












  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

7  GOTARGOTARGOTARGOTAR  rojnameyeke çandî ye ,    ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye    - hejimar ' 4 '   êlûn   2012 
  

Zora gumanên xwe bibe û nebêje ez nikarim fêrî kurdî bibim. Ev peyvan bo 
wan kesan e ,ku dudilî dibin zimanê dayika xwe hîn bibin.Lê bo nûser 
,helbestvan û danêran an jî, bo her kesekî re vê pirsê dikim.  Çi   ji me tê 
xwestin an jî, çawa zimanê xwe mîna stêr emê bikin ?. 
Min ev pirs li hember 300 kurd li ser dîwarê xwe, Qaşo hevalên min in  di 
Fêysbûkê de raxist û pirs kir. Di nav wan de helbestkar, hunermend, nûser 
,şêwekar û xwedî giravî ramyar jî hene lê pirsa min weke mija sipî li ber 
çavan derbas bû  . 
Mixabin ti bersiv ji min re ta vê kêlîkê ne hatiye .Ji hêla dî ve, keçek ser 
dîwarê xwe ,, ez ji xew rabûm çimkî min xewnek dît ,, dinivîsîne. Bi dehan  
weke ku ramanek ji pêxemberekî daketibe ser qadê bi germahiyeke bêhempa 
dilivin. Pêşbirgê di nav xwe de dikin, bo ew raman zeft bikin, şûrên xwe  bi 
berisvan badidin. 
Bi helperîna şoreşa azadî li Sûryayê, di kêlîkekê de pir kes bûne Erebînûs û ji 
çermê xwe derketin.Ji xwe Bakûriyan Fêysbûkê kirin e  peytexta 
Tirkan..bêlome be !..... 
Min xwest van mînakan bînim ser ziman weke mixabîniyeke mezin ,ji bê 
rêziyê li hember ziman ê me ku tê kirin diyar bikim .Hin kes ji neteweke 
bindest, wisa bi nizmî û bê rêzî li zimanê xwe dikin,  min di jiyana xwe de ,ne 
bihîstiyê û ne dîtiye.Neyarên me ,ji balonên zimanê me diditirs in, ku bi saya 
dilsoj û dilsozê peyva kurdî û welathez ku her diçe ew balonên tirsê firehtir 
dibin.Em dibînin hin ji endamên civaka me ,zimanê xwe serguh davêjin.  
 Balonên tirsê ji çar çepliya peyva kurdî û ramana kurdayetiyê, her diçe mezin 
dibin.Ta bi sîka wan balonan ve,neyar hewl dide degûdolaban lê bike.Li dora 
wê diçe û tê, bi baweriya ku dibêje : Îro şev e,lê ev peyva kurdî riya ronahiyê 
vedike....dengekî ji wira tê min: 
 - Silav 
- Ha çavo !.. 
- Ev tu nebedî bûbû? 
-Ez diramyam 
- Bi çi ? 
- Bi te diramyam ,bê çawa min ji te weqas sal veqetandin û niha  tu bûyî 
xwediyê  balonên tirsê . 
-Xweska te bizaniba çiqas ez ji dîroka xwe dilteng im. 
-Wey bimir e diltengî û xemgînî ...ez û te pêk ve hene ,dûrbûna me ji hev  bo 
me mirin e.Naxwazim bi ti hawî  bê te biramim an jî, ji te dûr bibim. 
Kî bi vê gotarê min bixwîne,dixwazim armanca jê  têbighêje ku niştîman û 
ziman wateyeke hevbeş in.Mirov gava bo xaka xwe  tekoşînê  dike hinga ew 
xebat   bo ziman e jî, û bo netewbûn hergava  jîndewar bimîne. 
Ez li xerîbitiyê me û ez bûme kurê wê ,bi şadî û talbûnê ve  û qençiya ku bi 
min re kir nayê jibîr kirin.Lê ez li Qamişlo jidayîkbûm e ,ez vê jibîr nakim û 
dixwazim diyar bikim  ku her endam ji netewa kurd eger ne şêrvan be,li kû be 
bela bibe, çi biçûk , çi mezin,çi pênûshilgir çi çotkar  gerek mûkir bê û bibêje 
: Li hember Kurdistanê ez xwedî erkim,dibe weke şêrvanekî min nikarîbû wê 
biparêzim lê ez karim zimanê wê biparêzim. 
Ev erk  di baweriya min de bi giranî li ser milên hemû pênûshilgir û 
ronakbîran dikeve,Erkê ku em wêjeyeke biafirînin ,bi taybetî helbest,ku hemû 
azardil û êş ,raman û xewnên me bi şêweyekî nûjenî û bedew pêşkêş bikin . 
Bo her kurdekî bibîne û şerm neke ji zimanê xwe ,pêdivî bi tekoşînê heye ku 
ziman bi wêneyan binivisîne û bixemilîne .Ser riya ziman em hişyariya 
spehîtî  di hişê xwêner de ber fireh bikin û bihêlin bi hunerî birame  an 
jî,bipeyîve,şêrîn peyvdar be  û dîtina xweşkbûnê dîtwer bibe. 
Rasteqîniyeke ku perwerdeya malbatê di zaroktiya mirov de ,roleke mezin di 
jiyana wî de dilîze.Paşê ger derfet jêre hebe, dibistan  û zanko vê rolê bi hêztir 
dikin .Mirov ji çîhana efsan e û fantaziyê derdixîne,  ber bi cîhana wateyan  
ve dibe ku   rêbertiya wî dike .Bo têgihştina derdorê,bo hembêz kirina ziman 
û çanda netewa xwe û boçûnên cawaz di jiyana rojane de, ziman palgeha 
yekemîn e bo hînbûnê.  
Bi gelemperî ji zaroktî ta pîrîtî wergirtina pênasîna mirov di jiyanê de, bi 
ziman ve girêdaye û bi alîkariya ziman ,çîhan û jiyanê dinase. Gelo mirovê 
kurd kare raman bibe bê nivîsîna bi zimanê kurdî û raman bo nivşê hatuwî 
pêşkêş bike ?,mixabin Na!. 
 

