. Şaristaniya Tawre-Zagros: 
Devera Tawre-Zagros bûye navenda xwedîkirina 
bizin û mîhan, ji ber ku şivantî di heyşt hezar 
salên berî zayînê de diyar bû, û li başûrê çiyayên 
Zagros bizin, bi piranî, û mîh jî, bi piranî li bakurê 
wî çiyayî, hatin xwedîkirin, û li başûrê Enadolê, 
belkî li rojhilat jî, li ber dergehên heft û şeş hezar 
salên berî zayînê, pezkûvî hatibûn xwedîkirin, û 
mirov dest bi xwedîkirina çêlekan kiribû( 1). 

2. Şaristaniya Tepe Jiyan: 

Şaristaniya Tepe Jiyanê li devera Zagrosê diyar 
bû, bi rola gihandina şaristaniyê ji deverên 
Gozana ta devera Sûsa li başûr rojhilata Îrana niha 
rabû, bandora xwe ji dergehên welatê Farisan û 
riyên gelemper di navbera welatê Mezsopotamya 
û heya bi Kermenşah û Hemezanê (Amedan= 
Egbetana) girtibû, û li Başûrê welatê 
Mezopotamya heya bi Xozistanê (Îlam) jî xwedî 
bandor bû(2). 

3 - Şaristaniya Cermo: 
Ev devera, ku bi navê (Cermo) tê navandin, li 
nêzîkî Kerkûkê, li kenarêa geliyekî kûr î, ku li 
deşta Çemçemalê ye, li Başûrê Kurdistanê dikeve  
Ew nimûyekî hêja ye ji bo tekegundiyên ji zû de 
hatine avakirin. Di vê şûnê de duwanzde qatên 
bermayînan hatin dîtin, xaniyên wan sade bûn, û 
dîwarên wan ji heriyê bûn, li ser bingehên kevirî 
nelihevhatî hatibûn avakirin, her xaniyekî çend 
odeyên dirêj û berên wan kurt hebûn. 

Tiştê  tê bawerikirin ewe, ku li her cihekî bîst 
heya bîst û pênc xaniyan hatibûn avakirin, pêre jî 
tê texmînkirin, ku hejmara rûniştevanên her 
gundekî digihîşt 150 kesî. Di pênc qatên banî de, 
ji wan duwanzde qatan, hin cûreyên pêşketî ji 
firaxên qermîtê hebûn, û firaxên kevirî û sepetên 
(selekên), ku hindirên) wan ji ziftê û çêrm bûn, 
hebûn. Aboriya Jermo xwe bi ser gênim, cihe, 
nîsk û cûlbanan de pal dida, û hemwelatiyan fistiq 
û palût dixwarin, û bizin û se jî xwedîdikirin(3). 

Jîms Mîlart tîne zimên, ku çêkirinên ji keviran li 
Jermo gelekî pêşketî bûn, bi ser ku  bivirên, ku 
serên wan tûj bûn, bêr, aş, hewan, gokên kevirî,  
qulpên deriyan jî hatin dîtin, destar, kefçî, gustîl û 
bazinên kevirî hatin dîtin, û gelekên wan bi 
awayên xweşik hatine kolan û neqşinkirin(4).  

4 - Şaristaniya Gozana: 

Ev şaristanî bi navê girê Helef, ku li jorî çemê 
Xabûr dikeve, hatiye navandin, navê wî girî yê 
kevin û resen (Girê Guzana) bû, ew li nêzîkî şarê 
Serê Kaniyê dikeve, nêzîkî sînorê Sûriyê û 
Tirkîyê. Jêms Milart tînê zimên, ku ev şaristanî bi 
awayê kevanê ji çemê Ferêt de heya bi çemê Zaba 
mezin (Jorîn) de digire, û heye, ku çiyayên 
Zagros sînorên wê yên başûr bin, û hin seriyên li 
deşta Enadolê, bi bakûrê wan çiyayan de çûbin, 
ev şaristanî di navbera (4400 – 4300 b.z) belawela 

 

bû(5). 

Dr. Mihemmed Beyyûmî Mihran dibêje: 

“Şaristaniya Helef ji dawiya hezarê şeşan (b.z)ê 
dest pê dike, ta dawiya hezarê pêncan (b.z)ê, 
bandora xwe bi taybetî li bakur bi hêztir bû, ew 
bandor ji çemê Zaba Jorî de li rojhilatê dest pê 
dike, ta çiyayên Toros li rojava, û li hêla başûr û 
başûr rojhilat digihîşt devera Samerra (li bukurê 
Bexa), lê tê xuyan ku bermayên va şaristaniyê li 
hin giran li devera Mendelî hatin dîtin”(6).   

Anha jî de werin em  hinek diyardeyên şaristaniya 
Gozana bipelînin. 

a- Di warê Çandinê de: Piraniya van 
deverên, ku me li jor anîne ziman, û heye hemiyên 
wan, li welatê Kurd, yê nûka, û li ser erdnîgariya 
pêşiyên Kurd, dikevin. Jêms Mîlart weha diçe, ku 
rûniştevanên şaristaniya Gozana di zeviyê de kar 
dikirin, behaneya wî jî ew bû, ku bi sedan dasên 
palê, ku ji kevirê sert hatine çêkirin, li wê deverê 
hatin dîtin, û pê de dihere, û dibêje ku ewana 
genim û cihe diçandin, û ben ji kittanê çêdikirin, û 
zêt ji dendikên kittanê bi derdixistn, û bizin û mîh 
jî xwedî dikirin(7).  
b- Di warê Sazkirinê de: Yek ji 

Taybetmendiyên şaristaniya Gozana bikaranîna 
sifire, lewre ewa nûnerê serdema kevirî- mîtal li 
Mezopotamya ye, Wilyam Langer aniye ziman ku 
kevintrîn şaristanî ê ku sifir bi kar anî li Rojhilata 
Nêzîk tê dîtin, serdema va şaristaniyê dikeve 
navbera (4000 – 3500b.z), sifir li Ewrupa berî sala 
(2000b.z)ê nedihat dîtin. Langir pê de diher û 
dibêje ku peydabûna sazkirina sifir bi piranî li 
Rojhilata Biçûk (Nêzîk), Ermînya û Qoqaz hat  
dîtin, li van deveran jî ev sazkirin pêşda çû. Bê 
guman devera şaristaniya Gozana navenda 
navçeyên ku Langer bi nav kiriniye(8).  
c- Di warê Avahiyê de: Şaristaniya 
Gozana navdare bi avahiyên gilover, bingehên 
van avahiyan bi piranî ji kevira ne, diwarên xwe ji 
seyanê ne, her avahiyek ji xaniyekî gilovere, 
tîreya xwe 5,5 mitrin, digihîne ferehiyeka 
çarîndirêj (abcdef hّif), baniyê wa xanî gunbeda 
ye. Li hêla din, qehfa şaristaniya Gozana renga 
renge, porteqaniye, qirmiziye, sore, qehweyî û zer 
e, rûçikên firaxên qehfî bi xemlin, hin ji wan 
xemlan nîgarên sêkoşe û çarkoşene, hin jî xêzên 
xar û sererastin(9). 

Cîn Potro ji bo şaristaniyên Rojavaya Asyayê 
dibêje: 

“Qehfa van şaristaniyan ne tenê xwedî sazkirinka 
lihevhatiye, lê bi serde jî ew gelek çelenge, neqşên 
xwe bi piranî awayên (formên) regîn in, lê hin ji 
wan jî rengên xwe sirûştîne, piraniya van qehfan 
ên girê Helef (Gozana) in, ji naveda xwe de 
belavbûne ta gihîştine Sûriya, Kîlîkya (Sîlîsya) li 
hêla rojava, û welatê Aşûr li hêla rojhilat, û ta .                                                        

Ermînya li hêla bakur”(10).                  

Berkar û berhemên şaristaniya Gozana di hin 
firaxên kevirî û seriyên teşiyan de tên xuyan, eva 
ji behaneyeke ku sazkirina firax û alavan ji kevir 

pêşdaçûyîbû, ebv diyardeya bi taybetî di alavên 
xemlê de, ên ku ji kevir sazbûnî, xuya dibe. 
Niştevanên deverên şaristaniya Gozana mîx û 
gustîlên renga reng ji seyanê sazkiribûn, mohr bi 
kar anîbûn ji bo çapkirinê li ser seyana hişk, dibe 
ku eva yekemîn awaye ji awayên çapkirinê be, bi 
serde jî derziyên sertop û sifirî sazkiribûn(11). 

d- Di warê Mitolocî de: Li deverên 

Şaristaniya Gozana  peykerên xwedayên jin hatin 
dîtin, sazkar hewldabû ku rûçikên mêyitiyê – wek 
memik, qalçe û hin derên din- bide xuyan, ew 
tiştana (ءklmأ) mezin dikirin, memik û qît boyax 
dikirin, dikirin ku ewa destên xwe di bin memikên 
xwe de bi hevgîne. Gorn bi piranî di biniyê 
xaniyan de bûn, mirovê mirî li ser hêla rastê dihat  
ramedan  din, wek xwe  kome hev kirî, serî li hêla 
roivava bû. Di gorna de hin tiştên mirovê mirî ên 
tyabetî jî hebûn, wek firaxên kevirî ên biçûk, tasên 
avvexarinê û hin alavên qehfî, û hin morikên 
mermerî, hin misînên biçûk ên kevirî bi wêneyên 
perendan û seriyên acelan hatibûn xemlandin(12). 

Tê xuyan, ku danîna seriyê mirovê mirî li hêla 
rojava, têkeliyek bi pîroziya hêla rojhilat re heye, 
ji ber ku tav (ro) ji wê hêlê de biderdikeve, eva jî 
behaneyeke ku di wa serdemê de berbenga 
mitolociya royanî (tavî) dest pê kiribû. Bi rastî 
mitolociya,  ji hezarê sêyemîn de b.z, tîrêjên xwe 
bi ser neşteciyên ciyayên zagros de berdabûn. Li 
rex vê jî, hebûna hin firax û alavên mirovê mirî 
tevlî wî, behaneyeke ku bawerî bi hebûna jiyaneke 
din piştî mirinê, lewre mirovê mirî dê pêdiv be ku 
van firax û alavan bikar bîne. Ev baweriya li ba 
gelek gelên kevin hebû, û ne dûre ku binaxkirina 
hin firax û alavên mirovê mire, ji bo ku geyana wî 
nexeyide, û ziyanê negihîne zindiyan.  

Mitolociya Gozana di Pirtûkên 
Pîroz de: Bi gelemperî,  bandora şaritaniya 
Gozana li ser pêşdabirina çanda ademîzadan bi hêz 
bû, bi taybetî jî di warê mitolocî de, eva di bûyera 
lihiyê (Tofan)ê de xuyaye; çimkê di nivîsên 
Someran de hatiye ziman, ku geştiya Ziyusudra (di 
kopiya Babilî de: Otnapiştim) li ser tepelê çiyayê 
Nîsîr (Pîremegrûn) li Başûrê Kurdistanê, rawesta, 
û ji bo ku were xuyakirin, ka av heya kû heye, 
Ziyusudra kevokek firand, kevok firiya çû, lê dîsa 
vegeriya, di pey re dûvmeqesokek firand, ew jî 
vegeriya, di pey re qijikek firand, ew firiya û çû, 
dît ku  av tune ye, li wir daket û xwarin xwar, û 
venegeriya(13).    

Her weha, bûyera lehiyê cihê xwe di (Tewrat)ê de 
jî girtiye, û hatiye gotin ku geştiya Nûh pêximber 
li ser tepeleke çiyayên Ararat (Agirî) rawesta, û di 
Qur-an jî weha diçe, ku ew geştî li ser tepela 
çiyayê (Jûdî) rawesta. Eger em şûnên çiyayên 
Nîsîr, Ararat (Agirî) û Jûdî ji hêlekê de, û devera 
şaristaniya Gozana (Helef) ji hêla din de, bidin 
hemeber hev, dê were xuyakirin, ku her sê çiyan; 
çiyayê Nîsîr li hêla rohilat ya devera şaristaniya 
Gozana, û çiyayên Agirî li kenara bakur, û çiyayê 
Jûdî jî di navenda wê deverê de dikevin. 

Hin Behaneyên Balkêş: 

Ev nîşan û behaneyên, ku derbas bûne, ku me 
ewana bi kurtahî diyar kirine, du rastiyan teqez 
dikin: 

Behaneya Yekem: Kurdistan, ji dema 
çerxa kevirî yê kevin de, ne xak û erdekî vala bû, 
belê komelên mirovan li wî welatî hebûn û dijîyan, 



  
  
  

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

dijîyan, lê nasnameya komnifşî (reh) ya 
wan komelan çibû? Ji  kîngê de li wir 
diman? Ew kesên wê deverê bûn, an ji 
deverine din hatibûn? 

Me bersivên van pirsan di jêderên destkeftî 
de nedîtin, çimkê çerxên, ku komnifşên 
mirovan tê de diyar bûne, di pêşiya çerxê 
koçberiya komnifşên Arî û Samî û 
belavbûna wan her du komnifşan de bûn, 
her weha ew çerxan di pêşiya çerxa 
diyarbûna nivîsînê de bûn jî.  Hin 
lêgervanan ewanan bi navê (celebê 
Qefqasê) navandin, lê rastî ew e, ku em 
bibêjin ewana rûniştevanên çiyayên Zagros  
yên kevin in(14).  

Behaneya Duwem: Diyarbûna 
destpêkên şaristaniyê li welatê pêşiyên 
Kurd, bi gelemperî nîşana hebûna mercên 
hewa û cîgehê goncaw  bûn li wê deverê, û 
ewan mercan di çerxên din de jî dom kirin. 
Eger ne weha ba, birêveçûna jiyana 
mirovane, di pey yekemîn çerxa kevirî re, 
dom nedikir. Tiştê gelekî xweristî di 
pergaleke wisa de ew e, ku ev pêkhatiyên 
mirovane û şaristanî yên wê deverê pir 
bibin, û bi ser deverên derdorê de, bi 
rojhilat, rojava, bakur û başûr de biherikin. 

Em dibînin ku gelê Somer pêşiyên wan 
pêkhatiyan bûn, dîroknasê navdar Arnold 
Toynbî di va çarçewê de dide xuyan, ku 
deverên Kurdistanê ji wan deverên  ku 
çandin û perwerekirina acelan û bikaranîna 
metal (filiz), cara pêşîn di dîrokê de, lê 
hatiye peydakirin(15).      

Jêder: 
1. Bongard – Lîvîn: Agahiyên nû li ser 

rohilata kevin, rû 62. 
2. Jîms Milart: Kevintirînên şaristaniyan 

li rohilata nêzîk, rû 93. 
3. Jîn Potro û hinên din: Rohilata nêzîk, 

şaristyniyên pêşî, rû 34. Jîms Milart: 
jêdera navborî, rû 61, 62. 

4. Jîms Milart: Jedera berê, rû 62. 

5. Jêdera berê, rû 157. 

6. Mihemmed Beyyûmî Mihran; Dîroka 
Iraqa kevin, rû 20. 

7. Jîms Mîlart: Jêdera berê, rû 157, 161, 
163. Ebdil-Hemîd Zayêd: Rohilata 
nemir (herhey ), rû 27. 

8. Wilyam Lancir: Ferejêdera Dîroka 
Cîhanê, beş 1, rû 24.  

9. Mihemmed Beyyûmî Mihran; Dîroka 
Iraqa kevin, rû 21-22. 

10. Jîn Potro: Rojhilata Nêzîk (şaristanîyên 
pêşî), rû 36. 

11. Mihemmed Beyyûmî Mihran; Dîroka 
Iraqa kevin, rû 22-23. 

12. Jêdera berê, rû 23. 

13. Jîfrî Barnder: Baweriyên ayînî yên 
gelan, rû 24. Fadil Ebdil-Wahêd: Ji 
Somer heya Tewratê, rû 210 – 211.  

14. Ehmed Fexrî: Lêkolînên dîroka rohilata 
kevin, rû 195. 

15. Arnold Toynbî: dîroka mirov, beş 1, rû 
69. 
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Rojavayê kurdistana Sûrîya nav û bajarok û dîrok 
 

                         Amadakirin û berhevkirin: Ehmed Mustefa 

Kurd yek ji gelên herî kevnare yên Mezopotamya ye. Bi kêmayî ji Împeratoriya Medya û vir ve gelê Kurd, cihekî 
girîng di dîroka şaristaniyê de girtiye. şaristaniya ku li ser riyên bazirganiyê yên girîng hatiye avakirin, bi êrîşên 
helen, romî, bîzansî, ereb, farsî û paşiyê jî osmanî re rû bi rû maye.  

Kurdan li hemberî van êrîşan bêwestan ji bo parastina serxwebûn û azadiyê li ber xwe dane; tevî hemû ferman û 
komkujiyên xwîndar jî, kevneşopiya berxwedanê, mîna yek ji nirxên herî girîng yê çand û toreya xwe dîtine û bi 
berhemên xwe yên gelî re ew dane jiyandinê 

Efrîn 

 

 

 

 

 

 

 
Efrîn yan Afrîn bajarek li Başûrê Rojavaya Kurdistanê (Sûriye) ye . 

Efrîn, hin caran li ba kurdên Urfadê Arfîn yan Erfîn; bi arabî ophqm, ophqm rsctf uآhf ، ophqm rtpxf û bi zimanên 
europayî Afrin, nave deverekê ye li Çiyayên Kurd yan çiyayên Kurmênc e ادhآ{ا a|} , îro bi wîlayeta Halabê ve li 
Suriyê girêda ye. Afrîn navê bajarê navendîya eyn deverê ye jî .  

Ferehiya devera Afrînê bi tev 366 gundên xwe ve dighîne 2.033 km çiwarkuşe e . Di bajara Afrînê de nezîkî 
80.000 niştîvan dijîn. Li devera Afrînê bi giştî nizîkî 490.000 kesan dijîn . Bi navenda Afrînê ya fermî ve 6 
deverok yan nahiyên din girêdayî ne: Jindêrês, Şaran, Mobetan (Mahbata/Mahbatlî), Rajo (Raco/Reco), Bilbul 
(Bilbil) û Şiyê. Wateya peyva Afrînê (afirandin, afirîn) cihê çêbûna pîrozî ye . 

Kobanî 

 

 

 

 

 

 

 
di riya azadiyê de gelek zarokên xwe yên qehreman qurban kirin, wek Şîlan Baqî, Dîcle, Akîf, Halim, Sebrî,  
Perwîn û bi dehan ji şehîdên qehreman. 

Kobanî 

Kobanî yan jî Kobanê ar (بhا�� obm) bajarekî kurdane, li başûr rojavayê Kurdistanê, ew li ser sînorê di navbera 
Sûriye û Tirkiyeyê de ye, li hemberî bajarê Sirûcê yê li aliyê tirkî.  

Kobanî nezîkî 160 km bakurî rojhelatê Helebê ye, Kobanî li rojhelatî Firat e 30 km navbera wê û Firat de heye, 
piraniya xelkê li ser çandiniyê dijîn . 

Daniştvanên Kobaniyê û gundên wê bi tevahî Kurd in, ji bilî malbatên polîs û amûrên dewletê yên ji deverên din 
hatine . Ta salên heftêyan jî malên Ermeniyan lê hebûn lê yek bi yek bar kirin Helebê yan welatên din, 
Ermenistan jî di nav de.  

Êlên kobaneyê yên mezin eşîrên Berazan û Kêtikan in . Serdarên navdar yên Berazan Bozan Beg û Hirço Beg 
bûn . Ji aliyê Kêtikan yê herî navdar Besrawî Axa bû . Bozan Beg di dema xwe de nûnerekî (mebûsekî) Rihayê 
bû, di meclisa millî ya mezin de li Enqereyê . 

Kurê brayê wî Hirço, Şahîn Şahîn, di salên 50yan de li Şamê nûnerê parlemana Sûriyeyê bû,û Hirço yek ji 
sazdarên komeleya Xuybûn bû. 
Şêx Salih, ku ji Amûdê hatibû û rêberiya terîqeta neqşebendî dikir, yek ji navdarên bajêr bû, wekî Mele Mislim,    
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Miftiyê Kobaniyê, Meçhan Axa ji Kaniya Ereban, dengbêj Mişoyê Bekebûrê, 
Baqî Xido,hunermend Reşîd Sofî, Miço Kendeş ( Miço Kendes) û herweha birêz  
Polat Can û Jan Dost, çendekin ji nivîskar û rewşenbîrên Kobanî yên navdar in. 
Piraniya xelkê gundên bi Kobaniyê ve girêdayî xwe bi çandiniyê ve mijûl dikin  

Di van salên dawîn de li Kobaneyê pîşesazî jî berfireh bû . 

Navê Kobanî (navê kobanî ji aliyê dewleta Ereb ya şoven ve hatiye guheztin û 

bûye 

“Eyn El-Ereb” (yanî kaniya Ereban an jî çavê Ereban). Lê li gorî gelek kesan 

navê “Kobanî” ji gotina Îngilîzî (Company) ango kempanî tê .  

Di salên 1910-1920-an de Kampaniya Elmanî ya ku rêya hesin ya Trêna di 

navbera Berlîn û Bexdadê de li vê heremê bi cî bûye . Ji çiyayê Miştenûrê (gundê 

Helincê) kevirên reş ji bo rê derdixistin û dibirin.  

Pişt re jî, navê Kompanî dibe Kobanî û heta niha jî wisa tê gotin . 

Şoreş 

Ji roja ku rojevayê Kurdistanê ji bakur hate qutkirin û heta roja me ya îro, gelê 

rojevayê Kurdistanê her tim himbêza xwe ji hemû şoreş û şoreşvanên beşên din û 

bi taybetî jî yên Bakurê Kurdistanê re vekiriye. 

Me li jor behs kiribû ku şervanên Kurd ên Berazî li gel Osman Sebrî li hember 

Tirkan çalakî pêk anîn û hewl dan xwe bigihînin şoreşa Agirî. Her wiha jî serok 

eşîra Beraziyan Şahîn Begê Mîran di avakirina komela Xûybûn de rolek sereke 

leystine . Her wiha jî Birayê wî Bozan Beg ji aliyê destlatê ve hatiye binçav 

kirin. Di heman dem de, gelê Kobanî wek hemû Kurdên Rojavayê Kurdistanê 

piştgiriya şoreşa Başûr jî kirine.  

Di havîna sala 1979-an de Serok Apo ji bakur derbasî rojevayê Kurdistanê bajarê 

Kobanî bû û pişt re jî Kobanî bû dergehê herî girîng ê derbasbûna partisan û 

şervanên PKK. Wis ajî Kobanî bû yekem qada ku himbêza xwe ji şoreşa PKK re 

vekir. Bi hezaran ciwan û keç beşdarî şoreşê bûn û li sere çiyayên Kurdistanê li 

hemberî neyarên gelê Kurd şer kirin, bi sedan ji wan xwîna xwe ya pak di riya 

azadiyê de rijandin û bi hezaran jî hîn li sere çiyayên Kurdistanê şer dikine. 

Kobanî di riya azadiyê de gelek zarokên xwe yên qehreman qurban kirin, wek 

Şîlan Baqî, Dîcle, Akîf, Halim, Sebrî, Perwîn û bi dehan ji şehîdên qehreman. 

Hesîçe 

 

 

 

 

 

 

 

Hesîçe an Hesêçe (bi erebî, al-Hasakah), parêzgeh û bajarekî Başûrê Rojavaya 

Kurdistanê ye. 

Bajarê Hesîçê ne ji zû de hatiye avakirin, tu dikarî bibêjî ji sed salî û vir de ye, 

bajarê kar û xebatê ye. Çandinî bi hemû cûreyên xwe lê dibe. Genim, ceh, nok, 

garis, nîsk, kuncî û pembû ji aliyê dar û fêkiyan de jî gelek darên fêkî lê çêdibin 

wek tirî, hinar, sêv, hejîr,  xox, tû û hirmê, lê tu guhdan li vî bajarî nebûye tev ko 

makdera petrola sûrî ye û ya genim, ceh û pembû ye. 

Hejmara Kurdan li hundirê bajêr 60% ye, li derveyî bajar ji aliyê bakur de rê ya 

Amûdê bi tevayî kurd in, rê ya Qamişlo ya bakur ew jî wisan, lê rêya Hesîçê 

Qamişlo ya jêrîn hejmareke mezin li başûrê rê gundên ereban hene. 

Di serhildana 12 adarê de ya sala 2004an kurdên bajêr ew jî mîna birayên xwe 

yên başûrê rojavayê Kurdistanê serî hildan, di encam de du şehîd û bi dehan 

birîndar ketin. Mixabin ereban bi alîkariya hêzên ewlekariyê ziyaneke zor 

gihandin miletê Kurd, mal û milkên Kurdan talan kirin. Mîna zemanê bav û 

kalên xwe dest dirêjî dikanên Kurdan kirin, bi milyonan perê sûrî li kurdên sivîl 

xisar bû. 

Qamişlo 

 

 

 

 

 

 

 
Qamişlo qezaya li parêzgeha (muhafaza) Hesîçayê ye . Qamişlokê 
balafirgeh heye 6 km dûrî bajêr e .  

Qamişlo dikeve navbera bajarê Serê Kaniyê (120 km li rojava), bajarê 
Dêrikê (100 km li rojhilatê) û Hesîçê (85 km li başûrê rojava) 30 km dûrî 
Amûdê ye, ji Dirbêsiyê jî 60 km (li rojava), ji Tirbespî 30 km û Rimêlan 
60 km (li rojhilatê) dûr e . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qamişlo bi navûdarê Qamişloka Evînê ye . 

Dêrik 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dêrik navçeyeka Hesîçêyê ye û dikevê  90 km rojhilatî Qamişloyê. Li 
devera bakur rojhelatê Sûriyê li navbera Çiyayê Cudî û Qereçûx Nêzîk 
Ava Mezin (Dîcle) li deşta Hesna tê binav kirin. 

Bi navê Dêrika Hemko 

ji kevn de li serdemê Fransa weko qeza hate binav kirin bi navê Qeza 
Dicle û ji Hingî were her mezintir dibe û berfireh dibe. Xelkê wê nêzîk 20 
hezar kesîn e. Navê wê ji navê dêreka filehan hatîye ko wî serdemî ber 
Dêrek tenê têde bû, hemu petrol ya Sûriyê her ji vî bajarî tê û genim û 
pambû jî. 

 

  



  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carekî dî em rabûn gerîyan li gund û bajaran, me 
muhr dane hev.. muhrê me dan hev ê van kesa bûn:  
hezretî şêx Birahîm Heqî, û şêx ebdilrehman ê 
garisî, û şêx ebdillah mihemed nûrî şêxê cizîra 
botan, û Elî Xan serokê êla şernex, û Aqûb axa 
serokê êla erûh, Gurgîn axa serokê êla berwarîya, û 
îsma'îl axa serokê êla Giraviya, û hazim beg serokê 
zaxo, û kesin dî  navê wan nayin bîra min. 

Ev navên mi gotin me muhrên wan digel xwe 
hilanîn, mi reşbelgeyek rêkir ji şêx Elî Riza re têde 
mi danî: Her tişt wek te dixwest çêbî û em li hêvîya 
bersiva tene da em bi rê bikevin herin konfirans, 
gelo ma em bêne cem te yan ji vir em herin. 

Şêx Elî Riza bersiva reşbelegeya mi da û têde got: 
Hûn herdû bûne endamên konfiransê, divê hûn 
herin Sûrî ji ber hevalin dî li benda wene, û kesên 
hûnê tevde herin evin: Haco axa serokê êla hevêrka, 
Emîn ê Ehmed axa serokê êla reman, Bedredîn axa 
serokê êla Hebizbinî, û li Qamişlo hûnê hevdû 
bibînin, û herin Bêrûtê cîyê konfiransê, ezê ji Bexda 
bê me Bêrûtê, emê li wir hev bibînin. 

Em ji mûsil li tirumbêlê siwar bûn ta em gîştin 
gundê Çiftikê me rîya xwe girt em çûn cem şêx 
Brahîm Heqî silavek me lê kir, ji wir şêx dû zilam 
bi mere şandin da me bighînin Çilaxe, em bi rê 
ketin bi meş, em pir westîyan ta em gihan, me herdû 
kesê şêx bi mere rêkirin sipasîya wan kir û xatir ji 
wan me xwest.  

Ji Çilaxe em li tirumbêlê siwar bûn ta em gîştin 
Qamişlo, me dû hevalê xwe dîtin û kêfxweşî me da 
hev, wê şevê em bûne mîvanê wan, ji mere gotin: 
Haco axa li Dêra Zorê ye ji ber frensiya ew dûr 
kirin wir piştî şerê dûgirê*, emê herin dêrê wî ji wir 
bi xwere bibin.  
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em xebatekî baş bikin ji bo serfirazîya kurdistanê 
û ermenistanê, û em destê xwe bêxin destê çi 
dewleta arî me bike dijî Tirkiye, wekî Sovyêt, 
Yûnan û Italya. 

Roja şeşa gelek ji me vegerîyan ciyên xwe, bi pêre 
min û hevalê xwe me muhr vegerandin ji xwedîyê 
wan re, û me gote tevan çi bi mere çêbû, gelek 
kêfxweş dibûn, û mi pîrozî da şêx Ebdirehman bi 
ketina wî di seroktiya Xweyîbûnê de, şêx rabû 
zilamin baş şandin nav qeza Mûsil, Dihok û 
Amîdîyê bo mizgînîyê bidin teva bi nîzîk bûna 
serfiraziya Kurdistanê. 

*Çend sal berî Xweyîbûn çêbe Haco axa Hakan ê 
frensî kuştibû, ezê çîroka kuştina wî bêjim li gorî 
rengê ji minre hate gotin:  

Ferensiyan kuştina Hakan kirin stwê Haco axa de 
sala 1923, Hakan serkirdeyekî Ferensî bû, di bin 
destê wîde dor 1100 leşker hebûn, û Ferensiya 
dixwest qişlekê li ser girê Beyandûr ava bikin, 
wextê dest bi avahiyê kirin Hakan xwest tirsê 
bêxe nav millet de da bo wan bêxe bin destê xwe, 
rabû şande pê Mihemed ê Ebês axa yê Dugirê, 
Hakan kortikek li gorî bejna zilamekî kolabû, 
wextê Mihemedê Ebês axa hate cem wî gote çend 
leşkeran wî bêxin kortê, piştî êxistina wî di kortê 
de heya qirikê çend demjimêran ew çû rehmetê, 
xelkê Cizîrê tev bihîstin û gelek qehirîn.  

Piştre Hakan bi 100 leşkrî re çû aliyê dêrikê, ji ber 
hinek sînor mabûn bê çêkirin di nav sûrî, Tirkiyê 
û Iraqê de, Kurdistan dikirin sê parçe li gorî 
levkirina “Saykis – Bîko”.  

Tirka bi bê baviya xwe xistin serê Haco kû 
Ferensî kafirin û divê misilman şerê wan bikin, 
wextê Haco bihîst kû şer di nav kurda û Ferensiya 
de dest pê kir rabû hate şerê Ferensiya, û hawîr 
dora beyandûr girtin tevî xelkê sinceqa aşîta. Qişle 
şewitandin û gelek leşker kuştin. 

Dema Hakan bihîst bi şewitandina qişlê û kuştina 
leşkerê wî, vegeriya ji Êndîwerê, wextê Hakan û 
leşkerê xwe ji tirbespiyê derbas bûn hawîr dorê 
wan hate girtin, û tev hatin kuştin tevlî Hakan. 
Jiber viya haco deng da û vegeriya cîyê xwe.   

Piştî sê sal ser vî şerî re derbas bûn Haco vegeriya 
Tirbespiyê ji ber şer kete nav wî û Tirka, 
Ferensiya ew girtin, jêre gotin: Te çima Hakan 
kuşt?, haco li wan vegerand got: Hikumeta Tirkî 
emrê mi kir kû em Hakan bikujin, îro em di bin 
siya hukumeta Firensa dene ûn çi emrê me bikin 
emê pê rabin. Lewra van gotina mehkemê ew dûr 
kir dêra zorê  .  

..... Dumahî heye.          
 

Bîranînên TêkoBîranînên TêkoBîranînên TêkoBîranînên TêkoŞŞŞŞerekî Kurderekî Kurderekî Kurderekî Kurd    

Ehmedê Ebdirehman Axa Kurê Şahîn Axa Şûzî 

Avakirina  Xoybûnê 
Xelek – 3 –                                                                 Xorşîd Şûzî 

    Ji Çilaxe em li tirumbêlê siwar bûn ta em gîştin 
Qamişlo, me dû hevalê xwe dîtin û kêfxweşî me da  

hev, wê şevê em bûne mîvanê wan, ji mere gotin: 

Haco axa li Dêra Zorê ye ji ber frensiya ew dûr 
kirin wir piştî şerê dûgirê*, emê herin dêrê wî ji 
wir bi xwere bibin.  

Du roja em mane li Qamişlo, me her çaran sibehê 
zû tirumbêlek girt û berê xwe me da dêra zorê, ji 
berya êvarî em gîştin, em çûn cem cîyê Haco axa 
lê bû, çar rojan em mane li cem wî, her roj 
mezinek ê Dêrê em dibirin xwarinê.  

Piştî çar rojê me qediyan li dêrê, me her pêncan 
berê xwe da Helebê, sê roja em li wir man, me 
xeber da Bêrûtê bi telefonê kû emê demjimêr heft ê 
sibê ji Helebê derkevin, lê em nizanin çi wextî emê 
bigihin Bêrûtê, bi gumana min li dor heştê êvarî 
em gîştin îstesyona Bêrûtê, dû zilam li wir li benda 
me bûn, em ji wir birin otêlê. 

Sibehê Vahan Papazyan  ji serokên  partiya Taşnaq 
ê Ermenî bû hate cem me, gelek kêfxweşî da me, û 
em birin mala xwe. Li cem mala wî em 15 peya 
gihan hev: 

1. Celadet Bedirxan beg, ji mîrê cizîra botan 
bû. 

2. Elî Riza kurê şêx se'îd. 
3. Memdûh selîm wanlî.  
4. Doktor Şukrî Mihemed Segvan. 
5. Fehmî beg, katibê şêx se'îd bû.  
6. Kamil efendi, mûlazim bî li Iraqê. 
7. Kerim efendi, mûlazim bî li Iraqê. 
8. Tewfiq efendi, mûlazim bî li Tirkiya, 

bazdabû çû bû Iraqê. 
9. Haco axa.  
10. Emîn ê Ehmed axa lawê Perîxan ê. 
11. Bedredîn axa. 
12. Bozan beg, ji serokê êla beraza bû. 
13. Mistefa Şahin beg, ji serokê êla beraza bû. 
14. Ehmed Şahîn axa.  
15. Ebdûllah Cizerî.   

Dest pêkê de Doktor Şukrî Mihemed Segvan bû 
serokê civînê, û piştî 5 pênc roja dan û sitandin me 
Xweyîbûn ava kir di miha tebaxê de sala 1927. Û 
her 15 panzdeh ên di konfirans de ketin qiyada 
Xweyîbûnê de, lê ez û hevalê xwe me xwe jê 
kişand û mi gote wan: Ez hêvîdarim ku hûn navê 
şêx Ebdirehman ê Garisî bêxin şûna navê me, û ez 
dibînim hinek navên dî hûn bêxin lîstê de çêtire. 
Teva ji daxwestina min re gotin erê.  

Piştî civata me giha dawî, papazyan derbasî cem 
me bû û destê tevan hejand, pîrozî da me, û got: ez 
û çend hevalan ji we emê herin cem mendûbê 
ferensî bo mektebekî ji Xweyîbûnê re li Şamê 
vekin... ji berî civîn bê girtin me teva soz da hev kû  



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

WeWeWeWeRGIRANDINRGIRANDINRGIRANDINRGIRANDIN   18 
hejimar   " 18 "    Çirya Pêşî     2013                                                                      ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye 

  

Kesayetiya kurdî Lêkolînên civaknasîn - Xelek 9 - 

Çiya kilîtê kesayetiya Kurd e(2).. Panorama çiyê 

Cîgeh û mirov:  Dr. Ehmed Xelîl 

           Wergêr: Heyder Omer 

Hinek ravakirin 

Fîlosofê firansî,  Nicolas Malebranch (1638-1715) 
gotiye: “Bayê ku em dikşînin hişên me  
diguhêre”(1). Heye ev gotin, li ba civakên beriya 
sedsalekê, yekeye susret be, di wan rojên, ku gava 
bavpîr û dapîrên me dengê birûskan şirove dikirin, 
digotin ev deng yê wan ewُran e, hezretî Elî bi 
kurbaca xwe lê dide, ew jî ji ber êşê diqîrin û 
rondikên wan diherikin, û dibin (baran), di wan 
rojên, ku gava heyv dihate veşartin de, digotin ku 
hûtek heye, dixwaze heyvê daqirtîne, vê lomê jî li 
defan û tenekan dixistin, qurşîn diteqandin, da hût  
bitirsînin, û heyvê rizgar bikin. 

Lê nûka, piştî rêveçûn û cûrbecûriya zanistan, û 
tûjandin û diyarkirina hêmanê şîmî (Kîmawî), û 
fîzîkî û kehretîsî yên zindiyan ji hêla pisporan de, 
divê gotina fîlozovê firansî Malebranch bala me 
bikişîne, û gava  rêveçûna jiyana zindiyan tê 
şirovekirin, divê em wan boçûn û gotinan ji bîra 
nekin, nemaze jî gurûpekî zanyaran diçespînin, ku 
mirov, berî pêşî û dawî jî, tiştekî zindî ye 
(biyologî), ne tenê ji hêla gewde de, belê ji hêla heş  
û ageh de jî, û li gor dîrokzanê îngilîz; Arnold 
Tiwênbî (1889-1975) divê “divê hewildanên 
şirovekirina xweristiya rêveçûnê an jî aferînê 
têkiliya genan û cîgeh li gel hevdu ji bîra nekin”(2). 

Di çaerçewa vê nerîna zanistî êkologî de, ez dê li 
panoram a çiyê binerim, hin caran jî ji neçare, 
boçûn û nerînên min yên kesayetî dê palpişta min 
bin, heye ez rast herim, û heye jî ez rê şaş bikim.  

Çavên min li vê jiyanê li gungê (Kurzêl) vebûn . 
Yaqût El-Hemewî navê vî gundî bi awayê 
(Qurzahîl) diyar kiriye(3), û nûka jî (Qurzyehil) tê 
navandin, û li devera çiyayê Kurmênc (Efrîn), li wê 
qoziya bakur-roavayê Sûriyê dikeve, û Efrîn jî navê 
wî çemî ye, ku ji bakurê wê deverê tê û heya bi 
başûr ve diherike. Ev şêwenav; ango Efrîn, bi vî 
awayî li ba Yaqût el-Hemewî û El-Qelqeşendî jî 
hatiye(4). Ev peyva Efrîn jî, di (Zend Avesta), ya 
ku şirovekirina pirtûka pîroz a Zeredeşt e, de bi 
wateya Xêrê/bereketê hatiye(5). 

Li Çiyayê Kurmênc, ji bilî bajarê Efrîn, ku navenda 
deverê ye, şeş bajarokên din û (360) gundên biçûk 
û mezin hene, sirûşta vê deverê bi piranî çiyayî ye, 
ew zincîreke çiyayî ye, di nav wê de hinek deştên 
teng an jî carina nîvfireh hene, firehtirîna wan deşta 
( Cûmê/Gumê ) ye, ku dikeve navbera çiyayê 
Leylûn/Lêlûn li hêla rohilat û zincîra çiyayê 
Heştiya li hêla roava. Navên Cûmê û Lêlûn di 
nivîsên El-Belazerî û Yaqût El-Hemewî û Ebo El-
Fîda de hatine(6). Gundê min (Kuryel) li kenara 
roava ya çiyayê Lêlûn dikeve , vê lomê axiftina 
min li ser (çiyê) ne berhema xeyala ye, belê 
berhema naskirin û danûstandina, ku ji rojbûyîna 
min de ye. 

Beriya derdora 30 salî, ez pêrgî pîrejinekê ji bakurê 
Kurdistanê bûm, ew li devera Efrîn bi mêr bû, 
çiyayên Efrîn babeta axiftina me bûn, wê hîngê wê 
pîrejinê gote min “Kurê min, Eger em van çiyayên 
we beramberî çiyayên mê bikin, (mebedst çiyayên 

bakurê Kurdistanê ne) dê mîna sewkiyên xaniyan 
werine xuyakirin”. Wê hîngê ev gotina wê pîrejinê 
li ba min pêdaçûnek bû, lê di pey re ji min ve xuya 
bû, ku çendî rast bû. 

Bilindtirîn çiyayên Efrîn digihêne (3606) piyan, lê 
çiyayên din, ku li welatê Kurd hene gelekî bilind in; 
Bilindiya çiyayê Şengalê bi qasî (4985) piya ye, ya 
çîyayê Jûdî bi qasî (6436) piya ye, ya çiyayê 
Nemrûd bi qasî (9567) piya ye, ya çiyayê Bîston bi 
qasî (11014) piya ye, ya çiyayê Şino bi qasî 
(11122) piya ye, ya çiyayê Elewend bi qasî (11745) 
piya ye, ya çiyayê Helgurd bi qasî (12249) piya ye, 
ya çiyayê Reşkoh bi qasî (12336) piya ye, ya Aaratê 
biçûk bi qasî (12870) piya ye, ya çiyayê Subhan bi 
qasî (13314) piya ya, û ya Araratê mezin bi qasî 
(16946) piya ye(7). 

Digel hindê, bandora êkologiya çiyayî li ser mirov, 
ji her warên zindî (biyologî), derunî (pisîkologî), û 
zanînê de, ne ji beriya sedsalekê an jî çend sedsalan 
de ye, belê gelekî ji zû de ye, ji serdema kevirî ya 
kevin de, an jî ji beriya çel hezar sal de ye(8), û 
heye ji beriya sedên salan de be jî, bi ser de jî divê 
her tim di bîriya me de be, ku “em ne berhema dawî 
ne, ya sê bilyon salên rêveçûnê li ser vê erdê/xakê, 
ji ber ku cûreyê me, wek hemî cûreyên din, berhem 
û destkeftineke her bi rê ve ye, û her berdewam 
e”(9). 

Êdî ka em binerin çi di panoram a çiyê de heye . 

Rûbirûtiya dagirtin û valahiyê 

Yekemîn tiştê balkêş yê êkologiya çiyayî ew e, ku 
piraniya erdnîgariya çiyê bi awayê giran e, ku 
çavan neçareyî nirîna venîştî ya ber jor û jêr de 
dike, da ber bi her tepelan de hilkişe, û ber bi 
newalan de dagere, bi mofirkan re bigere. Bi 
gotineke din; çiya çavan neçare dike, da bi awayê 
xelekan (gulover), çi ber bi tepelan bi jor de, û çi jî 
ber bi newal û kenaran bi jêr de binere .  

 

 

 

 

 

 

Heyder Omer 

Ev yeka jî tê wê wateyê, ku erdnîgariya çiyê, bi 
awayê yekser, têkiliya mirov li gel cihê pirgir 
girêdide, xweristiya pirên xêzên wî cihî bi piranî 
carcaran piştxûz û bilind in, û carcaran jî dagerî û 
kûr in, lê yên raste rast hem kêm in, û hem jî kurt  
in. Her weha erdnîgariya çiyê ji sê seriyan pêk tê 
ew jî ev in (dirêjahî, ber, bilindî), lê li deştê, mirov 
li gel cihekî dagerî û berfireh  xêzên wî raste rast 
in,têkildar e, du seriyên wî hene ew jî ev in(dirêjahî 
û ber). 

Li kêlek van agahiyên gelemper, min nerîneke 
kesayetî heye, hêvîdar im, ku di vê çarçewê de 
sûdar be; berê jî min gotibû ez ji gundê Kurzêl im, 

ku li devera çiyayê Kurmênc dikeve, lê 
erdekî/xakeke me li gundê ( Şudûd ) li kêleka 
roava ya devera (Bab)ê hebû, ev dever bi ser  
parêzgeha (Heleb) de dikeve, û devera Ezaz her 
du deverên (Efrîn û Kobanê ) ji hev dibire. 
Carekê, hîna ez xortekî biçûk bûm, bavê min, 
rehme lê be, ez bi xwe re birim ba wî erdî,  heya 
em bigihên wir, divê rojekê bi tevayî em li rê 
bana, an jî li dewarekî siwar bibana, tê bîra min, 
gava em di deştên Ezazê re diçûn pergalekê ez 
girtim, ji pergala, ku ez li devera Efrîn pê hest 
dibûm, cida bû, ew pergal û hest li riya vegerê hîn 
bi min girantir bû, lê wê hîngê min ne dikanî di 
wê pergal û agehê bigînim, û ne jî şirove bikim. 

Piştî koçbûna bavê min, debar û rêvebiriya mal û 
milkên me yên li gundê (Şudod) bû stûbariya 
min, vê lomê ez li motorekê siwar dibûn, û di nav 
herdu gundan de, diçûm û dihatim, her ku min 
deştên Ezazê dibiriyan, ew hestê kevin ez 
digirtim, û di riya vegerê de bi min giran dibû, lê 
vê carê, ez ne mîn berê biçûk bûm, û zanîn û 
hişyariya min jî hinekê xurt bûbû, û min kanîbû li 
xwe çavdêr bibim û diyardeyên derûnî jî şirove 
bikim, pêre jî min destên xwe dane ser wê 
aloziyê, pê hay bûm, ku ew aloziya hestkirina 
valahiyê bû. 

Belê…Di wê êkologiya çiyayî de, çiyan cîhana 
min pêk dihanîn, min jî bi wan re dida û distand û 
hestewer dibûm, ji ber ku gundê me (Kurzeyl) li 
kenara çiyayê Lêlûn dikeve, û ji hêla roava de, bi 
qasî pêncsed mitir, du çiyayên biçûk li kêlek 
hevdu serên xwe hildidin, û bi qasî pênc 
kîlomitran jî zincîra çiyayên Heştiya ne, di paş 
wan re jî, li ba asowê roava tepelên çiyayên 
Emanos, yên bilind û li dirêjiya salê ser bi berf in, 
xuya dibin, her weha derdora min, çi ji bakur de, 
çi ji başûr de, her der çiya û gir bûn, û valahiya, 
ku deşt wê peyda dikin, li pêş min ji pênc 
kîlomitran ne bêtir bû.  

Lê gava diçûme gundê (Şudod), min xwe yekser 
di nav valahiyeke berfireh de didît, deştên fireh, 
ku tenê hin girên biçûk û nizim lê hebûn, û bi her 
aliyan de dirêj û pehn dibin, li pêş çavên min bûn 
Bi gotineke din: Di deştên Ezazê de, sêyemîn 
kenara cîgeh, wenda dibû; ew kenara ku sibehê 
heya bi êvarê li pêş çavên min bû, û ez pê re lihev 
hatibûm, û ji biçûkaniya min de, hevpara 
pêkhatina kesayetiya min bû, ew kenara sêyemîn 
jî (bilindahî) bû, bi vî durvê xwe yê berz û 
lihevgerî.  