Sazkerê (Linguistics ) zaniyara ziman De Saussure (Dî Sosîor) dibêje : 
derbirîna raman û hizir, bi têkildariya xwe ve bi  ziman re,  ew serdest e, bi 
wateya ku ziman bê  aman nîne,loma ez ê rasteqîniyeke nû neyînim holê ku 
bibêjim : ta berî nivîsandina  bi kurdî, mejiyên me ji kîsê xalkên din bû .Û ewê 
wisa berdewam bibe , eger em bi kurdî hizir û raman nebin,eger em bi kurdî ne 
nivîsîn in.Ew raman û hizira bi kurdî ,kesayetiya kurdî diafirîne ku xwe ji 
netewên din hem cûda  û hem berz dike. 
 Çimkî Ziman alaveke girîng e ,ti civat bê ziman nîne û bê ziman kesayetiya 
mirov lawaz e, pirfêkta xwe wernagir e.Ji ber ziman qeteke nayê veqetandin ji 
hinava rewşenbîriya mirov,ji bêrîya wî û li gorî fîlosofê Almanî (Heidegger) 
M.Haydîger: ,,ziman  afiranderê mirove ,, û zaniyarê Rûsî M. Baxtîn  bi serde 
domdike û dibêje : ,,ziman  hema hema jiyana mirov tevî ye,, . 
Nexwe raman kirin ,hizir  kirin û nivîsandina bi kurdî ku li jor hatiye dest nîşan 
kirin rolek girîng di pêşketina ziman dilîze.Rastiya vê xalê bawerim bi têoriya 
(Hypothesis of  Sapir and Whorf) Sapîr û Worf tê cespandin. Nêrîna van herdu 
zaniyarên Amêrkî  welê dibêje: 
Avahiya (Strûktûr) zimanê Dê, şêweyê raman û hizir kirin li ba gel an  û wêjeya 
wan bi  sînor û rêxistin dike. 
 Lê Ζiman ne weke hin kesan bawer dikin tenê peyv û yasayên rêziman e an jî, 
morfolojî ye. Ziman sistêmeke ji nîşan û kod an pêkhatiye bo derbirîna boçûn û 
raman e,û zaniyara ku jiyana kod û nîşan an di civakê de lêkolîn û dişopîne  bi 
Sîmyotîka tê binav kirin.Alavên herî girîn ku ev zaniyarî pê mijûl dibe ev in : 
wêne,deq,deng  di her berhemekî hunerî de lêkolîn dike.  
Kod  bi sê şêweyan pêktê weke (Charles Sanders Peirce) Carlis Pîrs destnîşan 
kir ye : 
1_Êkone (wêne) mînak _ gava sol ser arma dikana solçêker dibîn in ,em şûnde 
têdighên ku ev dikan a solçêker e. 
2_îndêks(rênîşan) mînak _ gava em dûman dibînin ,em têdighişin ku li wira 
agir heye bê ku em agir bibînin. 
3_ sembol  li vira xûyanîdar û xûyanîdêr(ل ا��ال���    (Signifier and signified _ وا�
weke ku lihev kirbin.mînak _ pîvan li ser arama dadgehê. 
Saussuer cûdahî di naber ziman de, ku yê netewe ye ,nivîskî ye û axaftin (galgal 
ku yê takesane û devkî ye) dibîne û destnîşan dike ku ziman ew zincîrxeleka ji 
yasa ,heyîkel , şifre  û kodan e ku rê li ber me vedike bo em ji hev têbighîjin.Lê 
galgal ew axaftina rojane û takesane, çimkî her kes li gorî zanîna xwe û şêweyê 
xwe  ziman bikartîne.Li vir em dighîn encameke dî ku ziman bi nivîs dibe 
ziman  ,bi taybetî zimanê wêje yê ku ji zimanê rojan e weke qad û ezman ji hev 