Berê jî min gotibû, ku li riya vegerê, bandora wê 
valahiyê xurtir dibû, sedema vê yekê ew bû, ku 
şûna ez jê dizîvirîm; ango gundê (Şudod) hinekê 
bilind bû, lê gava ez ji deştên Ezazê ve nêzîk 
divûm, ez pê hay dibûm, ku hema ez dê bikevim 
nava korteke kûr û fireh, pêre jî ez behnteng 
dibûm, tenê tepelên çiyayên Amanos, ku ji dûr 
de, ji hêla asowê roava de dihatine xuyakirin, 
bêhna min fireh dikirin. Evî cûreyê hest careke 
din, piştî û pênc salan ez girtim, gava ez bi 
tirambîlê 
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tirambîlê ji dewleta Emaratên Erebî ya yekbûyî 
diçûme Sûriyê, û di nav çolên Hîcarê re derbas  
dibûm, tenê gava min hinek çiya û girên hindik di 
nava wan çolên pehn û fireh de didîtin, hinekê bêhna 
min fireh dibû.  

Çav ( dîtin ) û raman: 

Rûbirûtiya dagirtin û valahiyê di dîmenê çiyayî de, 
me digihîne çar encaman: 

1. Di êkologiya çiyayî de şûna valahiyê kêm û biçûk 
dibe, û ya dagirtinê fireh dibe, lê di dîmenê deştê û 
çolê de valahî destlatdar e, û şûna dagirtinê biçûk 
dibe. Êkologiya çiyayî, bi vî awayî, bergehên derdora 
çavan (bergeha dîtinê) kurt dike, lê pirê tiştan dide 
pêş çavan; ang mirov nikane dûr binere, lê pir tiştan 
dibîne. 

2. Kesê êkologiya çiyayî, bi bandora wê tê 
perwerdekirin, ku ji tepelan de li deverên derdorê 
bimeyzîne, pêre jî daxwaza danûstandina li gel 
asowê fireh li ba wî geş dibe(10). Bi ser de jî, ji  bo 
dubarekirina danûstandina çav li gel pir tiştên heyînê, 
çavdêriya duqet û balkêşana ber bi hûr û mûrên tiştan 
de divên, çi ji warê naskirina tiştan (ew çi ne?) de be, 
û çi ji warê sînorkirin û têkiliyên wan ( ew çawa ne?) 
de be, an ji warê şirovekirina bi armanc be ( çima ew 
?) an jî ji warê nirxandinê be (çi sûda wan heye?). 

3. Êkologiya çiyayî di pêkhanîna hizra (zihniyet), ku 
li gel realîteyê zor girêdayî û xwediya karînên 
şirovekirinê ye, hevpar e; ev cûrehizir, di heman 
demê de, dikane bibe yekeke felsefî, ku  ji jor ve li 
tiştan û dozan bimeyzîne, û encamên gelemper û 
yasayên tevayî ji destkeftiyên derdorê peyda bike. Vê 
lomê dikarim bibêjim,ku şirovekirina têkiliya 
navbera êkologiya çiyayî ya Yonanê û pêşketina 
ramana felsefî li wî welatî dikane vê taybetmendiya 
kesayetiya çiyayî biçespîne. 

4. Heye mijûliya keşê çiyayî bi hûr û mûran re, di hin 
pergalan de, bibe awayek ji awayên kurtedîtinê, û 
tengbûna asowê ramanê, bi beşên tiştan, ne bi 
tevahiya wan re, mijûl bibe, pê re jî nijad/rehê tiştan 
ji bîra bike, û di çarçewa (şaxan) de bigere, bi tişt û 
ramanên demdar ve were girêdan û yên berdewam û 
herheyî ji bîra bike. Bê guman mirovê, ku zihniyet û 
ramana wî wusa be, dê bibe belaya civaka xwe, û 
civaka, ku zihniyeta wê wusa be, dê riya rastiyê 
wenda bike, heye xwe tar û mar jî bike. 

Çiya û cidahiyan: 

Gelek cidahî di êkologiya çiyayî de vêkra dijîn, 
mirov dikane wan di çarçewa ( hevtewaw ) de, ne di 
ya ( hevdijber ) de bi cih bike. 

1. Cidahiya tepel û newalê: Tepel nûnera 
(bilindiyê) ye, û newal jî nûnera (dagerînê) ye, eger 
tepel di pêkhanîna hesta xwesînorkirin û serkeftinê û  
her rewşên, ku ji ber vê xusletê peyda dibin, wek 
xwehezkirin û serbilindî û derûnpaqijyê, de hevpar 
be, dagerîn û newal jî di pêkhanîna hesta rêzgirtinê 
de hevpar in, lê heye dagerîn alîkariya hêmanine din 
bike, ku hemî vêkra hesta xwe nizim kirin, 
xwebiçûkirn, û bênirxkirinê li gel mirov peyda bike. 
Bi gotineke din; eger tepel ji bo afirandina (kesê 
gewre û payebilind) hêmanê alîkar be, dagerîn dibe 
hêmanê alîkar ji bo afirandina (kesê kole). 

2. Cidahiya sertbûn û nazdariyê: Sertbûn û her 
xusletên li derdora wê dicivin, wek hêz, hişkî, mirûzê 
tirş û hêrsbûna bê deng, di qulafetê çiyê de diyar in; 
ew çiyayê gewre û sawdar, ku li ser erdê/xakê 
venîştiye, û bi hêz ber bi ezmanan de hildikişe. 

hildikişe.Tu dibînî, ku ew (çiya) şûngirtî li pêşberî 
te derdikeve, bi rikdarî asowan li pêş te digire. Her 
sertbûn di wan latên pir de j1i diyar dibe, ewên ku 
bi qulafetên cirbecir li kêlek hevdu kombûne, û 
qulafetê çiyê hîn gewretir dikin. 

Lê nazdarî û her xusletên li derdora wê dicivin, wek 
nermbûn, xwînşêrînî,peyvxweşî û dêmgeşî, di dar û 
geya û  çîçek û gulan de diyar dibe. Ev xuslet ne 
tenê li deverên, ku kevir û lat lê kêm in diyar dibe, 
belê carcaran di navbera latan re jî, bi durvê 
xweşik, bejindirêj û lihavhatî, serbilind û dêmgeş, 
rûvekirî û rengxweş, şîn dibe. Eger tu herikîna kanî 
û cûbaran li çiyan û ber lingên wan, û herikîna 
çeman di wan gelî û newal de, tev li wê tablowê 
bikî, dê bête xuyakirin, çiya ne cîhana hevdijberan 
e, belê ew cîhana hevtewawan e, cîhana telihevbûna 
ciwanî û gewrebûnê ye.  

3. Cidahiya pileyên hewayê (germ û sar): Di 
êkologiya çiyê de, pileyên hewayê, di zivistanê de, 
gelekî dadigerin û kêm dibin, barana pir dibare, 
bahozên berfê radibin, lê gava bihar tê, heyam 
xweşik dibe, bayê nerm tê û derûnan geş dike, 
qunaxeke nû dest pê dike, dilopên baranê û xalekên 
berfê hêdî hêdî dibarin, geya û kulîkên rengereng 
şîn dibin, xunceyên daran dipişkivin, û pelên wan 
mezin dibin, siha wan fireh dibe, kanî der dibin, û 
gava havîn tê, pileyên hewayê ber bi jor hildikişin, 
heyam li newalan û deverên dagrerî germ dibe, 
gelek geya ziwa dibin, lê li deverên bilind û zozan, 
hem pareke heyama nazik, û hem jî geyayên şîn 
dimînin. 

Tiştê balkêş ew e, ku guhertinên êkologiya çiyayî li 
pey hevdu peyda dibin, kesên êkologiya çiyayî 
demên wan guhertina dinasin, xwe jê re amade 
dikin, da pê re li hev bikin, ew guertinan ne nişkavî 
ne, ku ji nişkêve bidin ser mirov, wek çawa 
guhertinên êkologiya çolê, û heye ya deryayê jî, 
nişkavî ye. Bi gotineke din, guhertinên êkologiya 
çiyayî rêbazên şûngirtî hene, mirov,li ger 
têgihêştina yasayên sirûştê, hema bi awayê sade jî,  
dikane demên wan guhertinan texmîn bike, da xwe 
jê re amade bike. 

Cînartiya dijberan: 

Ev tiştên derbas bûne, me digihênin van encaman: 

1. Êkologiya çiyayî yekeke dijwar e, bi hêsanî xwe 
terxanî mirov nake, divê kesê çiyayî  xwedî karîn 
be, da kanibe pêre bide û bistîne. Da tu li çiya, çi 
ber bi jor de, çi ber bi jêr de,  bigerî, divê tu cefayê 
pir, ne wek ku tu li deştan digerî, bikşînî; ev cefa 
her tim ji bo te divê, çi tu berhemekê an  geyakî an 
hin rehan bipelînî, singekî an şitlekî daran di erdê 
kî, pêz biçêrînî, nêçîra pezkûviya bikî, û çi jî tu bi 
dirindekî re rû bi rû bibî.  

2. Jîyîna li êkologiyeke dijwar te bi wê re rû bi rû 
dike, da tu xwe biparêzî, divê tu rûbirûtiyê 
bipejirînî, bi ser de jî divê tu ji her warên gewdeyî, 
hizrî/zihnî û derûnî de bi qasî wê rûbirûtiyê be, pêre 
jî divê tu sert û hêzdar bî, hişk û aram û rikdar bî,  
ger tu ne wusa bî, êkologiya çiyayî nabe şûna te, 
belê divê tu dagerî deştan. Da em di wateyên 
dijwarî û rûbirûtiya êkologiya çiyayî bigihên, ka em 
rewş û pergala du mirovan, her du jî dixwazin 
xaniyekî ava bikin, binerin; yek ji wan keviran ji 
latên çiyê dibire, û yê din kelpîçan ji xaka deştê çê 
dike. 

3. Cînartiya sertbûn û nazdariyê li êkologiya çiyayî 
hêmanê alîkar e ji bo pêkhanîna kesayetiyekê, ku 
gelek xuslet û nirxên hevdijber tê de dicivin; wek 
hêz 

hêz ûn jarbûn, sertî û nazdarî, hêdîbûn û 
hêrsbûn, xweragirtin û hêrsdarî, cidiyet û tinazî, 
rûtirşî û rûgeşî; ango kesayetiyeke, ku giyanê wê 
yê şervanî bilind e, ji xwebawerî de rûbirûtiyê 
dipejirîne; kesayetiyeke hêzdar e, ku nayê 
pişaftin û tarûmarkirin, berevacî wê kesayetiya 
din e, ewa ku nerme, ji hevketî ye, ne xwebawer 
e, hesta xwenizimkirin û xwebiçûkirinê 
nasnameya wê dipişifîne, û nirx û helwestên wê 
tar û mar dike. 

Erdnîgariya têrbûnê(xwexwyîkirinê): 

Hinek taybetmendiyên din yên êkologiya çiyayî 
hene: 

1. Çiya erdnîgariya numabûn û sergirtiyê 
(nenumabûnê) ye: Ew gewdeyekî mezin e, 
gelekî bilind e, û bi ser ku ji pêş çavan weda 
nabe, û mirov dikane wî ji dûr de bibîne, û 
dikane mezinahî û bilindiya wî jî texmîn bike, lê 
gava mirov têkeve hundirê wî, xwe wek tiştekî 
biçûk di hembêza ejdehakî mezin de dibîne, û pê 
hay dibe, ku hino hino di nava xakeke sergirîtî 
de digere, nizane ka çi, li paş wê tepelê, hundir 
wê kurtê, an jî di kûrahiya wê şikeftê de, li benda 
wî ye. 

Mirov, çi nîçirvan be, an şivan, zevîvan be, an jî 
rêwî be, gava li êkologiya deştê digere, dikane 
bergehên dûr û pehn û fireh bibîne, û dikane her 
tiştên derdora xwe çavdêr û nas bike, lê di 
êkologiyê çiyê de rewş tê guhertin. Mirov di 
êkologiyê çiyê de dikeve bin destlata awayekî ji 
awayên korbûnê, ku dibeje wî;  gelek tiştên 
nenas li vir hene. Da ku mirov xwe ji bindestiya 
wî awayê korbûnê rizgar bike, û girêkên 
sergirtiyên derdorê veke, divê her tim li şûneke 
bilind, ku destlatê jê re pêk tîne, bimîne. 

2. Çiya erdnîgariya nişkaviyan e: Gava tu li 
çiyê be, berî pêşî tu nizanî ka çi li benda te ye, 
heye ji nişkave perendeyek ji ber lingên te bi 
banî de bifire, tirsê ew jî girtibû, ji ber ku ji 
nişkave tu li pêş xwe dît, heye tu ji hin 
direndeyan, wek guran, ve nêzîk bûbe, lê te hay 
jê nebû ye, heye ji nişkave tu hin xwekêşan 
bibînî, ku ji ser latekî ber bi komên keviran de 
dixuşn, da xwe veşêrin, û heye ji nişkave tu 
marekî bibînî, ku bi lez ji pêş te baz dide, eger tu 
pê lê kî, heye te gezke, û heye marek ji nişkave 
bibe mavanekî jê ne razî, di bin konê te de, an jî 
li ser sewkiya mala te. 

pê lê kî, heye te gezke, û heye marek ji nişkave 
bibe mavanekî jê ne razî, di bin konê te de, an jî 
li ser sewkiya mala te. 

3. Çiya erdnîgariya tenêtiyê ye: Lat, gelî,  
newal û çeman hemî veqetandekên sirûştî ne, li 
pêşberî hevgîhêştina hêsan û lozok radiwestin. 
Wek nimûne; şivanê ku keriyê xwe di gelîkî de, 
an li kenareke çiyê diçêrîne, hevpîşeyê xwe, yê 
ku li geliyê din keriyê pêz diçêrîne, nabîne, 
niştevanên gundekî li kêlek çiyê dikanin yên 
gundê kêleka din,an jî deşatê bibînin, lê nikanin 
gundên di paş çiyê de hene bibînin. Di dema 
zivistanê de xwetenêtî girantir dibe, ji ber ku rê 
têne birîn, û mirov jî ji neçare di gund û malên 
xwe de, demeke dirêj, dimînin . Losyan Fîver 
dibêje: „Niştevanê çiyê, di kûrahiya geliyê çiyayî 
yê cizîra çiyayî de, mirovê hatiy tenêkirin 
e,kesekî di zîndaneke teng de ye, ku çiyê ew ji 
hemî deverên herêmê birî ye“(11).  

4. Çiya keleheke parêzger e: Ev keleh kesê, ku 
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wan kesên ku alav û awayên bajarvaniyê bi dest 
xistibûn. Mebesta min ji vê boçûnê niştevanên 
çiyayên ji deryayan dûr in, weka çiyayên 
Kurdistanê û çiyayên Efganistanê, lê niştevanên 
êkologiya çiyayî ya nêzîkî deryayan, wek welatê 
Yonan, ewana di riya deryayan re gîhan navendên 
şaristaniyê û bûn hevparên berhemdariya wê . 

7. xwepaldana kesê çiyayî bi ser tenêbûna xwe ya 
dûr de, nepejirandina bajarvanên, ku gelek 
astengiyan bi xwe re tînin, û penava azadiyê teng 
û biçûk dikin, baweriya wî bi çêtiriya awayê 
nerîna wî ji bo jiyanê; evan helwestan vêkra kirin, 
ku kesayetiya çiyayî bi hêsanî destan ji 
kevneşopan bera nede, û zihniteta (hizr ) wî nirx û 
tevger û cilên kevneşopî biparêze. Bi ser de jî pirê 
caran keşê çiyayî ji têgehên bajarvanî û şaristan 
nefret dike, û car caran jî wan têgehan, bi wayê 
eşkere, gelekî riswa dike. Di vî warî de her du 
kesayetiyên çiyayî û koçerî, ji gelek aliyan de, 
wek hevdu têne xuyakirin .  

Ka li vê dawiyê em çend boçûnên Losyan Fîver, 
ku li ser kesayetiya çiyayî gotinê, binerin: „Kesê 
çiyayî ew keşê êdyal yê navnetewî ye, mirovekî 
xwedî asowê teng e, ji ber ku çiya wî ji cînaran 
dibire, ji rojbûyînê de ew koleyê kevneşopan e, 
parêzerê her tiştê, ku wî li gel buhêrekê dibestîne 
ye, bervedêrê kelepûra madî û çandî ya ku 
pêşiyan bi şûn xwe de hêştine ye, tiştekî nû tune 
ye, ku kanibe hewesa guhertinê di wî de bilivîne, 
alavên kevin in, cilên kevneşopî ne, zimanên kevn 
in, rêbazên ayînî yên kevn in“(15). 

Losyan Fîver bi ser de jî dibêje: „Kesê çiyayî, ji 
hêla têorî de, gelekî çalak e, di nav mala bavanî 
de jiyaneke tenduristî dijî, û bi hêz pêre tê 
girêdan, her dem li ser kar e, hişk e û dijwariyan 
dipejirîne, jiyana nerm û laqirdiyan nas nake. 
Bêhnvedan ne hewesa wî, bê westan kar dike, li 
hember niştevanên deştan dijberê bê hempa ye. Ji 
hêla din de, ew na zana ye, ne hunermed e, 
êkologiya wî ji peydakirina van jîrekiyan sertir e, 
lê belê em dibînin, ku niştevanên Ebnîn jî ji 
heman nijadê Toskaniyan in, lê jîrekî li ba 
Ebnîniyan û sertbûn li ba Toskaniyan têne 
dîtin“(16).  

Jêder û çavkanî: 

(1) Losyan Fîver: Erd/xak û rêveçûna mirovane, rû 37. 

(2) Arnold Tiwênbî û Daysako Êkîda: Rûbirûtiyên mezin, 
rû 24. Û Jon Sîrl: Heş, ziman û civak, rû 59, 85 jî biner.  

(3) Yaqût El- Hemewî: Ferhenga welat an, 4/367. 

(4) Yaqût El-Hemewî: jêdera berê, 4/194. El-Qelqeşendî:  
Sibeha El-Eşُa: 4/84. 

(5) Avesta: rû 808. 

(6) El-Belazerî: Vekirina welatan, rû: 154. Ebo El-Fîda:  
Nirxandina welat an: rû 267. Û Yaqût El-Hemewî: Jêdera 
berê, 2/219, 3/22, 5/34 jî biner. 

(7) Mehdad Îzady: The Kurd, (bi zimanê îngilîzî), rû 15. 

(8) Donald Jonson û Bilîk Îdgard: Ji qunaxa Losî heya bi 
qunaxa zimên, rû 182. 

(9) Donald Jonson û Bilîk Îdgard: Jêdera berê, rû 203. 

(10) Losyan Fîver: Jêdera berê, rû 257. 

(11) Losyan Fîver:  Jêdera berê, rû 295-296. 

(12) Losyan Fîver: Jêdera berê, rû 34. 

(13) Tewfîq Silêman: Lêkolînên şaristaniya roavayê 
Asiyaya kevin, rû  134. Mihemed Beyyomî Mehran: Dîroka 
Îraqê ya kevin, rû 345, 248. Cemal  Reşîd: Diyarbûna Kurd 
di dîrokê de, 1/97. El-Hemedanî: Komkerê dîrokan, 1/250-
258. 

(14) Biner: Samowêl Kirêmer: Ji tablowên Somer, rû 79. 
Spîtîno Moskatî: Saristaniyên samî yên kevin, rû 67.  

Losyan Fîver: Jêdera berê, rû 256. 

Yonan Êksnfon (Xenophon), û tembiya ku Xanê 
Mangol; Menogova-an li Holako kiriye, bînin 
bîriya xwe. Tembiya Menogova-an ew bû, ku 
beriya derbasbûna Bexdê; paytexta destlata 
Abbasiyan sala (656 k-1258 z), divê Kurdên 
çiyayê Loristanê werin bindestkirin(13). 

 4. Diyardeyeke din di kesayetiya çiyayî de heye, 
ji min ve weha xuya dibe, ku taybetmendiyên 
tenêbûnê, hêzê û têrbûnê rola berbiçav di hebûna 
wê de heye, ew jî ew e, ku ev kesayetî awayên 
rêxistinên polîtîkî û rêvebirî yên navend bi hêsanî 
napejirîne. Kesê çiyayî, yê ku cihê wî yê hêzdar û 
dorpêçkirî  dikane xwetêrkirinê, çiqas kêm be jî, jê 
re peyda bike, wusa dirame, ku ew dikane xwe û 
jiyana xwe bi rêve bibe, û destan ji her sûdeyên, 
ku koletiyê bi xwe re tînin, bikişîne. Bi ser de jî 
ew xwe wek dewleteke mezin dibîne, ma dewleta 
mezin xweperçekirina ji bo berjewendiya 
dewleteke din dipejirîne?! Ev yeka gotina 
helbestvanekî Çînê, ku beriya jidayikbûna Îsa bi 
çend sedsalan gotiye, tîne bîra min: 

„Gava roj hiltê şiyar dibim, û gava diçe ava jî 
radikevim. 

Zeviyên xwe diçînim da bixum, û bîra xwe dikolim 
da vexim. 

Ma çiyê min di destlata Împertor de heye?!“. 

Ez dikanim, li vir niştevanên Yonana kevin jî 
bînim bîriya xwe; hemî delwtên li Yonana kevin, 
beriya çaremîn sedsala b.z ava bûn, wek dewlet- 
bajarê Esîna ( Athina ) û dewleta Isparta, nebûn 
dewleta navend ta ku Fîlîpê ( Philippos ) mekdonî 
da ser wan û kurê wî Iskender jî di pey re pirojeya 
wî ya fireh tewaw kir. 

Ma çima ez bi dûr de diçim û Someriya nayînim 
bîriya xwe . Ewana kurên çiyayên Zagros bûn, ku 
ber bi başûrê deşta Mezopotamya de çûbûn, li 
dirêjiya hezar salî, hema dewleteke navend li 
welatê Somer ava nebû, tenê dewletên biçûk û 
hevdij ava bûn, wek dewleta Or (Ur), dewleta 
Legeş (Lagash) û dewleta Sîpar (Sippar), û 
yekemîn dewleta navend li welatê Somer li ser 
destên Sergonê Akadî sala (2350 b. z) ava bû; 
Sergon û gelê wî Akad jî ne çiyayî bûn, belê xelkê 
êkologiya çolê û deştê bûn(14). 

5. Ji ber ku kesê çiyayî dewleteke navend û hêzdar 
tunebû, ku li pêşberî talankeran derkeve, welatê wî 
yê çiyayî her tim armanca talakeran bû, û wî 
bihayên pir ji ber vê yekê didan, ewî her tim ji bo 
cengê xwe amade dikir, evê yekê jî ew her bê tebat 
dihêşt, an jî carcaran diket nav destên talankeran. 
Ez bawer im, eger dewlet-bajarên Somer 
dewleteke naved ava kiribana, Sergonê Akadî dê 
nikanîba ew gêr kira. Mirov dikane li ser rewşa 
dewletên Yonan jî di caremîn sedsla b .  z de weha 
biçe . 

Û eger dewletok û mîrnişînên Kurd ( Hesnewey; 
Şedadî, Rewadî, û Merwanî) di pêncemîn sedsala 
koçî de (yanzdemîn sedsala z) dewleteke navend 
ava kiribana, talankerên Silcoqan dê nikanîbûna 
ewana yeko yeko gêr kirana. 

6. Tenêbûna wî kesê çiyayî, mêldariya xweyîtiyê, 
nepejirandina bindestiya rêxistinên navendî, 
baweriya bi hindiktirîn tiştên ji bo jiyanê pêwîst 
in, da dewleta xwe ya mezin, ku ew bi xwe ye, an 
jî êla wî ye biparêze û wenda neke; ev çureyê hest 
û helwestan hukardartirîn hêman bûn, ku nehêştin 
kesê çiyayî derbas tevgera şaristaniyê bibe, û ta 
radeyekê ew ji derdorê birîn, û xistin bin destên 

xwe davêje bextê wê, xwe pê diparêze, poşman 
venagerîne, lê divê ew kes qul û quncikên wê nas  
bike, kanibe ji her aliyên xwarin, vexwarin û 
heyamê de pê re lihev bike. Çiya, bi bilindahiya 
xwe, bi dijwariya tora girên xwe ya pirgirêk, bi 
şikeftên xwe, bi dagerînên xwe yên dijwar, bi riyên 
xwe yên teng, û bi daristanên xwe dikane mirov ji 
neyaran biparêze, û derfeta xweparastinê li pêş 
mirov peyda dike, da biryara xwe nexe destên kesên 
din, rûmeta xwe erzan neke, nasname û xweyîtiya 
xwe ji pişaftinê biparêze. Êkologiya çiyê hesta hêzê, 
xwebaweriyê û payebilindiyê di kesayetiya mirov de 
geş dike, pêre jî ew mirov bi dijwarî yasa û rêbazên, 
ku ji bo avakirina dewletan pêwîst in, dipejirîne. 

5. Çiya mexezeya xwarinê ye: Ew supirmarkeke 
mezin e, dikane têrkirina xweyîtî ji bo niştevanan 
peyda bike, tevî ku ew xwetêrkirin dê hindik be jî, lê 
dikane jiyanê biparêze. Di navbera gereke rojane re 
li çiyê, tu dikanî goştê xezalekê, kevrûşkekî, 
perendeyekî li ser sifra xwe deynî, ji hêla berhemên 
daran û geyayan jî, çiqas dixwazî, dikanî bêjî,  bi ser 
de jî eger tu keviran ji nava hinek şûnên biçûk bidî 
alîkî,  û çend liban bi ser xakê de bireşînî, dê gelek 
xwarinên pêwîst ji te re pêk bînin. An jî hema tu 
çend mîhan û bizinan ji xwe re perwede bikî, tu 
dikarî ji şîr, mast, rûn û goştê wan sûdê wergibirî,  
berhemên wan ji xwe re bo zivistanê jî bihêlî, û 
cilan û konan û gelek tiştên ji bo jiyanê pêwîst in ji 
hiriya wan cêkî. 

Çiya dewletek mezin e: 

Eger em wan taybetmendiyên derbas bûne bidin ber 
çavan, em dê bigihên van encamên jêrîn: 

1. Pergala korbûn û sergirtinê, ji hêlekê de, hesta 
gumanê, ya bendewariyê, û ya xweparastinê, û ji 
hêla din de hewceya hayîbûn û çav-vekirinê û 
daxwaziya pelandina domdar, naskirina tiştên nenas 
di kesayetiya çiyayî de peyda kiriye, da kanibe li 
hember wan pergalan bi ser keve. 

2. Di hembêza vê rewşa pirgirêkî de, taybet mendiya  
jêhatî  û mêrxwasiyê di kesayetiya çiyayî de pêk hat. 
Di vê xalê de, dikanim bibêjim, ku fîlozovê Yonan, 
Hîpokrat (Hippocrates) hemdemê Sokrat (Socrates),  
ev taybetmendî nîşan dikir, gava gotiye: 
„Niştevanên herêmên çiyayî,  yên ku baran û bahoz  
bi ser wan de tên, bejindirêj in, xwûnşêrîn in, lê  di 
heman demê de jî mêrxwas in“(12). 

3. Taybetmendiyên tenêbûnê, hêzê û têrbûnê, di 
êkologiya çiyayî de, ji bo pêkhanîna kesayetiya 
raperînî û şoreşgêrî ya dûrî serdanînê ye, hêmanên 
alîkar in; ev kesayetiyeke  destêdana kesekî din 
napejirîne, dikane her piştê, ku pê ne qayîl e, bi 
mêranî bi baş pişta xwe bavêje, û guh nedîyê, wek 
rêbaza „ we ayînek û min ayînek hene“, û gava 
dest werin têwerdan, û bi  azadî, biryar û rûmeta wî 
were leyistin, an jî birînkirin, hema bi lez hêrs dibe, 
ta radeya ku heye ew hêrs germ bibe, û bigihê 
qunaxa jihevxistinê (tedmîr); xwejihevxistin an jî 
jihevxistina kesên din. 

Her weha niştevanên çiyayan, li dirêjiya dîrokê de, 
ew kesan bûn, ku pilan û armancên talankeran têk 
birin, û her dem di qirikên xwediyên pirojeyên 
împeretorî de stiriyên dijwar bûn, ewana neçareyî 
cefayên pir dikirin, da kanibin wan niştevanên çiyê 
bindest bikin. Hema li vê derê, em dikanin nivîsên 
şahên Akad û Aşor, ku cengên xwe li dij pêşiyên 
Kurd; yên çiyayên Zagros tomar dikirin, û 
dijwariyên li pêşberî deh hezar kuştarên Yonan, di 
riya vegerê de, rû dane li gor boçûna rêvebirê Yonan 
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Şehzadeyê Çînî yê hoşmend 
 

Kurdikirina efsaneyekê : Can kurd 

 

hejimar   " 18 "    Çirya Pêşî     2013                                                                      ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye 
  

WeWeWeWeRGIRANDINRGIRANDINRGIRANDINRGIRANDIN   

(Ev efsaneya Çînî di „Wekî çemê diherike“ de, bi 

terzekî xweşik, ji aliyê romanerê mezin Paulo 

Coelho yê Brazîlî ve, hatiye nivîsandin.) 

250 sal berî ji dayîkbûna hezretî Isa, silav lê bin, li 

welatê Çînê, pêwîst bû şehzadeyê navçeya Tîng 

Zida bibe Imperator, hema li gor serohatên kevare 

yên çînî, diviya bû berî wê yekê, ew ji xwe re 

bûkekê bistîne, zagon wilo bû. 

Ji ber ku wî dixwast jinekê bîne, ku ciyê baweriyê 

be, lew re hişmendan ji wî re gotin, ku bila hemî 

keçikên navçeyê bên li ber wî rawestin, da ew yeke 

ji gişan bêtir pêbawer e, ji nêv wan hilbijêre. 

Hemî keçikên navçeyê bi dilşadî xwe ji wê 

mîhrecanê re amade kirin, bi gelek lewendîkirin, 

xweşikî û nazdarî,  bihatirîn cil kirin ber xwe, bi 

xemlên zêrîn û pir bi bîn, bi gelek kulîlk û reng û 

ton hatin li ber şehzadeyê xwe civiyan, di dilê her 

yekê de hîviya mezin hebû, ku wê ji xwe re 

hilbijêre, li xwe mar bike. 

Berdesteka hejar, ku di koçka şehzade de kar dikir, 

dît ku dota wê jî hezdike tev li wê hilbijartinê bibe, 

Gotê:“Dota min, qey tu di serî de nesaxî? Van 

keçikên hanê, tev dotên malmezin û maldarên 

navçeyê ne, ma tu cil û xemlên wan nabînî ? Tu yê 

bi van cilên xwe me riswa bikî .  Bavê te di tewla 

hespan nizimtirîn karên paqijiyê dikir. Ma tu kîyî 

heta tu tev li wan keçan bibî?” Lê belê xewnên 

dota wê  jî wekî yên hemî ciwanan bilind û mezin 

bûn, wê ji şehzadeyê xwe hezdikir, pir ji wî 

hezdikir.  

Dota wê pîrejinê bersîv wilo da dayîka xwe:”Dayê, 

dayê, Ez baş dizanim, ku ez nayêm hilbijartin û ez 

dizanim, ku gelek ji van keçikên dî ji min 

çelengtirin, û ewana dotên malmezin û serhêz û 

maldaran in. Ji min re ev mîhrecana hilbijartinê 

yekemîn delîve û bergeh e, ku ez tê de hezkiriyê 

dilê, davdiliyê xwe, ji nêz ve bibînim. Ji min re 

dîtina wî ji nêz ve carekê bi giş malê cîhanê dike û 

bi van hemî stêrkên gerdonê dike. Qedera min wilo 

ye, ku ez dota bavekî hejar û dayîkeka hejar bim, 

hema tu dizanî, dayê, te jî di ciwaniya xwe de ji 

bavê min hezkir û tu jê venebû.” 

Di hêvara wê rojê de, hemî keçikên memleketê rêz 

bi rêz, tev bi xemlên rengareng û giranbiha, bi 

bihna Misk û Enber û Gulav û Lewentê, bi 

gerdenên zêrîn û bi xilxalên zîvî,  por şehkirî û bi 

pêlikên bi ser piştên wan de daketîne, û bi solên, 

ku tenha bûkên ciwan di roja dewatê de dikine pê, 

hatin. Li ser destên wan sepetên gelek xweşik 

xemilandîne, ku têde kulîlk an firindên kes nedîtî 

an jî fêkî û şîrone, yên ku şehzadeyê wan jê 

hezdike. Tenha dota hejar a pîrejina berdest, her 

wekî di mala xwe de, cilên xwe yên erzan dike ber 

xwe, wilo li dawiya teviya keçikan hat, lê piçekî  

xwe paqijtir kiri bû, û lew re ji hinde keçikan 

çelengtir û mêşengtir dixuya. Li ser destekî wê jî 

sepeteka xêzeranî ya bi xwe çêkiribû hebû, tê de 

çend kulîkên ji ber beneke zinarî jêkiribûn .  

Di dilê wê de tenha yek hîvî hebû, ku ew ji nêz ve 

li rûyê şehzade binêre, wî di şadiya hilbijartina 

bûkekê de bibîne. 

Çiya û  newalan dengên deholên mezin û wîtewîta 

zurneyên ji rumekî dirêjtir bûn, vedida.  

Zarok li pey keçikan dibezîn, bi hîviya standin û 

berhevkirina çiqinên diyariyan, gava şehzade ji  jor 

ve, ji ser pişta sewkiyeke bilind ve, wan davêje ser 

keçikan. 

Şehzade dest bi pêşbirkê kir, got ku ew ê bo her 

keçikekê tova kulîlkekê bide, û kî ji wan paş şeş 

mehan çelengtirîn kulîlk bîne, ku ji wê tovê şîn 

bûye, ew ê bibe bûka şehzade, û gava dewata wan 

çêbû, ji xwe şehzade dibe Imperator û bûka wî 

dibe xanima yekemîn di Çînê de. 

Hemî guhdar û dîdaran bi wê pêşniyaziyê dilşad 

bûn, ji şehzade re erê kirin û keçikan yekûyek tov 

ji xwe re standin û ber bi malên xwe de lezkirin û 

çûn. Dota hejar jî bi dîtina şehzadeyê, ku li ba wê 

hezkirîtirê mirovan bû, dilşad bû, tova xwe rakir û 

ber bi mala xwe ve beziya, di dilê wê de jî 

hîviyeke nû pêda bû, ku ew bibe bûk şehzade; 

gava ji wî re kulîlka baştir  ji ya gişan bîne, û ew 

soza ku li ber teviya gelê xwe daye nexu. 

Keçika hejar ew tov di hêjatirîn kûzikên mala xwe 

de çand, bi gelek hajêkirin û paqijî ew herroj avda, 

ji pîrejinên derdora mala xwe şîret li ser çandina 

kulîlkan girt, hema tiştek ji wê tovê pêda nebû. 

Demeke dirêj derbas bû û  ji kûzikê nîşaneke 

jiyanê derneket. Tov mirî bû .   

Sê meh û bêtir, keçik xemgîn bû, kir û nekir tova 

wê şîn nebû, û roj bi roj çirîska hîviyê jî, ku ew 

bibe bûka şehzade çermisî, tevî ku hezkirina di dilê 

wê de ji berê mestir û geştir bû.  

Bi diya xwe re gelek caran peyivî, li ser bext û 

qedera xwe, li ser tova mirî, li ser xebata ku di ber 

wê tovê de kiribû û li ser nêzîkbûna roja 

pêşkêşkirina kulîlkan ji aliyê keçikan ve .  

Dayîkê jê re got, ku qedera wan wilo reş hatiye 

nivîsandin, ewana mirovin hejar in û divêt qedera 

xwe wekî ku ew heye bipejirînin, lê belê dota wê 

carekê ji hoşmendekî pîr bihîstibû, ku mirov 

dikane qedera xwe biguhêre, gava mejiyê xwe 

baştir û çêtir bi kar bîne û gava hîvî di dilê wî de 

nemire.  

Gote diya xwe:”Ez di pêşberkê de amade dibim.”  

Diya wê berken bû û gotê:”Qey tu dixwazî hemî 

keçikên dî ji xwe re bi me bikenin?” 

“Berê, giş ji xwe re bi hejariya me dikenin.” 

Wilo bersiv da dayîka xwe . 

„Kurê, tu yê çewa bi kûzikê bê kulîlk biçî nêv 

keçikên, ku bêguman tev bi kulîlkên xwe niha 

serbilindin?.“  

„Tew nebe, ez ê davdiliyê xwe careke dî ji nêz ve 

bibînim.“ 

„Mala hezkirinê kavil be, mirovan tew kûr dike û 

mejî ji seriyên wan difirîne, wan bê hiş dike.“ 

Dayîka wê di dilê xwe de wilo got. 

Wan şeş meh teva bûn, keçikên navçeyê di roja 

pêşberkê de hemî wekî cara pêşîn bi xeml û 

hîviyên mezin hatin li ber şehzadeyê xwe li rêz 

rawestiyan û li ser destê her yekê ji wan 

kûzikekî gelek xweşik, ku tê de kulîlkeka çeleng 

şîn bûye, hebû, lê belê her kulîlkek ji babetekê û 

bi şêweyekî, bi rengên bedew û bi bihnên dilkêş. 

Tenha kûzikê dota hejar bê kulîlk bû, lew re jî 

teviya keçikan dikirine xîzexîz û tîqetîq, bi wê 

dikeniyan û hinekan jî deng li wê dikirin. Yekê 

gote wê:”Qey kulîlka te bi rê de firiya?” Yeka dî 

got:”Na...Na…Wê bi rê de da hezkiriyê xwe.” 

Şehzade di ber keçikan re çû û hat, weku ew 

dixwaze rast kulîlkekê hilbijêre, ne keçikekê. 

Giş bê deng man û dilêd wan di sîngan de bi 

hêrs û lezîn lêdidan, gulmên wan sor bûn wekî 

gulên Corî, lêvêd wan pirpitîn, kabêd wan 

lerizîn û çavêd wan kûris bûn. 

Şehzade li dawiyê giha ber dota hejar, a ku gelek 

keçik ji wê ciwantir û çelengtirin, û di kûzikê wê 

de kulîlk şîn nebûye. Şehzade tiliya xwe ber bi 

rûyê wê dirêj kir û got:”Ev.” 

Hemî peyrew  û  keçikan şaş man. Hinek qîriyan 

û hinek di cîh de rûniştin û giriyan, kab li 

hinekan sist bûn û hiş di seriyê hinekan de nema. 

Kesek tênegihîşt bo çi şehzade ew keça hejar, a 

bê kulîlk û bê cilin giranbiha hatiye, hilbijart.  

Şehzade çû li ser textê xwe yê şahanî rûnişt û 

gote wan:”Berî hûn tev biçin malên xwe, ez ji we 

re dibêjim, ka ji ber çi min ev keçik ji nêv we 

tevan hilbijart. Ji ber ku ew dirist e, ne wekî we 

xapînok û direwkar e . Min tovên ku dane we, 

wekî tova ku min dayî vê keçikê bûn , giş mirî 

bûn, tew nedişiyan bijîn û ji wan çi kulîlk û gul 

pêda nedibûn.  

Lê belê her yek ji we hatiye û guleke mezin û 

çeleng bi xwe re aniye . Ji vê keçikê pê ve we 

gişan sextekarî kiriye .  

Herin malên xwe û ji xwe re li bextekî xapînok ê 

wekî xwe bigerin  .” 

Wilo diyar bû, ku keçikan gava dîtin wan tov 

mirîne, her yekê ji xwe re guleke şînbûyî stand û 

anî, da şehzade bi wê bixapîne, hema ew ji wan 

zanatir bû, nehate xapandin, û dizanî kijan keçik 

ji wan bo standina nav û ciyê xatûna Imperator 

çêtir e.  

 



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

22  QUNCIKQUNCIKQUNCIKQUNCIK 
 

hejimar   " 18 "    Çirya Pêşî     2013                                                                   ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye 
  

Hoşeng Broka 
hoshengbroka@hotmail.com 
 

„Fîlosofiya şaşiyê“: werin em şaş bibin! 

    Kurt Kurt Kurt Kurt     ûûûû      

KurmancîKurmancîKurmancîKurmancî         

                            

Li gorî zargotina Rojhilata Xwedê(Kurd jî di nav 
de), „Rastî rêya Xwedê ye“ û „Xwedê jî rêya herî 
rast e“. Ji bo ku mirov, vê rêya Xwedê a ji rastiyê 
bigre, helbet pêwîstî bi perwerdeya „pirtûka rast“, 
„dînê rast“, „adetên rast“, „çîrok û çîvanokên rast“, 
„xerafatên rast“ û „miriyên rast“, heye. 

Lê ev „berê rast“, yan jî „rastî“ çi ye; kê danî ye; 
çawa hatiye; û ji kengî heta bi kuderê ye, bersiv 
tenê li aliyê Xwedê û nûnerên wî ye.  

Xwedê jî, li vir, wek damezrênerê „helal û heram“, 
„serbest û qedaxe“, „dibe û nabe“, ne yek e, li 
asmanan, belê ew pirr e.  

Ew, hem li jor pirr e, hem li jêr, hem jî li navbera 
jor û jêr.  

Kirasê Xwedê, di dîrokê de, di gelek rolan de, 
hatiye guhertinê. Lewre, ew tikî tenê, li asmanan 
nema ye.  

Di kom û civakên patriarchal de, hindek ji Xwedê 
bav e, hindek êl û eşîret e, hindek serok û siyaset e, 
hindek mîtafîzîk û xerafet e, hindek jî dîn, 
pêxember, sehabe, rêgeh, tayîfe, terîqet û şerîet  
e…htd. 

Rast e, Xwedê di pirraniya bîr û baweriyên olî de, 
li jor tê nîşandan, ku yek e, lê ji jor bihtir, ew di 
hindek rolên patriarchal de, li jêr wek pirr, tê 
realîzekirin praxiskirinê. 

Dînan Xwedê wek simbol, biriye asmanan, lê ew 
wek desthilatdariya „keriyên helal“ li dij „keriyên 
heram“, li jêr, ji „mala biçûk“ heta bi „mala 
mezin“, tê cihbicihkirinê.  

Xwedê, li ser asta qanûna „helal û heram“, bi giştî,  
„dînê kerî“ ye.  

Wate, mirov li gorî vê „baweriya patriarchal“, ku 
mafên takekes di mafên kom û grupê de, tê 
helandinê,  li ser du keriyan, tê parvekirinê: 
„Keriyê Xwedê“, ku li ser rêya „rast“, „keriyê 
helal“ e, û „keriyê Şeytan“, ku li ser rêya „şaş“, 
„keriyê heram“ e. 

Xwedê(li gorî dînê kerî), çi gotiye, ew heye; û çi 
negotiye jixwe qet nabe. 

Xwedê çi gotiye, ew helal e, û çi negotiye jixwe 
heram û heram e. 

Xwedê çi helal kiriye, ew rast û durist e, û çi 
heram kiriye, jixwe ew heta hetayê, şaş e. 

Weha li gorî mantiqê vî „Xwedayê rast“, tenê rastî 
dikare wek mafekî ji mafên mirovan, were 
qebûlkirin, lê şaşî ne tenê „ne-maf“ û „dij-maf“, 
belê ew „guneh“, „heram“ û „qebhet“ e jî. 

„Rastî“ weha, li pey vê dîtina mîtafîzîkî,  Xwedê 
ye, û „şaşî“ jî jixwe „Şeytan“ e.  

Rastî dîn û dîndarî ye , û şaşî jî, bêdînî, dînkorî û 
kafirstanî ye. Lewma, „rastî“ ew yên „rast in“, ku 
rêya „Xwedayê rast“ digirine, û „şaşî“ jî ew yên 
„şaş in“, ku di „şaşiya Şeytan“, werdibine. 
Perwerdeya „Rojhilata Xwedê“, ji heftsalî heta 
heftêsalî, bi vê „rastiya tekûz“ û tikî tenê tê kirinê, 
lê şaşî ne tenê li derveyî mafê mirovî, belê ew 
„kufir“ û „guneh“ e jî.  

Ev „rastiya kevnare“, ku bi sedsalan li hewa ye, li 
gorî vî mantiqê ji „dînê tekûz“, hîn rastiya îro, a 
herî „modern“ e.  

Rastî, li pey vê baweriya ku şaş naçe, ew rastiya 

tenha ya, ku ne şaş bûye, ne şaş dibe, û ne jî dê şaş 
bibe: Ew rastiya herî tekûz û kamil e; rastiya ku ne 
berî wê heye, ne jî piştî wê: Ew rastiya pêşî û dawî 
ye. Ew „rastiya mak“ û „maka rastiyan“ e. 

Ma gelo rastiyeke wisa, bi rastî heye, yan jî dibe? 

Fîlosofê Fransî  Gaston Bachelard(1884-1962), ku 
yek ji mezintirîn fîlosofên „teoriya 
zanistiyê“(Epistemologie) ye, wisa bawer dikir, ku 
„rastiya zanistî, şaşiyek bû, lê hate sererastkirin“.  

Ev tê wê wateyê, ku  „rastiya zanistî“ ne „rastî“ bû, 
lê bû rastî; ne rastî hat, lê çû rastiyê; ne ji rastiyê 
hate der, lê derbasî rastiyê bû. 

Naxwe rastî, ne „çêlîka“ asmanan e, belê ew 
„çêlîka“ erdê ye. 

Rastî, ne zaroka rastiyê, lê ya şaşiyê ye . 

Rastî, şaş di destpêkan werdibe, lê rast diçe dawiyan 
. 

Rastî, bi carekê tekûz, kamil û bê kêmasî, ji dayîk 
nebûye û nabe jî.  

Rastî, ne serencama „kun feyekûn e“(ن��b� oآ), 
belkû ew serencama, „mirovên şaş“, „aqilên şaş“ û 
şaşiyên dîroka şaş e. 

 „Rastî“ û „şaşî“ du cêwî ne, bi hev re ji dayîk dibin, 
bi hev re dijîn; bi hev re dixun û vedixun, bi hev re 
radibin û rûdinin, lê ne aliyê wan yek e, ne jî berê 
wan, ne serencama wan yek e, ne jî dawiya wan.  

Ew bi hev re, dest pê dikin, lê digihin serencam û 
dawiyên cuda.  

Rastiya îro, dikere sibê şaşî be, û şaşiya duh jî 
dikare îro rastî be.  

Galileo(1564-1642) berî dora 400 salî, şaş di dêra 
Xwedayê şaş, hate werkirinê, lê paş bû rastiyeke 
mezin. „Rastiya 100%“, yan „rastiya zelal û xurû“, 
jixwe di rastiyê de, tune ye.  

Rastî, dikare ne tenê şêrîn, lê tahl be jî; ne tenê 
ciwan, lê kirêt be jî; ne tenê „rêdûz“, lê rêxwar be jî; 
ne tenê deşt, lê çiya be jî.  

Rastî, ne xurû spî, ne jî xurû reş, lê belek e; ew pirr 
e, ne yek e.  

Naxwe rastî, şaşiyeke rêjeyî ye(çi kêm çi jî zêde, çi 
biçûk çi jî mezin), hatiye/ yan jî tê sererastkirinê.  

Ne rastiya heta heta heye, ne jî şaşiya heta heta .  

Ne rastê heta heta heye, ne jî şaşê heta heta .  

Ne Xwedayê heta heta heye, ne jî Şeytanê heta heta  

Rastî, şaşiyeke çarqorzî bû, hate guroverkirinê. 

Ew, pirrgoşe çêbû, lê gurover mezin bû. 

Rastî, ne rast bû, lê hate rastkirin . Wê gij rû da , 
paşê hate şahîkkirinê. 

Ew, şaş bû, paşê hate duristkirinê. 

Rastî, nebû, lê hate çêkirin . 

Ew, dîn bû, lê hate biaqilkirin.   

Biolog û fîlosofê Fransî Edgar Morin dibêje: „ Ne 
şaş e ku mirov şaş here, lê ya şaş ew e, ku mirov 

şaşiyê nenirxîne“. 

Naxwe, şaşî ne bêaqil e, belê hindek ji aqil e . 

Ew, ne aqilstandin e, lê aqildayin e. 

 

Ew, ne sûckirin e, lê sûdwergirtin e. 

Rastî ne çal e, lê şens, siûd û iqbal e . 

Kurdên pêşî jî dibêjin: „Mirov ji birîna xwe 
dihewise hekîmiyê“. 

Naxwe „hekîmên rast“ serencama „birînên şaş“ in. 

Hewesa ji „birînên şaş“, „hekîmên rast“ diafirîne . 

Hekîmên rastiyê birîndarên şaşiyê ne .  

Hekîmên rastiya îroj, birîndarên şaşiya duh in .  

Fîlosof û helbestvanê Hindî Rabindranath Tagore 
(1861-1941), digot: „Eger we Dergehê xwe li ber 
şaşiyê girt, rastî dê li derve bimîne“.  

Lê tenê rastiya li derve şevbider û rojbider mayî 
dizane, ku çiqasî şaşî li ber çendîn dergeh û 
pencere, bê hundir maye?  

Tenê rastî dizane, ku çiqasî hundir li şaşiyê hatiye 
qedaxekirin ? 

Tenê rastî dizane, ku çiqas kevir, kuç û guneh bi 
ser şaşiyê de, hatine barandin ? 

Tenê rastî dizane, ku şaşî çendîn bûye „maka 
heram“; çendîn heram hatiye û çendîn  heram 
çûye? 

De werin..şaşî û şaşî werin! 

Şaşo-maşo werin! 

Şaş werin rast vegerin! 

De werin em pencere û dergehên xwe, yên ji 
Xwedê wêdetir, û „heta hetayê rast“, li ber şaşiyan 
vebikin, daku rastî li derveyî me, xwe nekuje ! 

De werin em destên xwe, yên berî „aqilên ku şaş 
nabin“ û piştî wan „aqilên heta heta“, fereh vegrin, 
daku rastî me mezin derbas dilê xwe, yê fereh bike!  

Werin em derbasî şaşiyan bibin, daku em li derveyî 
rastiyê nemînin! 

Werin em şaş herin, daku em rast vegerin! 

Werin em şaş bi bin bikevin, daku em rast bi ser 
bikevin! 

Werin em şaş bibin, daku em bibin rast! 

Werin em maf bidin şaşiyê, daku rastî bibe mafê 
me! 

Werin em şaşiyê li bîra xwe bînin, daku em ji bîra 
rastiyê neçin! 

Werin em li şaşiyê mikur werin, daku rastî li me 
mikur were! 

Werin em xwe ji şaşiyan re bibêjin, daku rastî me 
rasttir vebêje! 

Werin em bibêjin „em şaş in“, daku rastî bibêje 
me: „Hûn rast in“! 

Werin em destên xwe bidin şaşiyê, daku rastî 
destên me li hewa, bi tenê, nehêle! 

Werin em ji dijminatiyê şaşiyê vegerin, daku rastî 
li dostaniya me vegere! 

Werin em ji şaşiyê hez bikin, daku rastî pirrtir ji me 
hez bike! 

Werin em di bîra xwe de bikolin „her bijî şaşî“, 
daku rastî me di bîra xwe de, bineqişîne: „her bijîn 
hûn dostên rastiyê“! 

Werin em aqil bidin şaşiyê, daku rastî bibe aqilê 
me! 

Werin em şaşiyê heq bikin, daku rastî bibe heqê 
me! 

Werin em şaşiyê azad bikin, daku rastî bibe 
azadiya me! 
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QamişlQamişlQamişlQamişloooo    

Di evîna welat de dilekî pir jen e 

Mihemedê MelMihemedê MelMihemedê MelMihemedê Meleeee    EhmedEhmedEhmedEhmed    

Xelek – 3 – 

Cihê wê kirin hewşa dibistana seretayî ya kevin                  
( niha cihê wê, weke me berê jî gotî mekteba şu’ba 
gundan ya Partiya Be’s e).  

Dû re her sal sefek zêde dikirin ta giha sefa 
diwanzdehan. Yekemîn birêvebirê wê mamoste 
Ebdilrihman Cibêro bû. Di sala dû re dibistanên 
seretayî û yên navîn û înistîto, bi her nifsên wan ve, 
weke ya çandinyê, hunerî, mamosteyan, bazirganî û 
ya pîşeyî  hatin vekirin.  

Lê Siryanên Ortodoks, berî dewletê, di sala 1950-î 
de devê xwendegeheke navîn e taybet ji zarokên 
xwe re (û ji xeynî re wan jî ) bi navê  »Senewiyet 
el-Siryan el-Ortodoks« vekirin. Cihê wê di hewşa 
dêra wan de li ser cada serok Cemal Ebdilnasir bû. 
Di salên şêstiyan de navê wê kirin »Senewiyet el-
Nehde«. Lê dû re hukûmetê dest danî ser û, weke 
çawa »Senewiyet Omer Bin el-Xetab«, ya ku di 
destpêka şêstiyan de mala şêxên Xezna vekiri bûn, 
kire ya dewletê.  

Ji bilî dibistanên fêrmî yên dewletê dibistanên 
taybet yên netewan jî, weke Ermen, Siryan û 
Cuhiwan, ji dema Firans iyan de hebûn. Firansiyan ji 
salên sihan ve rê dan wan ku dibistanan ji zarokên 
xwe re vekin û wan hînî zimanê xwe yê netewî, bi 
rex yê erebî, bikin. Û  holê Ereban jî rê dan wan.  

Di salên pênciyan de, weke Samî Mela Ehmed 
Namî dibeje, her birek (tayîfe) ji filehan dibistanek 
an dido hebûn, weke Siryanên Ortodoks du 
dibistanên sereta ji kur û keçan re hebûn (van 
xwendegeheke navîn jî hebû ). Siryanên Katolîk 
dibistanek ji kur û keçan re hebû. Ermenên 
Ortodoks du dibistanên kur û keçan hebûn. 
Ermenên Katolîk, Kildan û Aşûrî her yek ji wan 
dibistaneke sereta ji kur û keçan re hebûn. Lê 
mixabin ne Firansiyan, ne jî Ereban, eva he ta niha 
bi Kurdan re ne kirin, digel ku Kurdan çend caran, 
weke di sala 1928-an û sala 1932-an, ji Firansiyan 
xwastin, lê wan ne di hêştin ku Kurd dibistanan ji 
zarokên xwe re vekin û wan hînî zimanê xwe yê 
netewî bikin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holê Ereban jî ne hêştin ku Kurd dibistanan, 
yaneyên werzişî yan civatên arîkariya belengazan 
vekin.  

Di sala 1958-an de dr.Ehmed Nafiz, Xwedê lê xweş  
be, û çend Kurdên welatparêz ji dewletê xwastin 
yaneke çandî, bi navê yana serok Cemal Ebdilnasir,  
vekin, lê mixabin hukûmetê rê ne da wan û ne hêşt 

mala Esfer û Necar bû, û birê dî bi Seîd Ishaq re, an 
bi mala Melkê Gelo Şabo re bûn. Lê sê nûnerên 
misilman, yek ji  Erebên Tey bû ( çinkû ew Erebên 
gelek di qeza Qamişlo de bûn), û didwên dî ji 
Kurmancan bûn. Vêca hevrikiyeke mezin di nav 
van pêşkêşkeran de peyda dibû. 
Dubendiya pismaman li ser kursiya Erebên Tey 
xurt bû. Herwiha di nav Kurdan de jî. Weke çawa 
di sala 1954-an de çêbûyî: Di wê salê de sê lîste ji 
van kesên ku xwepêşkêşî hilbijartinê kirine hebûn. 
Yek ji Ilyas Necar (dewlemendekî bajêr bû), 
Ebdilbaqî Nizamidîn (Partiya Gel), Ebdilrezaq 
Heso (şêxê Tey) û axakî kurd jî. Lîsta dî ji Hesenê 
Haco (Partiya Niştimanî) Kemalê Qedûr Beg 
(Partiya Niştimanî ), Ebdilrezaq el-Nayif (şêxê 
Tey) û Seîd Ishaq (Partiya Niştimanî) bû. Ya 
sisiyan komonîst bûn: Cegerxwîn û Ibrahîm Bekrî.  
Lê dîsa di hilbijartina sala 1962-an de sê lîste û hin 
kesên serbixwe jî hebûn. Lîsta yekê ji Ebdilbaqî 
Nizamidîn, Ilyas Necar,  Ebdirezaq el-Heso û axakî 
kurd (navê wî nayê bîra min). Lîsta didwan: 
Ekremê Haco, Kemalê Qedûr Beg, Ebdirezaq el-
Nayif û Endirawisê Gelo Şabo bû. Lîsta sisiyan ya 
Partiya Demokrata Kurd bû: Dr. Nûredîn Zaza û 
şêx Mihemed Îsa bûn. Lê yekî dî, ew jî Fûadê 
Qedrî-Begê Cemîl-Paşa, yê ku hevalbendê 
komonîstan bû, bi tenê ma bû, vêca navê wî jî kirin 
lista xwe, bi wî ve bûn sisê di lîsta PDK-ê de. Bi 
van her sê lîstan re hin kesên serbixwe jî hebûn. Lê 
lîsta Ebdilbaqî Nizamedîn ( birayê cinêral Tewfîq 
Nizamedîn, serokleşkerê Sûriyê di wê demê de) bi 
ser ket. Çinkû hêzên leşkerî piştevaniya wî û 
hevalên lîsta wî kirin.  

Di wê demê de rewşa hilbijartinan hole  bû. Di wê 
demê de dengên kesên eşîrê  ji serokê eşirê re bûn. 
Vêca ew bi keyfa xwe bû, yan bida dostekî xwe ji 
wan kesên ku xwe pêşkêsî hilbijartinê kirîn, yan jî 
bi peran bifrota yekî dî. Hingê otomobîlên biçûk û 
mezin xelkên gundan diguhastin cihê dengdanê ji 
bo ku dengê xwe bidin kesên ku axa ji wan razî. Lê 
dîsa ev keftelefta vala bû, çinkû serketin ne bi 
daneheva dengan, lê bi razîbûna hêzên leşkerî ji 
wan kesan bû. Weke çawa di sala 1962-an de çê 
bûye. Hingê yên ku bi rastî bi ser keti bûn dr. 
Nûredîn Zaza û şêx Mihemed Îsa bûn, lew wan 
deng ji yên din bi gelekî pirtir dabûn hev. Lê lîsta 
Ebdilbaqî Nizamidîn (birayê serokleşkerî) û  
hevalên wî bi ser ket.       

ku ew wê yanê vekin. Digel ku di wê demê bi xwe 
de çend yane û civatên arîkariyê yên Ermen û 
Siryanan hebûn, lê wan ji nijadperestiya xwe ne 
hêştin ku Kurd yaneke çandî ji xortên xwe re 
vekin.  

Ji dema Firansa û ta niha Kurd bê yane (ji bilî 
çend mehan ku di dema Firansa de li Amûdê û 
Şamê hebû), bê civat û bê dibistan mane, û hê jî dê 
bê wan bimînin, heger bêjin em Kurd in. 
Desthilatên dewletê jî dê bikin ku axavtin, 
xwendin û nivîsandin bi zimanê kurdî qedexe be, 
çinkû nijadperes in, ji ruhê biratiyê dûr in.                

Rojnamegerî li Qamişlo  

Di salên pênciyan de çend rojnameyên hefteyî 
li Qamişlo derdiketin, ji wan:  

1. Rojnama el-Cezîre, ku birêz Ebdilhelîm 
Teyare berpirsiyarê wê bû û ew di çapxana xwe de 
çap dikir. 

2. Rojnams el-Liwaa, birêz Enîs Midêwayê 
berpirsiyarê wê bû. Di çapxana Hermûş de dihat 
çapkirin.  

3. Rojnama el-Rafîdeyn, yekî Siryanî derdixist, 
mixabin navê berpirsiyarê wê nayê bîra min). Di 
çapxana el-Rafîdeyn de dihat çapkirin.  

4. Rojnama el-Şerq el-Erebî, birêz Welîd el-
Cabî berpirsiyarê wê bû.  

Mixabin ev rojnamên he hemû di dema yekîtiya 
Sûriyê û Misrê de derdiketin, lê dû re hatin 
qedexekirin. Lê çapxane ta niha dimînin.  

Nivîskar û torevanên Qamişlo  

Di nav niştevanên Qamişlo de ji her miletekî gelek 
nivîskar û torevan hatin xuyakirin. Ji yên tên bîra 
min: Cegerxwîn, Mela Ehmed Namî, Mela Ehmed 
Palo, Mela Tahir Mela Hamid, Keleş, Hesen 
Hişyar, Mihemed Cemîl Seyda, Xelîlê Mihemed 
Elî, Tengezarê Marînî, Dildarê Mîdî, Ferhadê 
Içmo, Keça Kurd, Nisrîn Têlo, Emîne Birîmko, 
Ibrahîm Mehmûd, Ibrahîm Yûsif,  Taha Xelîl,  
Berzo, Rizo, Heybet Bavê Helebçe, Azad Ehmed 
Elî, Konê Reş, Merwan Osman, Mihemed Emîn 
Omer, Ferhad Çelebî, Ebdilbaqî Huseynî, Hefîz 
Ebdilrahman, Ebdilselam Dari, Elî Cizîrî, Elî 
Şemdîn, Fewaz Ebdê, Mihemedê Mela Ehmed, 
Qado Sêrîn, Derwêşê Xalib, Ehmed Icê, Tirkî 
Rebî’o, Corc Sedo, Ezîz Toma, dr. Aho, dr. Ebdê 
Hacî û geleke din, nemaze nifşên nû ji xortan, ka 
navê wan nas nakim.     

Hilbijartinên ji bo perlemana Sûriyê  

Dema Firansiyan di Qamişlo de roleke mezin ya 
hin malbatan di karê siyasetê de û di nav civata 
bajêr de hebû. Lê piştî derketina Firansa ji Sûriyê 
gura wan gelekî kêm bû, û hineke dî cihê wan girt.  

Dema ku desthilatiya Ereban dest pê kir çar nûner 
ji qeza Qamişlo ji bo perlemana  Sûriyê dihatin 
hilbijartin. Ji van yek fileh û sisê misilman bûn. Ê 
fileh Siryaniyan ji xwe hildibijartin. Ji bo vê 
ew  dibûn du bir, hevrikê hev bûn, yek meyldarê 

Qamişlo 

Heft Av 1950 
 

Sûka  kevin 
Ceqceq 
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Mizgeft û dêr  

Bi avakirina Qamişlo re, û gihandinheva xelkê tê 
de, malên Xwedê jî weke mizgeft, dêr û kenîst, 
misilman, fileh û cuhiwan ava kirin.  

Di destpêkê de ew ji axê û kelpîçan bûn, lê dû re ji 
kevir û çiminto hatin avakirin.  

Gora ku tê gotin, Cuhiwan di dawiya salên bîstan 
de kenîsta xwe li Qamişlo, di nav taxa xwe de, ava 
kirin. Dû re filehan dêrên xwe di nav kesên xwe 
de ava kirin. 

 

 

 

 

 

 

 

Misilmanan di sala 1946-an de ji xwe re li ser riya 
Nisêbînê, nîzîkî çemê Ceqceq mizgefteke ji 
kelpîçan ava kirin. Dû re ji çiminto û minarek jî jê 
re ava kirin. Dêr û dibistanên Filehan di yek 
hewşê de bûn, di bin sih û çavdêriya komîteya 
tayifê de dihatin avakirin û birêvebirin.  

Dema xelk li Qamişlo zêde bûn, miz geft û dêr jî 
zêde bûn. Her birek (tayifek)  ji Filehan dêrek ji 
xwe re ava kirin, herwiha misilmanan jî. Ta niha 
em dibînin ku li Qamişlo bêtirî deh mizgeftan 
heye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mizgeftên bi nav ev in: Mizgefta mezin, mizgefta 
Zeynilabidîn, miz gefta Şellah, miz gefta Qasimo û 
xeynî wan jî.  

Nexweşxane û bijîşk  

Firansiyan li Qamişlo ji destpêka sihan ve xanîkî 
biçûk weke sitasyoneke biçûk (mistewsef) ji 
nexweşan re amade kiri bûn. Hin berik û derman 
ji nexweşiyên sivik re didan nexweşan. Di salên 
çilan de cihê wê nîzîkî mala misteşar bû (niha 
xanîkî biçûk dikevê ser cada Quwetlî, rex geraca 
makînên saziya Mîrê).  

Di sala 1951-ê de yekemîn nexweşxane li ser 
cada Quwetlî hate avakirin. Niha yeke dî ava 
dikin, piştî ku demeke dirêj di ser xwastina 
avakirna wê re çûye. Niha li Qamişlo gelek 
nexweşxanên taybet hene; weke ya Nafiz, Rehme, 
Razî, Emel, Kelîme, Kindî, ya Dar el-Şîfaa û 
xeynî wan.  

Ji bijîşkên Qamişlo yên kevin dr. Ehmed Nafiz e, 
yê ku di sala 1935-an de ji Endîwerê hate 
Qamişlo. Di salên çilan de xeynî wî doktorê 
bulgarî Pol Silavaykov û dr. Momocyan jî hebûn. 
Ji destpêka salên pênciyan dr. Mihemed Xêr el-
Wahidî,  Ednan Begdaş, Refîq Ebû el-Si’ûd, 
Sebûh Seysiryan, Kenewatî, Ebdilezîz Hebaş, 
Dara Arif, Qasim Miqdad, Ebdilcebar Yûsifan û 
xeynî wan jî li Qamişlo hebûn.  

Çayxanên Qamişlo  

Bi zêdebûna bazirganiya Qamişlo û rûniştina xelkê 
tê de çayxane jî (cihê betalan) lê peyda bûn. Ev 
çayxanên he bêhtir li dora navenda bazirganiyê 
(erese) û sukên din, û li ser cada serekî dihatin 
vekirin. Yên bi nav û deng, ji salên çilan û 
pênciyan ve, çayxana Gerbîs (ya Havînê û ya 
Zivistanê), ya Boxos, ya Se’îd Sawî, ya Iyşo, ya 
Ebdirihman Perê û ya Mihemed Pilê.  

 

 

 

 

 

 

Otêl 

Herwiha otêl jî, li dora naveda bazirganî û li ser 
calda serekî, li Qamişlo peydabûn hinek ji wan, ji 
salên sihan û çilan ve, weke ûtêla Xidir Seîd 
Hesen, niha navê wê ( fundiq Dimeşq ) e, ser calda 
serekî. Û ya ( Bxda), ser calda ( el wihde). Her dû 
li cihên xwe yên berê dimînin. Lê di pênciyan de 
gelek ûtêlên din hatin avakirin, weke ya Hedaye, 
ya  şehbaa û ya Semîremîs, ya Mi’mar başî,  û ya 
Firdos û xeynî wan jî.  

 

 

 

 

 

 

 

Sîneme 

Min sîneme di destpêka salên çilan de li Qamişlo 
dîtin, yanî ew hê di salên sihan de hatine avakirin. 
Yên wê demê du sîneme bûn: yek ya Gerbîs bû, ku 
cihê wê yê Havînê û yê Zivstanê jî hebû (niha ya 
Zivistanê tenê maye, navê wê Dîmeşq e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sînema dî ya Boxos bû, ewê jî cihê Havînê û yê 
Zivistanê hebû, lê niha herdû ne mane. Cihê ya 
zivstanê diket ser riya ji sûkê diçe mizgefta mezin 
û Nisêbînê, nîzîkî çayxana Gerbîs a Zivistanê bû 
(niha cihê wê firoşgehên parçeyên makînan e), û 
ciyê ya Havînê rex quncika başûr ya hewşa 
mizgefta mezin û çemê ceqceq bû, niha cihê wê 
avahiya firoşgehan û nexweşxana dr.Miskî ye. Di 
salên pênciyan de hineke dî hatin avakirin; weke 
sînema Fûad, Hedad û ya Şehrezad (ev sînema h, 
tenê ji Havînê re bû).  

Di salên çilan de hinekan komeke jinên tiyatro 
(yên direqisîn ) di Havînê de ji Helebê û şamê ji 
bo çend rojan tanîn Qamişlo.  

Hunermend  

 Li Qamişlo gelek hunermend peyda bûn, çi 
dengbêj an yên li dihol, zirnê, kemançê an li 
tenbûrê didan. Ji van Ûsivê Çelebî, Mihemedê 
Kinê, Ebdilo, Hiznî, Sedûnû, Sinanîk û Bekirê. Li 
ser serê van hemûyan jî hunermendên mezin Seîd 
Yûsiv, Mihemed Şexo û Aram Dîkran. Dû van re 
jî nifşekî nû, gelek jîr û jêhatî, ku roleke wan e 
mezin di jiyana hunermendî de heye.    

Serşok 

Di sala 1936-an de yekî ermenî (belkî navê wî 
Kopityan bû), li gora erêniya parêzgeha Helebê, li 
Qamişlo yekemîn serşok, li rojavayê çemê 
Ceqceq li ser cada ji saziya bajarvaniyê û başûr 
de, nîzîkî taxa Cuhû û Ermeniyan, ava kir. Niha 
avahiya wê dimînê, lê bê kar.  

Xan  

Ji sihiyan ve, dema karê bazirganiyê li Qamişlo 
zêde bû û xelk lê pir bû, kesên gundan ji bo kirîn 
û firotinê dihatin bajêr, û bi wan re ker, hesp û 
hêştir, ji bo û siwarbûn û hilgirtina baran. Lewre 
li Qamislo xan peyda bûn; weke xana Qewmê, ya 
nîzîkî navenda bazirganiyê û başûrê wê (niha cihê 
wê firoşgeh in) û  ya dî ya Hecî Remezan bû, ku li 
ser cada serekî, li taxa Qedûr beg, nîzîkî eresa pêz 
bû (niha cihê wê mal û firoşgeh in). Hin xanên 
din xeynî wan jî hebûn.  

Holê ezê ştexaliyên xwe li ser Qamişloka rengîn, 
ya niha ji min dûr, lê her û her di dilan de nîzîk, 
rawestînim. Lê tu caran ştexalî li ser Qamislo bi 
dawî nabin.  

Hêvîdar im ku ez bi hin erkên xwe beramberî 
Qamişlo, ya ku ji Havîna 1941-ê ta Buhara 1996-
an ez xwedî kirime û di hembêza Ceqceq, Beden, 
kolan û xwendegehên xwe de ez mezin kirime, 
rabû bim.   

(wêne: ji arşîva: Qado Şêrîn) 

 

Çemê Ceqceq 

S înema  Dîmeşq  1968 
 

Dibistana Orûbeh li şeqama Qwetlî  
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Şêrko Bêkes (1940-2013) 
4. Gelo valabûnek divanbera kesên kilasîk û helbestvanên nûjen 
de heye? An herdû hev timam dikin û berdewambûnekê 
pêktînin?  

Ş. Bêkes: Kilasîk û nûjeniyên me, herdû yek bexçe avdidin, ev bexçe rengîne, 
tewawe, spehiye.., û ez dixwazim bêjim ku; Kilasîkîyet di toreya me de 
rawestya û paşeroj ji helbesta nûjen re ye,.. Ji kulîlkên nû re ne… 

Nivîsandina helbestî, bi tevayiya xwe ji saza ku Goran destpêkir bû distînin,.. 
û kesên ku pişt re hatin, ew saz kûrtirkirin, Goran dûrî kêşên Erebî ket, û 
vegeriya kêşên kurdî ên ku helbestvanên herêma Hewraman ji berê pê 
dinivîsandin, digel ku Goran tiştekî nû li wan kêşan zêdekir,.. û wekî dî jî 
awazin nûjen afirandin. 

5. Zimanên bêcanan (Darûberdan) ên ku di helbesta te de,.. Gelo 
ev ne dijkarî tiştên diyarin, ên ku mirovê kurd herdem bikar 

tîne?  

Ş. Bêkes: Dibe ku wilo be, lê berî her tiştî ew rewş dikeve pirojeya serborî û 
karînek bo ku bi hinava helbestê bê girtin.. û mirov ji hemî tiştê zêde ên ku 
helbestê bê tam dikin, riz gar bibe,.. Helbesta ku ji min tê xwestin ewe; a ku 
nêzîkî herêma dil dibe; wêneyên himbiz, rista kurt a lezok.., ew bixwe gaveke 
ji taybetîyekê diçe gelemperiyekê,.. ji tiştên biçûk em dikarin cîhanek mezin 
avabikin, û ji peyvekê em karin bighên deryaya ferhengan.. ji bo ku gulek bi 
tenha xwe dêvlî cîhanek xemgîn bipeyive, an jî hûrnivîsdanek dêvlî şoreşên 
cîhanê bipeyive,.. û wilo em li tiştên herî biçûk dimêyzênin,.. ên ku gelekî 
neberçavin,.. ewin cewhera hebûnê.  

6. Piroblema zaravên kurdî, di nerîna te de wekî Antagonism dijî 
pêşveçûna helbesta kurdî û berdewamkirina wê naraweste? Û 
gelo tu doz di paşerojan de heye, ji bo ku carek ji vê piroblemê 
bê danîn?  

Ş. Bêkes: Erê pirbûna zaravan xarîta dahênana helbestî di tibab û coretîyê de 
teng dike, di zimanê me de ev piroblemek mezine,..  ji xwe pirbûna zaravan 
pirbûna hestan pêktîne.. mînak; Helbestên linig me belavkirî, û tîpên Erebî. 
Xwendevanê kurd li Kurdistana bakur (Turkiya) nikare bixwîne, çinkû ev 
xwendevan bi tîpên latînî dinivîsîne û dixwîne,..  wekî dî jî kesê bi tîpên latînî 
dixwîne û dinivîsîne xwe li hember sê zaravên kurdî ên mezin û sê awayên 
neyeksan di nivîsandinê de dibîne.. û ev nivîsandinên han divê têkevî warê 
zimanekî bitenê, û eve meselek tiracîdiye!.  

Lê belê divê em zanibin ku rewşa gelê kurd a perçebûyî wê bixwe ev cendek 
(ziman) perçewerçe kiriye.. ango berî her tiştî mesele konevanî, civakî û aborî 
ye. Ev piroblem, piroblema gelê kurd a netewî ye, piroblema perçebûnê ye, 
digel ku hin rê hene bo vê piroblemê, lê dimînin rêyên kurt, û ji bo vê 
piroblemê 

piroblemê tunebikin, divêt yekîtiya netewî pêkwere. 

7. Gelo di bala we de ye, ku hûn ferhenga helbestvanên kurd 
derînin, ew helbestavanên roj bi roj di nav xêzên xarîtên ku li ser 
kurdistanê de tên, winda dibin?  

Ş. Bêkes: Di bala me de ye, ku em gelek karan bikin, lê wekû tê gotin „ Dest 
kine“ û nagihê bejna dara kesk, a ku em dibînin..  

Ferhengek bo helbestvanên kurd, girêdanek digel hemû helbestvanên 
kurdistanê, avakirina civînan û şevbiêrkin helbestî, serdanên torevanan û 
pêkanîna kongiran,…h.d 

Li vira, li bal yekîtiya nivîskarên kurd di Kurdistana başûr de weke van 
daxwaz û hêviyan heye. 

8. Gelo zimaneke taybetî ji helbestê re heye? 

Ş. Bêkes: Eger ji helbestê re zimaneke tybetî tunebe, dêmek ji evînê re jî 
zimaneke taybetî nîne.. zimanê helbestê zimanê jiyanê ye, ew xwe bixwe ye, 
zimanekî cadûyîye, ronîyê dide hundirê mirovatîyê, û tev sînoran derbas dike, 
digel hemû deman û cîhanan.  

9. Ji tarewgehê (sirgûngehê) ta welat, ta rojên îro ên herî spehî û 
tijî şahî, û çavnêrî... û .. Çawa helbestvanê me Şêrko Bêkes vê 
rewşê dibîne? 

Ş. Bêkes: Ez firokekim bi helbestê re rengîn dibim.., çi ez li welat bim, û ez li 
kûdê bim,.. ez bi şahiyê û çavnêrîye re jiyan dibim, eve xûnegira spehî, eve 
tîna herdem û herçax dijîtayîya baweriyê ye…. 

Dema ku ez digel beşên berhelistî li çiyê bûm, ez bi xwîna şehîdan regîn 
dibûm, û min dikir ku helbesta min wek canê wan kesan pir bilind bifire… 

Û dema ku ez li tarewgehê bûm, ez bi biyanîtîyê re dihatim şewtandin û rengîn 
dibûm,.. min bêriya zevîyê „ landikê“ dikir… û bi vî awî dûmahî ji bêrîkirina 
êşê û shiyê û yekîtîyê tune bû,… û dûmahî ji baranê/ nivîsandinê re tune bû, ji 
bilî mirna endekî 

Ez bi şîpelaka (pişe) helbestê ve hilmê dikşînim,.. min li vira û di civîneke 
toreyî de got: „Ez niho helbestvanekî şalyarim û ne şalyarekî helbestvanim, 
sibe wê helbest bi tena xwe bimîne, ma ne welê ye? 

Di nerîna min de şalyarî û cihê şalyaran wek her karekî niştimanî ye, û bi 
taybetî di vê çaxa herî giring di dîroka gelê me de, û niho dema ez dinivîsînim, 
ez nikarim wekû ez dixwazim binivîsînim, ilem ku ez dûrî kursîyê şalyariyê 
bikevim û ez bi ezmana ve hilpirim, ezmanê evîn û helbestê.  

10. Gelo dikeve guhdariyên şalyariya çandeyê di Kurdistana başûr 
de, ku kovarekê guh bide hemî dahênanên kurdî, derîne?  

Ş. Bêkes: Erê niho tev guhdariyên me di şalyariya çandeyê de, di Kurdistanê 
de, bal bi çandeke kurdî, corbecor û ragihandinek kurdî dîmoqrasî,.. niho me 
dest bi kar kiriye, wê kovarek bi navê (Kerwan) her meh derê, bi zimanê erebî 
ye, nêzîk jimara yekem wê roniyê bibîne.  

Û kovareke dî bi navê (Herêm) her heftîyê carekê wê derê, wekî dî kovarek bo 
zarokan bi navê ( Heng= Mêşa hingiv) wê derê. Û her wekî van karan, şevên 
helbestî û toreyî li tevayî Kurdistanê wê berdewambin, digel pêkanîna 
pêşangên hunerî,…h.d 

11. Dîtina we li ser helbesta kurdî a nûjen li Sûriyê çiye?  

Ş. Bêkes: Divê em bêjin helbesta kurdî a ku bi zimanê Erebî hatiye nivîsandin, 
ev rastiyeke em nikarin çavên xwe ji ber bigrin.. nimûneyên ku min xwendine 
û bi taybetî dema ku ez li dervî welat bûm pir pêketîne, helbestin şêrînin, erê 
laşên wan erebî bûn, lê canên wan kurdî ne, û di van salên dawî de jî ez 
dibînim ku ezmanê kul û derdên me yekin, dever yekin, çavkaniyên kulên me 
yekin. 

Lê mesela ziman û piroblemên nivîsandina pê, gelek pirsin dijwar diafirîne,.. Ji 
xortên kurd ên helbestvan re li Sûriyê tê xwestin ku bi zimanê daykî 
binivîsînin, 

       PEYVÊN PEYVÊN PEYVÊN PEYVÊN ŞÊRKO BÊKES BERÎ 20 SALANÊRKO BÊKES BERÎ 20 SALANÊRKO BÊKES BERÎ 20 SALANÊRKO BÊKES BERÎ 20 SALAN 

                                                        HEVPEYVÎNA KOVARA ZANÎNHEVPEYVÎNA KOVARA ZANÎNHEVPEYVÎNA KOVARA ZANÎNHEVPEYVÎNA KOVARA ZANÎN    

 (Xeleka dawî) 

                  Hevpeyvîn bi zimanê erebî: Ibrahîm Yûsif 

Wergerandina kurdî: Ebdulbaqî Huseynî 
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binivîsînin, û eve ji bo helbest û toreyê meselak giringe.  

Tu bi kurdî dirame û bi erebî dinivîsîne, eve yekî diêşîne, ji helbestvanên me 
ên xort tê xwestin ku vê piroblemê derbaskin, ku çiqas asteng jî li pêşiya wan 
hebe û gerekiya nivîsandinê bal zimanê kurdî eve ku babetên spehî bêne 
nivîsandin û di wan babetan de hêstirên Helebce û arî û gulên gundan bêne 
diyarkirin,.. helbesta kurdî a nûjen li Sûriyê ji helbesta nûjen a erebî li Sûriyê 
hatiye girtin, û eve tiştekî normale.  

Digel ku şûna kesên dahênan û nemaze (Selîm Berekat) di warê helbestên 
xortan de, bi taybetî awayê nivîsandinê heye, erê canê van helbestan kurdiye, 
lê van helbestan cihê xwe bi tundî li bal kesên dîtir negirt.. û ta bi 
xwendevanên kurd gelekî di peyva erebî de xwe nabînin, û bi vî awayî ziman 
herdû aliyan razînake,.. û ev rewş ziman diqurmiçîne û mijara helbestê 
tehlûket dike.  

Gelekî dijware ku mirov bi agirê gelê xwe bê şewtandin,.. digel ku ew dixwaze 
canê xwe gorî welat bike û bi zimanê welat binivîsîne û li vira alîkarîyek jêre 
divêt, ta ku karibe mijara xwe bi duristî binivîsîne..  

Lê pêşiya nivîsandinên dahênanî û mijarên spehî (Roman, Cîrok, Helbest) ên 
helbestvanekî çeleng mîna Selîm Berekat em tiktika dilê Kurdistanê dibhîzin, 
û dîroka wê di rehên berhemên wî de diherike. 

Wekî dî jî em di zimanê berhemên (Yaşar Kemal) de, bi jiyanek biyanî hest 
dibin.  

Û eger em vegerin toreya cîhanê, emê eynî piroblemê linig toreya Cezairî û 
Mexribî bibînin, ji ber ku torevanên van welatan bi zimanê Firansawî 
dinivîsandin, û li vira gelo divê em çi bêjin? Gelo em zimanê xwe tune bikin, û 
em bi wan berhemên çak ên ku can di wan de dilive, bigrin!  

Piştre wê ev berhemên spehî ji kî re bimînin, gelo ji zimanê ku pê hatiye 
nivîsandin an wê têkeve coka zimanê dî, ji ber ku canê wê kurdiye.. an jî ji 
herdû aliyan re?!.  

12. Hin ramanên nû hene, niho em guhdar dikin, û ji nû ve, 
xwediyên wan ramanan bang dikin û dibêjin; Tu kar (stûbarî) ji 

huneriyê re nîne, nerîna kesên meyî dahênan ji vê pevekê divê 
çibe, û nexasim birînên me taybetîyên wan hene?  

Ş. Bêkes: Xweşiya toreyî ew bi xwe jî kare.., û bê xweşiyê û xweşî li vira bi 
hemî alîyên xwe ve tê girêdan, ne hiner ne can.. Dûre wê çi ji nivîsandinê re 
bimîne, dema ku tu dûrî kesan dibe, û dûrî hezkirina xelkê dibe! 

Û peyva (Karstûbarî) li vira ne di cihê xwe de hatiye danîn, ji ber ku cihê wê 
deverek dî ye.  

Ziman bi xwe û kiryariya nivîsandinê bi wî zimanî ve, herdû rewşek 
welatperwerîne,.. 

Na bikarnîna hinerê gelo ewe ku hiner ji dervî hestên mirovan be? 

Dêmek ez bes ji bo odeya ku ez têde jîndibim, dinivîsînim!  

Û eger me da bala xwe û me got: erê! Dêmek çima em dinivîsînin? 

Nivîsandin wek hezkirinê ye, peywendiyekê bi kesan re, bi xwendevanan re 
peyda dike.. û tu tişt bi ba re naçe.., ez bixwe dahênanekê dibînim, digel ku 
rê û nav ne yekin, kesên dahênanvan nikare xwedî bibe, eger peywendiyên 
xweyî rojane bi xelkê re çênekirin. 

Em mirovin ne bi hewcedariya kesin biyanîne ku xelekan ji me re çêkin 
(xelekan ji dil û hestên me re çêkin) û bêjin divê hûn ji sînorên wan 
dernekevin.  

Gelek ji tewjmeyên çêkirî di rojava de û di warê helbest û bexşanê de, 
nikarîbûn berdewam bikirana, lê hatin veşartin, bin erd bûn, piştî ku 
xwediyên wan hilpirînek kirin û gotin: Gotinin bahozî bê mijarin dahênanî 
wê baş be!. 

Çawa ev kesana dixwazin bi ezman hilpirikin û bi millet re dan û standinekê 
bikin! 

Gelo eve nebûna zimane? Çawa? 

Kanîyên yekem ji helbesta min re li vira ye, di dîtina min deye, û di serê min 
de ye, û ji xwe dîtina min û serê min herdû ên demî ne..  

Ev dûmana han, ev xwîna rengîn a ku ji dîroka min, ji hebûna min dertên, da 
ku helbest were, piştî van tiştan tevan , çima emê guhdarî wan kesen bibin, 
ewên ku veqetandinekê dixin navbera me û navbera tiştên ku em jêne û ew ji 
me ye.. çawa?.  
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 Ebdilselam Xoce 
Giriyam 

Ji bo bîranîna şewata Sînema Amûdê 

Dem payîz bû.. 

Stêr ji serma diçirisîn, 

Şeveke sar bû 

Bi sûtandina giyanên mindalên Amûdiyan.. 

Milyaketan xwe germ dikirin… 

Xweda… dest li ber rû dimeyzand.. 

bobelat bû… 

Nazo.. bang dike.. 

Gazî.. sê caran gazî.. 

Ezê herim çiyakê Mazî.. 

Li xala bikim gazî… 

Helîmê, lê Letîfa, lê Xezalê.. 

Wê çilo be, wê çawa be? 

Malxurê mala min Berhîm bû.. 

û .. kî û ne kî…? 

Qêrîne halane.. 

Zemawenda teyrên beratane… 

Li asîmanê Amûdê dikin sema, 

Şîveke xweşe. 

Çi bûye …? 

Çi heye……….?  

Kerwanê mirinê.. 

Bi dahol û zirnê..Sirûdeke aware lê dide… 

Miriyên ku bi sedê salan.. 

Kevnariya Amûdê parastine, dipirsin: 

Ev çi sirûd e ? 

Kerwan çima şerm dike, nêzîk nabe ? 

Hela were şermê neke.. 

Ji me re bêje çi heye ?  

Kerwan… 

Lêborînê ji şeromla dixwaze . 

Û diyariya xweda diyarî dike.. 

Û Bê ku xatir bixwaze.. 

Gir û mezel li paş xwe dihêle, diçe… 

Şermola: 

Ta kengî ezê we himbêz bikim hêstiran ji çavan bibarînim? 

Xwezka ez bimrim,x wezya ez tune bama… 

(ger rojekê ez bimrim.. wê kî min himbêz bike)1 

Wan bînin, li bin siya bilindahiya min 

û li ser tirabêlka.. 

Temenê min î xemgîn.. 

Wan ramidînin, wan binax nekin.. 

Ta ez şîniya wan, di dil de bilorînim… 

Perjeng girane… 

Mêvanên me delal in .. 

Têr xew nebûne, 

pirsan ji wan nekin… bila xew kin… 

Şevbuhêrka me xemgîn e... 

Hîn çîrokên dayikên xwe jiber nekirine.. 

Xewn, bîranîn… 

bê xewn û bê bîranîn çûn..koçber kirin… 

-Dusid û heyştê mûm..  

Xweda di sînga xwe de vemirand… 

Agirê dojehê rawestiya, 

giyanên ku dihatin sûtandin.. matmayî diman… 

Ji hev dipirsîn.. çi bûye, çi heye….? 

Gelo.. dilovaniya xweda ye? 

Milyaketên mirinê.. dergeh li xwe girtin.. 

Şerm dikirin.. û ji hev dipirsîn: 

Zarone, bê gunehin.. 

Wê kî jimêryariyê bi wan re bike ? 

Xweda, xweda bi xwe şerm dike… 

Roja mehşerê.. wê ji min bipirsin.. çima? 

Û bersiva min wê…..?! 

Li daristana stêran.. 

Periyên buhuştê diciviyan.. 

Bi tiliyan perda keçaniyê diçirandin.. 

Û bi xwînê..Riwê heyvê dineqişandin.. 

Heyv digiriya.. 

Stêr, xweda, tarî, digiriyan 

Giriyam... 

Dayika min..Bi kildanê.. 

Çavên şevê kil dikir...Û... Erê............ 

(1. Mînakek ji dîwana  m.Helîm Yûsiv.) 
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Alan  pîr  Mem 

 

 

 

 

ji dil re heye maf 
 

Bûka dil..... 

Çiman kom bûne li me derd û 
kul 

Birîna me ev jîne 

Kî ji me hişmend 

Û kî ji me dine 

Laş li ser leş 

Dev bi dev re 

Sîng sipî 

Bisk û gulyên reş 

Ne evîne...... 

Min bi rewanî te xwest 

 

Bi xwîna dil û can te guhest 

Ta leven ji ber te ma mest 

Qey naghên te dil û dest tu 

Pîroze narîn......tu mebest 

Min mede alî.....bi te ez 

Serbest 

Em ji hev re dîrok 

Evîna me çîrok 

Dengê wê gîha 

Ji qamişlo ta duhok 

Bi doza herdû dilan 

Nebû şev li me 

Tim li ser serê me dimêne ew rok 

Dil paqij...... 

Û çav bi rê 

Ne xuşk......na 

Ne jî jin û dê 

U dimênî keç......  

Rewan berî laş..... 

Jinanî û mê 

 

Yehya Elewî ferd 
(Emû Elewî) 

 

 

 

Sê helbest  

ji Emû Elewî  

sa zarokan 

1 - DAYÎK 

Dê û bavên min 

Baş û rind in 

Ez piçûk im 

Ew bilind in 

 

Lîstokên min 

Law û bûk in 

Ez bilind im 

Ew piçûk in 

 

Ez dayîk im 

Ew xizan in 

Ma kî ji te pêve soza mine 

Êdî nema qîz û zeriyan di bînim 

Êdî nema tu ji ber çavê min diçe 

Êdî tu bûye qubleta çavê min 

Êdî tu bûye qubleta çavê min 

 Gelo ma tu bi van tiştan di zanî ?   

Yan jî tu wekî min hest eşqî ?    

Çaxê herî zehmet ji min re.. 

Dema ez bihna te dikim yan dengê te  

Di bihîzim yanjî dema te 

Dibînim 

Tu di zane çi bi min tê ..?  

Dilê min lê dide, dike bi teqe 

Dilê min xwe di guvêje, dike zuha bibe 

Dilê min kilîliyan dide, dike sema bike 

 Lê dema çavê min bi çavê te di keve.. 

Ez dimrim û bi evîna te sax dibim 

 2013/9/30  

 

Hazim Ehmed 
Evîna te çi bi min kiriye 

Dil buharim timî çavê min li rêye 

Zû bêrî dikim, zû dimrim 

Zû çav şil dibim, zû di helim 

 Nizanim ez dil nazikim yanjî evîna te 

Girane 

Nizanim ez di xewnên evînê de me yanjî ez di rastiyê de me 

Lê dizanim bê te ez tine me 

Bê te ez bê jiyanim 

Bê te ez bê hevalim 

 Piştî min ji te hez kir, min nû tama evînê nas kir 

Piştî min ji te hez kir, min nû wate ya jiyanê nas kir 

 Heger mirina min hebe, dive kû tu zanîbe ji bo te ye 

Erê êdî her tişt bo te ye 

Ma kî ji te pêve periya mine 

Ma kî ji te pêve jiyana mine 

Ma kî ji te pêve buhara mine 

Hurmeta min 

Pirr dizanin 

2- Hewle 

Dîsa li ser sifrê me 

Rûniştime û nîn dixwim 

Rûniştime û çayê tal 

Hewleya şêrîn dixwim 

 

Mîrî mêvanên min in 

Hewlê dixwin hez dikin 

Hinek ji wan nexweş in 

Dest û pêyan gez dikin 

3 - Wendabû 

Wenda bûye mîrîyek 

Li bazara mala me 

Hinek li pêy digerin 

Li balkun û hala me 

 

Mîrî bilez berhev bûn 

Wendayî peyda kirin 

Alî kirin bi hev re 

Dê û bavê wî şa kirin 
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Bêwar BARÎ TEYFÛRÎ 
EGER KURDBÎ BAŞ BIZANBE TIM BEDBEXTÎ, 

DUNYA RONIK TERA TARÎ BÊ TAC TEXTÎ 
 

Paqijayî nay hesibandin kî sexteye ew serdare, 
Bi hurmete, bi rûmete kî dewlemend û hêzdare 
 
Neyarê me destûrdare, hukumdare, cavnebare, 
Him xedare, him kotîye, him fêldare, hîledare 
 
Qirêjayî zebt kir cîhan efsûs mirov hê xeware, 
Mirovahî şil-şet dibe, xeza dibe kanî çare.? 
 
Kî bi hêze ew zebtkare zeîfara pir xedare, 
Guman tune tu kesîra her kes hovra alîdare. 
 
Kî bi ware bexteware buhar,havîn ew candare, 
Yê bê war jî tê rencandin heyî-heyî tim mirare. 
 
Dunya ronik hê berêda mirovan ra tim qedare, 
Tê mewcandin bi xwînêva hertim jîyan ev biryare. 
 
Bingeha jîn xar hat danîn qameta wê xilo-xare, 
Rastî tu dem peyda nabe lewra jîne pir dijware 
 
Dem rastîyê hesnake dewrana ha pir gemare, 
Yê ku rast jî dipeyive zor hejare,tim bê pare. 
 
Pêşberî hov û fêldaran tik û tenha ev Bêware, 
Bi gulekê buhar nabe ev çi deme kurd bê hemyare. 
 
Barî tu dem kamran nebû lewra ew jî hê bê ware, 
Ji buxtanên sextekaran sêfîl û jar lê şerkare. 
19.VI. 2OOO  
 
        Hezar sale bê taqete. 
 
Bê Kurdistan Bêwar tenha li dunyayê bê taqete, 
Pêwîst nine tu kesîra ji pir derda ew du qate. 
 
Rewşa Serok hela serda bûye daxa li ser daxa, 
Pir ji êşa ahû zarim laşê min jî tim seqete. 
 
Li Îmralê mêrê çêye di dest hovên kotîdaye, 
Durîtîya cîhanê jî vî dilîra tim  şîddete. 
 

Heya kengê hevra pevçin pêşberî hev berjêr nebin, 
Şîyar bibin û fehm bikin kurd bê welat bê hêrete. 
 
Bê welatî mirov timê li dunyayê ça sêwîbe, 
Kuda here xêr tunene li her cî jî bê rûmete. 
 

Rûmeta me yektîya meye mêranya me lê ku maye,, 
Çi êzdîtî,musulmantî kurd kurde ev çi qelete 
 
Olperestîyê bê fehm kirin em paşda man hezar sale, 
Ola me tim azadîye, wekhevîye û welate. 
 
Cudatî jî,tayfetî jî  olperestî nexaşîye, 
Qencbûnêra tifaqa gel,evîna gel tim nîcate. 
 
Bi tayfe nay hesibandin tu gel,tu kes li tu dema 
Azayêra yekbûna gel , rabûna gel tim pêwîste .. 
 
Hatin gotin bilbil ê de ji hîcran ê gul cilmisî, 
Lê nizanbûn bê wê gulê Barî     zûva bê taqete 
 
                          ***  **   *** 
Hestek jî yê mirovahî û xwedaî azadîye, 
Mirovê ku ne azadbe jîyanêda ne zindîye 
                
               ***********                                              
Aqilbendbî, pir zanebî pêwîst nînî eger kurdbî, 
Tê bizêrî, tê windabî nav gelanda eva şerte 
 
Tê bilindbî,tê firnaxbî welatê te ku azabe, 
Him gelê min,welatê min bi demane of bindeste. 
 
Ji koletîyê Bêwar hertim li cîhanê nexwaş, perte, 
Dagirkeran kurd xapandine, tirsandine ev çi heste. 
 
Rû nakene xitimîye ev çi derde kurd berdeste. 
Meydan bila xalî nebe rabin kurdno vaye wexte. 
 
Pişt bidine pişta hevdu em azakin Kurdistanê, 
Bê Kurdistan li Îmral ê mêrê çê jî bê qîmete. 
 
Bi yekbûn, bi zanebûn em alt bikin vê dunyayê, 
Tim rastîyê pêpez dike çira lazim dunya sexte. 
 
Em avakin dunyak azad cudatîyê yekcar rakin, 
Mirov hemû wek hev bijîn paqijayî pir pêwîste.. 
 
Hatin gotin bilbilêda gul cilmisî ji hesretê, 
Lê nizanbûn bê huba gul bilbil maye  zelîqetê 
            ********          *****      **** 
Hestek jî yê mirovahî û xwedaî azadîye, 
Mirovê ku ne azade jîyanêda ne zindîye 
            ***    **** 
Eger kurdbî baş bizanbe tim bedbextî, 
Dunya ronik tera tarî bê tac – textî.. 

1. V1. 2000   
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Beyar Robarî 

 

 

 

 

Tîp -2 
Tîp heye dengdêr e 

Wek bayê sert didêr e 

Çiqas ji dûr de were, her bihêz e 

Hejmara wan di kurdî de, yek rêz e 

 * 

Tîp heye dengdar e 

Nerim û hilûs wek rûyê gulan e 

Şêrîn baxe û zozan e 

Ew pêktê ji bîstûsê yaran e   

 * 

Tîp heye bi sîwan e 

Wek lîliyan dertê, ji devê keç û jinan e 

Û tîp heye, dengdide wek pîka şivan e 

Bilêvkirina wê jibo biyaniyan, nehêsan e 

 * 

Tîp heye sebixweye 

Her dem li mala xwe ye 

Û tîp jî heye wek sarûtê nav mala ye 

Di kurdî de nîne tîpa )ق(  ev tîpa ereba 
ye 

Yên me du K cûdane 

Yek sede û ya din wek Q Ino-Ewrupiyan 
e.  

21- 10 – 2013 

 

1- Mişal Timo: 
1958 - 2011 

Timo siyasetvankî Kurd binavûdeng bû û ew xelkê bajarê 
Dêrbasiyê-herêma Qamişlokê ye. Wî bi salan salan ji bo 
azadiya gelê Kurd xebatkir.   

Sala 1958` an ew ji dayîka xwe bûyî û 7`î cotmeha sala 
2011`an bi destê rêjîma Sûriyê li bajarê Qamişlokê hate 
kuştin 

Temo1 

 

 

 

 

 
Timo, kurdperwer û mêr bû 

Zane û jîr, berxê nêr bû 

 * 

Timo, niştimanperwer şêr bû 

Hertim li ser lingan û pê bû 

 * 

Herkesî dinasî û hajê bû 

Şervanê azadiyê û mafê mirov bû 

Aştîxwaz û kesek dilsoz bû  

 * 

Timo, hêja kurd bû 

Ji serfirziya mirovan re, dîke û tûj bû 

Li ser doza Kurd, berdewam sûr bû  

Ji azadiya hemû sûriyan re, cangor bû 

 * 

Dijminê azadî û dêmokrasiyê, hovin 

Mirovên serbest, wek Timo dikojin 

 * 

Neyarên kurdan xwûnmijin 

Dirinde dijimin û zikdirin 

 * 

Timo, dinav mede pirin 

Xurt û keçên Kurd, şêrgulin 

Netew, bi kuştina hin rêberan namirin 

Dûr-nêzîk, emê rêjîma sûrî, têkbibin 

17 - 10 - 2011 

 

Basil  Hussên 

 

 

 

 

 

 

Dest hilat dariya çewt 

 

Desthilatdariya çewt jana zirave 

Di despêka wêde himet û dirave 

Ramanên desthilatdar kemend û dave 

Daxwazên wî berjewendiye û nave 

 

Gel û artêş dixe bin bandora arzî 

Tu kes nizane go serwer çi dixwazî  

Milet kizzîr û perîşane di gazî 

Lava dike xelasbe ji wî berazî 

 

Sazî û sazman û zanîngeh û kolan 

Derya û bendav û perrav û dibistan 

Ser navê xwe dinvîse ejderê maran 

Maye go bistîne can û bibe yezdan 

 

Li iraqê seddamê dînê diktator 

Keleha nijadî rûxa ji kevnetor 

Piştre qezafiyê efrîqî weke tor 

Hilweşand hemû ti§t û bingeh û kultor 

 

Eve dawiya desthilatdariya çewt 

Serwer û key û padî§ah dikin kewt kewt 

Qiralê §amê jî herdem dike lewt lewt 

Lê dem buhurî ew bûne xwedanê şewt 

 

Hêviya min ji serwerê kurda eve 

Rê bidne xortê zana ta serbikeve 

Ji rist û rastî û zagona nereve 

Dûbare neke hukmê xwe û nelive 
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Ehmed  Mustefa 

 

 

 

 

Bûka baranê 
Bûka baranê  

Axa min şêl kir 

Gula min şîn bû  

Dilê min geş  kir 

 
Bûka baranê  

Rengê evînê 

Bîhna rîhanê 

Dilê min şa kir 
 

Bûka baranê  

Axa min şêl kir 

Gula min vebû 

Roja min xweş kir 
 

Bûka baranê 

Gula jîyanê 

Dilê min şa kir 

Baranê şêl kir 

2013.10.31 

Ez bi gorî teme delalê ji min ne pirs e 

Ji ber ez êdî ji pirsê pir fedîkarim 

Ji desthilatiya ne mirovantiyê dijî rengîniya 

Jiyana min pir xembarim...  

Bese êdî 

Lezke were 

Ji ber 

Reşe bakî kuleka hêlîna min derbas kir û 

Sînorê lîsa min li ber hovîtiya bayê xwe 

Kire landik...  

 

Tu zû were ji ber 

Ez bi tenê nema dikarim 

Xwe li ber lez gîniya bihûrtina temen 

Bigrim......  

 

Hey ez bi gorî were......  

 

Were ey dest ji berfê 

Min û van kulan ji xemgîniya salan Azad ke 

 

Were xweziya minî bi tenê bi cî bîn e 

Dilopên xwîn a min bi şopîn e 

Û li paş cama pencera derdan 

Desmaleke Gewr bilivîn e .  

 

Dayê 

 
Dayê Welat î 

Xemla Welatî 

Şewqa jîyanê 

Baxçê evînê 
 

Dayê Welat î 

Rengê Welat î 

Jîn û evîn e 

Xunava baranê 
 

Dayê Welat î 

Êstira Welat î 

çiqas Şêrîn î 

Bûka baranê 
 

Dayê Welat î 

Gula Welat î 

Gîyan û dile 

Nêrgiz û sosine 
 

Bîhna Bihuştê  

Mûm û fende 

Dayê Welat î 

Xemla Welatî 

 

31.10.2013 

 

Lawîn Şêxo 
 
 

 

 

 

Were 
 

Were wek xewneke şêrîn 

Bi ser ramanên mind de biweş e 

Derbasî surişt a xemgîniya dilê minî reben 

Bibe û xwe dinav de bigevêz e 

Lê nepirse bê min kaniya xemgîniya xwe 

Ji kû hilbijartiye... 

Ji ber azarên ve pirsê bê ser û bin in 

 

Germahiya havîneke dijwar 

Sira dema qeşake ziwa 

Bêndera salên penaberiyê 

Axîn û lerzîna xwelîseran 

Qotika bê deng 

Leylana tarîstaneke bê dawî 

Û hêriftina çiyayê Cûdî di bin 

Gemiya Nûh Pêxamber de...  
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PIRTÛKÊN NÛ 

Pêşgotina pirtûka Gengeşe û Sedemên Peyva ku Êzdî Bilêvnakin  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xwendevanên hêja, 

weke ku ez dizanim, Ezdahîtî di demên kevn de û bi taybetî jî di nav 
baweriyên gelên Mezopotamiya yên berê de, xwedî bandoreke mezin bûye û 
di tu wextê de jî ne bûye dînê dewletekê.  

Lê Xwedê nasîna EZDAHÎTĐYÊ, weke ola xelkê, timî li dijî nêrîna ku 
ronakbîr, dîndar û rêberên dewletên desthilatdar, yên ku digotin–dibêjin, 
“rêvebirên desthilatdar pîroz in û hemû kiryarên wan rastin” derketiye.  

Lewma jî, gelek ji desthilatdarên ol û dewletên Mezopotamiya yên kevn û 
dagirkerên Kurdistanê (tevî şah, xelîfe, sultan, paşa, mîr, beg, walî, axa, 
cerdevan, jendirme û berpirsiyarên baylozxanên dewletên hevalbendên xwe) 
bi fetwa û kampanyayên xwe endamên EZDAHÎTĐYÊ, mîna eşqiya, diz, 
hov, haydût û hwd. dane xuyanîkirin.  

Ewan ji bo armancên kesayetî û desthilatdariya xwe yên qirêj, gelek êrîş 
anîne ser Kurdistaniyan û bi taybetî jî, bi sed hezaran Êzdiyên bê sûc û 
gune bi darê zorê qulibandine ser dînê xwe, qirkirine, tevaya mal û milkên 
Êzdiyan li ser navên xwe çê kirine û bi hemd nehîştine, ku tu berhemên li 
ser Kurd, Kurdistanê û êrîşên zilma wan, di nav arşîva desthilatdariya wan 
de bêne veşartin. 

Lewma jî, lêkolîn û çavkaniyên ku di derheqê jiyan, fikr û ramanên pêşiyên 
me Kurd û endamên civaka Êzdiyan de agahî bidin gelekî kêm in. Bi dîtina 
min, piraniya çîrok, mesele, ayet, lêkolîn, berhem û hemû dîroka ku alim, 
zane, nivîskar, partî û rêxistinên dagirkerên Kurdistanê  li ser dîroka netewa 
Kurd û bi taybetî jî yên li ser Êzdiyatiyê nivîsandine an jî gotine qet bi kêr 
nayên. Ji ber vê jî nezanîn, nenasîn û paşverûtiya di nava gelê Kurdistanê de, 
pişta gelek rizgarîxwazên Kurdistanê şikandiye û me ji hevûdinê dûrkirine.  

Pirsgirêka nenaskirina dîrok, zargotin û  çanda ola EZDAHÎTĐYÊ, hê jî di nav 
Kurdistanê û tevaya cîhanê de, kevintirîn pirsgirêka nasnama netewî ya Kurdî 
ye. Hişmendên netewa Kurd û Êzdîtiyê, heta vêga hê jî ew sedemên ku  em 
Kurd ji hevûdinê dûrketine, bi rastî nedane fahmkirin.  

Mînak:  

Di gelek agahî, gengeşe û sedemên ku min ji nav zargotina civaka me tomar 
kirine de, hinek kesên Kurdperwer, rewşenbîr, ilimzane û oldarên me Êzdiyan 
yên ku vêga hê jî dibêjin (binêrin li hevpeyvîn û nêrînên ku di vê pirtûkê de ne 
!): Pêşiyên me, ji ber Êzdîtiya xwe û tirsa ku dengê vê gotina neqenc 
nebihîzin, ew nediçûne nava gelek mal, gund û bajaran û pêdiviyên xwe yên 
ferz jî temîn nedikirin. Ji vê tirsa ku Kurdên Bisilmanên nezan û olperest ê bi 
zarokên wan nekufirin û zarokên wan ji dînê wan derxînin, ne dihîştin ku 
zarokên wan herine dibistanan, nava gund û bajaran. Keç û jinên xwe bi tenê 
nedişandine tu deveran. Dema carekê ewan zanîbûna ew ê ji bona gelek ferz û 
pir pêdiviyan herine daîreyên fermî, berhemeke xwe bibirina firotanê, hinek 
pêdiviyên malê lazimbûna û hwd., diviyabûn ser, rû û libasên xwe weke yên 
Kurdên Bisilman bidine xwanê. Di ser vê bihemetkirinê de jî, hinga hinek 
Bisilmanên nezan û temenê wan mezin Êzdî nasdikirin, bi dengekî bilind ev  

gotina ji bo Êzdiyan niyeta xirab dide xwanê, diqîriyan. Heta pirê caran 
Bisilmanên fanatîk-nezan zarokê soqaqa bertîl dikirin û digotine zarokan, 
“herin di guhên vanên han de vê gotinê (navê mêrik) bibêjin”. Êzdiyan bi reva 
rev xwe ji nava wan olperest û nezanên Bisilmanan xilas dikirin..........  

Min xwast di vê mînakê de bidime xwanêkirin, şahidê dîrokê ne tenê ew 
dokumentên ku ji alî û li goriya desthilatdarên dewletên dagirker û 
kevneperestên Kurdên Êzdî, Zerdeştî, Mazdakî, Cihû, Xaçparêz, Bisilman, 
Elewî û hwd. ve hatine nivîsandin. Hîna gelek bûyer û nimûnen wekî vê 
neheqiyê hene (çima wêjeya ol û parêzgehên me tune kirin, navên cîh û 
kesayetên Kurdî yên ku reseniya me di wan de xwanêdikirin rakirin, zimanên 
zimanên ku bi Kurdî diaxivîn jêkirin, semayên ku pirrengiya civakên Kurdî 
radixistin, qedexe kirin û hwd.?), ew hêja jî tam nehatine lêkolînkirin û 
fahmkirin. Ez bawerim, ew kesên ku naxwazin dîroka xwe ya derbasbûyî 
nasbikin, ew hebûna xwe înkar dikin û dixwazin ku nezanî, zordarî, zilm û 
neheqî hebe. 

Vêca, ji bo ku zanîn û agahiyên hişmendên neteweya Kurd (rewşenbîr, 
nivîskar, berpirsiyarên mal, komel, ol, çande, partî û rêxistinên Kurdî) di 
derheqê hinek ji van sedemên nakokiyên ku neyaran berdaye nava dilê gelê 
Kurd û bi taybetî jî gelek zahmetî û neheqiyên ku Êzdiyan ji ber bikaranîna 
peyv–gotina neqenc (nifira ku bi tîpa Ş.... destpêdike û gelek Êzdî jê aciz in) 
dîtine nasbikin, em bikaribin hinekî ji dîroka derbasbûyî  gengeşe bikin û ew 
dîroka xayîntiya derbasbûyî di pêşerojê de jî cardinê dûbare nebe, divê em 
hişmendên Êzdî jî hemû agahiyên, zilm û zora ku dewletên dagirker û 
kevneperestên Kurdên Bisilman li me û pêşiyên me kirine, ji ber devên 
rûsipiyên me yên ku vêga hêja dijîn, dikarin bûyerên bi serê xwe ve hatine û 
wanên hîna li sersinga wan veşartî mane bi devê xwe bibêjin, tevan ji bo 
parastin û pêşxistina çandê, dîrok, ziman û pirrengiya civakên Kurdîtiyê 
tomar bikin. Em bi herkesî bidine xwanêkirin ku, ola EZDAHÎTĐYÊ nasnama 
Kurdîtiyê di tekoşîn û zargotina xwe de parastiye. 

Ez hêvîdarim, ku min karîbû bi berhevkirina van gengeşe û sedemên ku di vê 
pirtûkê de hatine tomarkirin re, ew erka Kurdperweriyê (ku ketiye ser milên 
min) anîbe cîh.  

Kemal Tolan, Xemxwar û Berhevkarê Kevneşopên Ezdîtiyê 

Peyva berpirsyarê  weşanxaneya NA yê weha ye: “ 

Kemal Tolanî, bi kurmanciya xwe ya henûn û herikbar tabloyek ji me re nîgar 
kiriye; ev tablo, him derhişê me diteyisîne, him binhişê me. him vebêj e, him 
şanîdar. gava ku em dixwînin, em xwe dibînin, gava ku em temaşe dikin, em 
xwe dixwînin. Me him bi belengazî û bindestiya me dihesîne û him bi 
barbariya me . Me him bi bindestiya me dihesîne û him bi bindestiya 
bindestiya me . Her rûpelekî vê tabloyê, qatekî rastiya me ye; em her 
rûpelqatekî û qatrûpelekî diqulipînin, em sûretekî ji sûretên xwe dibînin; 
rûpelek, mişt melo-dram; rûpelek, tijî tecawiz, neheqî û kevneperestî; rûpelek, 
xetimî ye ji azar û êşê, rûpelek, gewimî ye ji ricimandin û talankeriyê. 

Qatek ji ser qatekî radibe û em, xwe dibînin; em rastiya rûçikê xwe dibînin; 
em bisilmaniya xwe ya barbar dibînin; em ezdahîtiya xwe ya saf a bêguneh 
dibînin . Hew rêya mikurhatinê li ber me vekirî dimîne: dîtin û mikurhatina 
me, ma’dê me ji me dixelîne; em rûrreşiya bisilmantiya xwe ya zordest 
dibînin; em birakujiya xwe dibînin; em destên xwe yên bi xwîn dibînin. 
xwîna birayên me yên êzîdî ji serê tillîkên me diniqite; bêhna talanê ji destên 
me tê– û em dibînin, dixwînin, dihisînin… 

Em qatekî ji ser qatekî, rûpelekî ji ser rûpelekî radikin, diqulipînin: 

Dil û hişê kemal tolan, li dîwana qesra bîra me dinihirîne: 

liyan e, dilê min xemxwirî liyan e 

birayên min î bisilman rahiştine şûr û mertalê dijminan e 

bi xezeb digirin ser me êzdiyan e 

bi darê zorê qîzên me vediqetînin ji ber pêxîlên dêyan e 
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Benûşe Elewî ferd 

 

 

 

 

ÇÎROKÊN KUNDIRîKÊ 
Beşa yekom: Çûna Dibistanê 

Kundirîk keçek birewş û gilor û çavmûrik bû . rojek Diya Kundirîkê got: Kundirîk 
cano tu nika jinek gir bûyî. gerek herrî (biçî) Dibistanê, ders  bixwînî û sa xwe ra 
kesek bibî. xelk ji te istifade bikin. dilê Kundirîkê kelî û nizanîbû çi bike. bixwe ra 
digot: Xwedê cano çima ez gir bûme? nika ez çi bikim? fikirek sa min bike. 

çend rojan bixwe ra fikir kir ku çi bike û çi neke. 

Kundirîk çû cem  hevala xwe Qerpûz (Çebeş). wî got: Qerpûz cano diya min gotiye 
tu gerek herrî Dibistanê. lê ez ji Dibistanê ditirsim. were bihevra hennî serek li wê 
hendê lêxinin, bibînin çawa ye. şayed eva tirsê min birrije. Qepûzê got : ez bi ser te 
bigerrim Kundirîk cano. sa çi nêbim, were nika hennî (biçin). 

Kundirîk u Qerpûz çûn derê Dibistanê . derê Dibistanê ve bû û xizanan (zarokan) li 
nava Dibistanê dilîstin, hevdu têhildidan û dipirandin hevdu. hinek jî mîna mişkan li 
kuncek rûniştibûn. 

Nazimê Dibistanê şivek mîna bivir li dêst bû . jehrê xizanan dirijiya. Kundirîkê got: 
Qerpûz cano şayed nazim va bivira sa min ra amade kiriye. eger lêxine me em 
bixwe da mêz dikin. nika em çi bikin? 

Nazim ber  bi dêrî hat. Kundirîk û Qerpûzê solên xwe derxistin û li bin çengê xwe 
girtin û îro birreve sibe birreve. ji tirsan li paş xwe nifikiryan. 

kêmek ji Dibistanê ku dûr bûn, li nava rê du Qazan radû wan kir. Kundirîkê got: ez 
fikir dikim nazimê evan Qazan şandine ku me çing bikin. Em gerek hennî derek xwe 
veşêrin. ewan revîn û revîn ta ku penahek peyda kirin û xwe li wir veşartin. 

Kundirîk bi Qerpûzê ra got: Dibistan şûnek rind (baş) nîne. bavî me li piştî me bar 
dikin. her roj li Dibistanê gerek bixwe da mêz bikin. em nika çi bikin? 

lê wexta Dibistan çûnê bû, Kundirîk bi tirs û lerz amade bû û çû Dibistanê. 

Kundirîkê bixwe ra digot: Ava te kêm bû Nanê te kêm bû. tu ku da terrî (diçî) ku 
biviran bixwî? 

wî bixwe ra gep dikir ta ku gihîşte Dibistanê. li Dibistanê pirr heval peyda kirin û 
ders fêr bû. 

Kundirîk halibut ku Dibistan şûnek rind e û şûna biviran nine, ewa gerek ders 
bixwîne û sa xwe ra kesek bibe. 

 

 

gotinên neqenc dikin ji bo ola me û tawiz-î melek, dilê min liyan e 

me diqewirînin ji welatê bav û kalan talanên me dimîne bi wan e 

dilê min liyan e, oooûyyyy, dilê min liyan e!“  

Ez hemû berpirsiyarên weşanxaneya NA`yê  cardinê spasdikim û 
bi taybetî jî dêjime kekê xwe H. Kovan Baqî, hêvîdarim tû min 
bibexşînî, ez  nikarim dilxweşiya xwe li ser van nirxandinên ku te di 
bergê dawiya pirtûka min de diyarkirine, bi peyvan bînime ser 
ziman! 

Her wisa dêjime birayê xwe Têmûrê Xelîl jî, malî ava keko û eger 
ku te bi min ra alîkarî nekirina, minê nikarîbû van rêzdarên 
berpirsiyarên weşanxaneya NA`yê  nasbikim û vê dilşadiyê bijîm! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meriv dikare vê pirtûkê di nav Tirkiyê de li cem weşanxana NA 
`yê  

Navnîşan: 920 sok. no 61/201 

Kemeraltı/Konak/Đzmir 

Tel: 0(532) 552 42 78 

e-maîl: wesanenna@hotmail.com    

û bi vê  ISBN: 978-605-63926-2-7 li cem hemû pirtûkfiroşên li 
Tirkiyê hene peydabike. 

Bila Xwedê sihet û quwetê bide piştevanên Kurd û Kurdistanê! 

Rêz û silav 

Kemal Tolan, Xemxwar û Berhevkarê Kevneşopên Ezdîtiyê 

18.10.13 
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Beyar Robarî 

Birakê te nexweşe! 

- Xelek 2 - 
 

8 

Tu dibêyî çi em herin derva rûnin ? Derva duniya 
hênik bûyî  û ji hundir baştire. 

Rizgar: Başe. 

Em ji odê derktin û çûn hundir hewşê, li nav daran 
rûniştin hinekî dûrî xênî da ez kanibim birehetî  
denkin. Dema em dimeşîn min bala xwe dayê, 
Rizgar nikane xwe liserhev bigre, wisa libadibe! 

Gava em ji odê derketin ro hêdî diçû ava û qursê 
royê sor-zer şêrîn û mezin xuyadikir. Û dengê 
şêniyê gund ji her hêlê ve dihat û xûşka min li 
pêşiya  malê ji xwe re dilîst tev birakê mini biçûk. 

Em li ser tehtekê rûniştin û min ji Riz gêre got: 

Bira min ji anê bihîst tu nexweşî . Ji min re xeberde 
kudera te dêşe û kengî destpêkir? Min bala xwe 
dayê, ji pirsa min  kêfxweş nebû. 

Kire mizemiz û got: Serê min dêşe û ev mehek heye. 
Çi ez nizanim! 

Min got: Çawa tu nizanî? 

Rizgar: Ez bes zanim serê min gêjdibe û nikanim 
xewkim, ji çî ye nizam. 

Min got: Başe, ka ji min re bêje çawa destpêkir?  

Rizgar: Na, ji nişkave destpêkir û berdewam serî 
min dêşe.   

Min jê pirsî: Vereşiyê te tê û xwarina te çawaye? 

Rizger: Dilî min pir nare xwarinê û ti caran 
venerşiya min nehat. 

Min got: Aha .. û xew te çon derbas dibe? 

Li min nêrî û got: Çima tu van pirsan giştikan ji min 
diprsî ye? 

Min got: Jibo em kanibin alîkaiya te bikin. Ez  
naxwazim li te zorkim jibo tu denkî, lê ez dixwazim 
derdê têbihhînim, da em zanibin çi ji te re bikin. 
Wek din metirse û soz ez ti tiştî ji anê û bavo re 
xeberna dim. Me çi go wê dinavberê me herduyan 
de bimîne. Û tiştek din bes te dît tu rehtbûyî an hêdî 
tu naxwazî denkî, ji min re bibêje emê denkirinê 
biseknînin. Niha jî rabe em herin, bavo têye divê ez 
wî silavkim û em  şîvê bihevre bixwun. 

 Rizgar: We tu dixwazî.  

Min got: Newek ez dixwazim. Nabe tu wisa di vî 
halî  de bimînî. Û divê em hîşev an sibede, carek din 
li ser vê meselê baxivin. Tiştek din hate bîra min 
jibo ez jibîrnekim. 

9 

Rizgar: Çî ye? 

Min got: Ji min vedî meke û mebê birakê minî 
mezine. Rehetiyê xwe bibe û derdê serbest xeberde 
û em herdu wekhev xortin. Ez jî wek te di va 
pêvejoyê re derbasbûm.   

Piştî sîvê  me hin mîwe xwarin û dipêre ça vexwar û 
me pêçekê, li ser kar û barê malê denkir. Dipêwêre 
min ji Rizgêr xwast û got: 

Tu dibêyî çi em axiftina berdewambikin, jiber 
sibede ez derim Heleb û belkî ez çend rojan li wir 
bimînim.  

Rizgêr got: Başe em li ku rûnin? 

Min got: Em kanin li oda din rûnin. 

Rizgar: Başe Min got: Ger weye dê rabe û em herin 

wir.  Em çûn da din û em danîştin û min got: 
Kermke ez guhdariya te dikim. 

Rizgar: Ez nizanim ke bibêjim! 

Min got: Hêsane mesele a ji te têxwastin tu derdê 
xwe xeberdî. nezêde û nekêm.  

Rizgar develihevxist û got: Ez nizanim derdê min 
çî ye! 

Min got: Başe, ezê çend pirsan ji te bikim û ez 
hêvîdarim tu rastiyê bibêjî.  

Wî got: Kermke. 

Min got: Tu pêwîstiyên xwe yên ganekariyê çawa 
bicîtînî?  

Rizgar: Tu çi dixwazî bibêjî? 

Min got: Tu xortî û berbextî û pêwîstiya te bi 
ganekariyê weke hemû kesî heye. Pirsa min tu 
çawa daxwazên xwe di vî wardî  

bicîtînî? Yanê hevelka te heye tu vêre razî an tu 
derî biperan bi jinan re xewdikî li Heleb? An tu 
bidestê xwe meselê diqedînî? 

Min sehkir ew sor û hişîn bû û xuda û li erdê nêrî,  
jiber gelekî şerm û fedîkir! Jixwe fikir û ramanên 
wî hinekî bi ser olê de diçûn û ew li meleyan 
dihewiya li gund. Wî hewilda rabe û here ji hundir.  

Min got: Raweste û guhdarî bike, ez gotina 
biserîbikim û paşê ger te xwast dîsan tu kanî herî.  

Wî got: Başe bibêse gotina xwe. 
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Min got: Ez jî wek te di vê rewşê re derbasbûn û 
baş zanim xort li ba me, çi zehmetiyan dibînin û 
bendora wê gelekî li mirov mezine. 

Binêr du rê li pêşiya te hene li vî gundî. Yek tê wek 
piraniya xortan bi dêwer re ganekariyê bikî an 
destên xwe bikarhûnî. Û ger tu van herdu rêyan 
nepejrînî rêkek din li pêşiya te dimîne ew jî tu 
jinbikî.   

Wek din te pere tunene tu herî Heleb biperan 
biorspiyan re razî û nejî tu kanî biserê ciyên wisa 
bibînî.  

Ez kanin alîkariya te bikim ger tu razîdibî û peran ji 
beîka xwe bi te dim. Û li gor min dibejî, te ji yekê 
hezkirî ye û tu fedîdikî bibêjî kî ye! 

Min jê pirsî û got: Gotina min dicîde ye an na? 

Rizgar: Lo tu qe fedînakî. Çawa tu kanî hena 
birehetî li ser van tiştan dendikî ? 

Min got: Raste ez fedînakim li se vê babetê denkim  

û paşê çima ez ke fedîbikim!. Lê te bersîva pirsa 
min neda!! 

Rizgar: Gotina te dicîde ye.   

Min got: Ê başe dê ka bibêje, tu çawan pêwîstyên 
bicîtînî?  

Rizgar: Ez vedîdikim li ser van tiştan denkim, bi 
min re dernetê. 

Min got: Xemnake. Binêre wek ez zanim têkeliya 
te bi pismamî min şêx Mehemd re xorte û tu bi ser 
olê ve dikelî. Jiber wê bi te zehmete tu herî bi 
makerekê re ganekariyê bikî û li hêla din jî,  tu 
Heleb baş nizanî û pere jî bi te re tunene tu 
biospiyekêre xewkî.  

Ev jî pestek mezin û giran li ser mijî te çêdike wek 

xort.  

Û ger ev jî nederdê tebe, tu ji yekê hezdikî û 
naxwazî bibêjî kî ye û ka ew jî ji te hezdike an na?   

Min jêre got: Tu zanî çawa ez gihîştim vê encamê? 

Rizgar: Nizam ..! 

Min got: Ger dereka te bêşiya, teyê dicîde bigota ez 
dixwazim herim ba bijîşk. Û ger tu dibînî gotina 
min  nedicîde ye, bêje nedicîde ye.  

Û sibede tu kanî bi min re herî Heleb û yekcar herî 
ba diktor û em binêrin ka çi derdî te heye. Hîn min 
hevoka xwe bi serînekirî axivî û got: 
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Na, ez narim ba diktor! 

Min got: Aha .. ger weye şonde tu nenexweşî, derdê 
te yek ji dudiya ye. Yan evîne an ganekariye û 
dibejî herdûkbin. Qe li benda min nesekinî û 
rabûserxwe û got: 

Serê min dêşe ye û ez ke herim xwe dirêjkim û  ji 
hundir derket û çû.  

Ez jî li du wî derketim û çûm ba dayîka xwe û min 
jê re got: 

Dertê lawê te dile û hêlikên xwe tijîbûnî. Û piştî ez 
ji Heleb vegerim emê bi vê meselê bêtir denkin  

Anê: Birakî ji te re tiştek negot? 

Min got: Na anê, yan naxwaze an vedeîdikê bibêje. 
Tiştê ez têgihîştimî canî xwe nêşe û ew sergêjiya jî,  
li gor min ji mijûliya wî bitiştekî tê.  

Anê: Belkim webe, jiber tu van meselan ji min 
baştir zanî. Tu dibê çi em birakî te bibin ba melakî? 

Min got: Na .. na. Ger pêwîstbe emê wî bibin ba 
bijîşk.  

Anê: Şêx Mehemd dibêje em bibin ba şêxê wî, 
gundê Kurka. 

Min got: Hele şêx Mehemd bêheşe, ma te jî heşê 
xwe wendakirî! 

Ma şêx kane jêre çi bike ? Pir-pir ke ayetekê 
dudiyan  jêre bixwûne.  Ma ez jî kanim bi vî kaî 
rabim û ayetan  jêre bixwûnim. 

Anê: Bes tu neşêxî! 

Min got: Ma mirovê mele hejek bi sêrî ve! Gel 
mesela fûteye ezê paçekî li serê bigerînim û tewabû 
û çû. Lê dayê ez nerazîme birayê min  here ba ti şêx 
û melan û nejî baweriya min bivê yekê heye. 

Niha bêle ta ez ji bajêr vedigerim û carek din tevê 
rûdinim û bêtir jê têdighînim. 

Dayê: Başe kurê min, tu zanî. Bes ez ditirsim 
hinekan jêre hicêb kiribin! 

Min got: Dayê meselê hêcêb û şêxan ji bîrbike. 
Hicêb nebişo dixin û nejî bipêş dixin .  

Anê: Na lawê min, hicêb kanin pir tiştan hûnin serê 
mirov! 

Min got: Dayê ez û tu ve li ser vê kêşeyê lihevdû 
nakin. Ger tu bi van tiştan bawer dikî, lê ez pêbawer 
nakim . 
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Wê got: Başe Wê  şevê  min bala xwe dayê Rizgar 
em hîştin û çû bi tena xwe rûnişt û bi kesî re 
denekir.  

Sibede zû dora demjimar pêncan ez ji xew rabûn û 
piştî destav û dest şuştinê ez çûm kelingê û min 
çaydan nîvî avkir û da ser potexazê û ez çûm çentê 
xwe min kirehev û ta ez vegerîm av kelî û min çîçik 
çayê avêt hundir çaydên, vêra bihêna çayê bi hundir 
ket.  

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hema min du-sê kabik penêr û çeneqek zêtûn 
derxistin û dan ser sêniyê û nan anî û qedehek çayê 
amedekirin û min dît dayîka min bi hundir kelingê 
ket.  

Wê got: Roj baş lawê min. 

Min got: Beyanî baş dayê.  

Dayê: Ez ji te re hêkna çêkim? 

Min got: Na dayê dest xweş. Penêr û  zêtûnan besê 
mine. 

Anê: Mastinî xwe jî têke.  

Min got: Dilê min li mêst tune, ger tu dixwazî ez ji 
te re kanim têkim. 

Anê: Na lawê min ezê paşê xwarina bixwum, niha 
zûye. Bes ezê çayekê  vexwum. 

Min got: Başe, ez ji te re çakê dagirim. 

Dayê: Tê kengî vegerî?  

Min got: Ez bawerim heftakê şonde, ezê kanibim 
vegerim. Di vê navberê de babê min jî hat kelingê 
û got: 

Roja baş. 

Me lê vegeand û got: A te jî. 

Min kursîk bêpişt jêre anî û ew li ser rûnişt û min 
jêre qedehek çayê jêre dagirt û wî teve min taştê 
xwar. 

Bavo pirsî û got: 

Lawê min xerciya bi te re heye? 

Min got: Pere bi min re hene bav, pere negerkê 
minin dest xweş. Heger pere gerekê tene ez kanin 
hina bi te dim. 

Wî got: Na lawê min. Perê xwe ji xwe re bihêle tu 
xortî û pere gerekê te dibin.  Li Heleb dirêj meke û 
zû vegere da tu  hinekî alîkariya me bikî.  
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Min besîv da û got: Bav ez dereng namîn, çiqas  
berxwebide heftake û nezêde. 

Bavo: Başe lawê min û jibîr meke di cem mala 
metê xwe re derbas be û sehke ka halê wan çone û 
metê xwe û zarokên wê ji min re silavke. 

Min got: Serçavan bav, soz ezê heya mala metê 
xwe herim û wan bibînim û ji te re silavkim. 

Dayê: Kengî tu ke dest ji cixaran berdî? 

Min got: Bes Xwedê mirazke, ezê dest jê berdim.   

Dayê: Te tuya li Xalta nedîn? 

Min got: Jin? 

Dayê got: Belê. 

Min got: Anê berê me çend caran li ser vê meselê 
denkir û min bi te re got, ez niha bi jinkirinê 
nafkirim. Tu  baş zanî çi di serî min de heye. 

Babvo bersîv wê da û got: 

Ji Hejêr bigere ew dixwaze here derva bixwûne. 
Çima tu tim serê wî bi vê meselê li boşiyê dêşînî!. 

Bes dilê xwe jinkirinê bixweze wê bixwe bibêje .  
Paşê hîn leşkerî li pêşiyê  ye û hewşek gerekê û 
xwendina xwe hîn biserînekirî, jiber wê dest vê 
meselê berde.  

Anê: Başe me dest jê berda. 

Min got: Hûn tiştî ji bajêr dixwazin?  

Herdûkan: Na layê min, tu bixêr herî û bixêr jî 
vegerî.  

Min got: Sipas û bi xatirê we û roj bimîne xweş. 
Dema nema divê ez herim. 

Anê û babo: Xwedê hevalê te be û haje xwe hebe.  
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Min çentê rakir û ez ji mal  derketim û çûm ser 
rêya mikrobasê. Gava ez gihîştim ser rê min bala 
xwe dayê berî min gelek kes kombûnî  û  li benda 
mirokbasê ne.  

Min silav da û got: Siba we hemiyan bixêr be.  

Deng ji amedevanan hat û lipêhev gotin siba te jî 
mamoste. 

Demek  pir neçû denê zengilê mikroyê bilind hat û 
me zanî ji gund ve nezîk bû û min dest avêt çentê 
xwe û amedekir.  
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Di navbera çend xulkan de , em siwarbûn û 
mikrobas berve binê gund birêket û li wir jî rawestî 
û xelk lênîştin û mirkobas tijîbû û em hêdî-hêdî 
birêketin û me berê xwe da bajarê Helbê. Heleb ji 
gundê  me ve dora 30 km dûre û rê nîv demjimarê 
berxwedide.  

II 

Wekî heftakê ez li Helbebê mam û min gelek kes  
serlêdankirin, çi dost, çi heval û xizimên xwe û yek 
ji wan mala meta min bû, ew li taxa Hêderiyê 
rûdiniştin û mala xaltîka min jî li Suriyana Kevin. li 
Hin ji dostên min li taxa Eşrefiyê rûdiniştin û hin jî 
li Şêxmeqsûd û Bustan Paşa.  

Ji bilî serlêdanên kesîtî min serî li rêvebiriya 
perwerdeya bajar Helbê kir û herwisa ez tev  
hevalên xwe çûm sînemeya binavûdeng Al-Hemra.  
Ew sînema li navenda bajêr dimîne. Ji bilî wê ez 
çûm pirtûkxaneya niştimanî û min serlêdan 
firoşgeha pirtûkan ya binavê: Dar Al-Fecir kir. Ew 
nêzîkî meydana Sehdala Al-Cabîrî ye û min li wir 
pirtûkek xwe nû kirî.  

Li gor min mirov ticarî ji bajarê Helebê têr nabe . 
Heleb bajarek pir kevnare û bikevne şopên dîrokî 
gelekî dewlemende . Min gelek sal li vî bajarî 
xwend û lê jiyankir .  

Jiber wê min gelek bîrewerên kesîtî  lê hene. Û  bi 
rêya bajarê Helebê, min cîhan naskir û çavên min li 
vir vebûn. Beşe  kevnar û dîrokî ji bajêr gelekî li 
xweşiya min diçû. Wek kela,  Sûka Jinan û Çarşiya 
Dirêj û Mizgefta Mezin. Lê mixabin kû xetên 
tramê ji bajêr hilanîn û beşk dîrokî ji taxa Behsîtê 
rakirin!. 

Jiyana şevê belkîm hîn  ji jiyana rojê xurtir bû li 
navenda bajêr. Ji meyxana de bigre ta xwarin 
gehan, hotelan, qehwexanan, xweşgehan û 
keberêyan hertim tijîbûn û civakek din bişev 
derdiket hole .  

Ev civaka tam cûdabû  ji civak biroj.  

Ez hîn li Helebê bûm rojîyê destpêkir û dem havîn 
û germ! Jibo min wekhevbû, jiber kû min rojî  
nedigirt. Lê dilê min bi ew kesên rojî digirtin di wê 
germê de dişewitî. 
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Ji ber li ber rojê kardikirin û  havîna cem mejî  zor 
germe.  Min  rojî çend caran ezmûnekir û ez zanim 
çiqas zehmete û bitaybetî havînê.  

Ez piştî heftakê vegerîm gund û hêvara ez gihîştim  
ma me hemiyan fitar li pêşiya malê, li ser sewkiyê 
bihevre vekir. Bab û birakên min gelekî rehtbûn ji 
palê hatibûn û dayîka min jî herwisa ji karê malê û 
pez, bêrî û xwarin û nankirin westiya bû .  

Piştî xwarinê me hinekî li ser rewşa palê denkir û 
pêz û çûndina mina Heleb  

Ji min pirsîn te çikir û çinekir li Heleb û te ki dit. 

Paşê min ji dayîka xwe bitenê pirsî û got: Anê tu 
guhatin di rewşa birayê min Rizgêr de çêbûn an 
na?  Wê got: Kurê min tu guhartin nebûnî wekî 
xweyî berê ye! 

Min got: xemnake ez carek din vêre denkim û em 
sehkin çi em kanin jêre bikin. 

Wê got: Başe Lê  min û dayîka xwe ve, li ser 
şêweya çareseriyê lihevnekir. Wê xwast em Rizgêr  
bibin ba melakî oldar. Jiber wê baweriya xwe bi  
mela û hicêban hebû û dihat. Wek gelek mirovên 
sede an bawermendên nexwende û ol baş  
tênaghînin. Li aqil û boçûna wê 

hinekan hicêb jêre kirinî!  

Û min jî dixwast em wî bibim ba bijîşkekî û  di 
meijiyê min de, bijîşkê derûnasînê hebû 
(pisîxolog). Jiber tu der wî nedêşîn, jibilî serî tim 
gêjdibû û nikanî xewkira û dilê xwarin nedixwast. 
Lê mixabin zor zehmet, kû mirovek nexwende 
bitiştekî  bawerkirin bidî û helwesta wî bigharî.  

Ez neçarmam li gor daxwaza diya xwe, briayê xwe 
bibim ba Şêxê Husên, gundê Kurka tev pismamê 
bavê xwe, Şêx Mehemd û wî xaka mina mezin birî.  

Min binavê Şêx Husên- ji gunê Kurka, bîstbû lê 
ticar ez raste wî nehatibûm û nejî cara min ew 
dîtibû. Fikira çûyîna ba Şêx Husên  ji pismamê 
babê min de hat. Jiber ew oldar û têkeliyên wî ligel 
hin mirûdên Şêx Husên ji gundê me hebûn.  
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Şêx Husên  serokê rêya Neqişbendiyê bû li herêma 
Efrînê. Em  rojekê sibede, ez û birayê min Rizgêr û 
pismamê me ve, ji gund birêketin û em bi 
mikrobasê ta ser rêya Efrîn-Helebê çûn. Li wir em 
rawestîn û me destê xwe ji her otobûs û mikro 
basekê re  kû  ji hela Heleb ve dihat radikir da kû 
biseknin û me lêkin û bixwere bibin. 

Çend otobûs hatin lê jibo nesekinîn jiber ew tijîbûn 
û hin şûfêr jî, ji polîs ditirsiyan hin mirovna zêde 
lêkin. Piştî nîv demjimaekê miobasek  jibo me 
sekinî û em lênîştin û mikrobas biêket û em li ser 
lingên xwe sekinîn jiber hemû kursî tijîbûn. Padem 
gelek xweşikbû jiber pila germbûnê  hîn nizimbû.   

Em doa demjimar dehan gihîştin bajarê Efrînê û li 
em ji mikrobasê peyabûn û pismamê min Şêx 
Mehemd got: 

Hûn li vir hinekî rawestin ta ez têm û dipêre emê 
herin  tirimbîlên derinî gunde Kurka.  

Min jê pirsî û got: Başe, lê te negot tu ke herî ku? 

Wî got: Ez ke ta nav bazarê herim. 

Min got: Tu ke herî bazarê çi bikî? Ma hatinî 
bazarê li vir bikin!! 

Wî got: Na, bes tiştin gerekê min bû. 

Min got: Başe, bihêla tê li vegerê tiştê geekê bikirî 
û bixwere bibî.  

Wî got: Tu serî meran pir dêşînî. Li virbin tae z têm 
. 

Min got: Başe lê dereng nemîne. Jiber divê em hîn 
hîro vegerin  mal. Em li  pêşiya geracê rawestîn ta 
pismamê min vegerî.  

Di wê navberê de, ez tev birayê  xwe em çûm me 
avek rêt. Avrêj jî şansa me nêzîkbû, ew li pêşiya 
Sera Efrînê di binê erdê de bû. Mixabin lê ew gelek 
gemarî û qirêj bû!. Berî pismamê min ji bazarê 
were em vegerîn ciyê xwe û li benda wî man. Piştî 
demek kinik min sehkir pismamê min têye û turek 
mezin bidest deye!  

Min jê pirsî û got: Şêx, çi di vî tûrî deye? 

Şêx Mehemed got: Min çîçek kehik û xurêbe ji Şêx 
Husên re kirîn. 

Min got: Aha, ka hele ez temaşekim te çi kehik 
kirîne. 

Wî tûr vekir û min temaşekir, tew ez çi bibînim! 
Baştirîn û buhatirîn kehik kirîne .  
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