dûr in. 
 Saussuer balê dikşîne ser du alavên herî girîn di zimanê wêjeyî de, bi taybetî 
zimanê helbestê  ku xûyanîdar û xûyanîdêr e( ل دال��� Xûyanîdar ew . (وا�
wateya rasterast ji peyvê re ye,a rojane, mînak _ sipî weke navdêr reng nîşan 
dike  ,,dîwarê sipî,, , lê di têknîka helbestê a nûjen de ku di  atmosfera ziman de 
tê xebtandin peyva sipî weke sembola bêgunehiyê  an jî, aşîtiyê  nîşan dide,Ev 
wateya duwem jê re dibêjin xûyanîdêr ku êlementekî pir watedare di pêşketina 
ziman de. 
Ji ber zimanê helbestê ji radeya zimanê rojane derbas dibe ,xwêner matmayî û 
bihitî dihêle bi derçûna ziman ji rêça zimanê normal yê rojan e,zimanê ku fêr 
bûbû.Lewra tê gotin ku helbest nayê xwendin ji rexê rêzimanî,an weke zimanê 
rojnamê ,çimkî ji wateya xwe a rasterast cengdike û derbas dibe. 
Lêbelê derbirîn diyar dike ku tê dîtin û guhdar kirin,û xwedî dengvedan e.Yek  
ji girîngtîrîn pesnê helbestê ewê ku  alavê form ( şekl)werdigerîne bo 
wateyan.Hêjayê gotinê ye ku çiqas xûyanîdarên  rasterast, çiqas ev bilêt di 
zimanê helbestvan de qels be, weqas hêza tona (ة��� ) zimanê hestedariyê bo 
xwêner, deriyê bandorê û fantaziyê vedike . 
 Pir caran tê gotin ku ji xwendina helbestê nayê  têgihiştin ,sedem ewê ku 
xwêner peyvan  ji laşê wateyên ku li paş peyvan e  hene tazî dike .Lê a rast 
gerek derbasî giyanê wan ku dibin sembol bibe,ew sembol wirde wirde dibin 
wate. Bi wateyeke din Ew nîşan an kod ,tiştan bi weteya xwe ve girênadin lê bi 
têhgehên xwe ve girêdide.Kod dibe (fênominek be ,an bûyerek an jî, livek be). 
Li vira (Roland Barthes )Rolan Part mercek li ber xwêner datîne ku gerek 
bispor be di wêjeyê de deku karibe şifrên deqa wêjeyî ji hev veke  bi aramanca 
nûder kirina wateyên spehîtî têde bidestbixîne. 

 
 
 
 

                                                            ÇAWA   ZIMANÊ XWEÇAWA   ZIMANÊ XWEÇAWA   ZIMANÊ XWEÇAWA   ZIMANÊ XWE    
                                        MÎNA  STÊR EM Ê  BIKIN ?!..MÎNA  STÊR EM Ê  BIKIN ?!..MÎNA  STÊR EM Ê  BIKIN ?!..MÎNA  STÊR EM Ê  BIKIN ?!..    

Bêkes Têlo 
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Ev pêngavaha   ziman  lipêşdixe û hêza ku di nav de heye dipeqîn e. 
Pir kes helbest bi şêweyê şîret dan ê weke ,, mamoste,, û bi zimanê rojan e an 
rewş weku heye berovaje dikin û dinivîsînin .Li vira hêjayê gotinê ye ku wêje 
taybetmendî ye,ne bi şêweye berwede ye û ne jî, şîret dan e an slogan 
hilgirtin e.Huner bi giştî berovajeya rewşê ye lê ne neynika wê  rewşê 
ye,hunera helbestê dike ku  tiştê naye dîtin bête dîtin û tiştê bê deng,lal  bête 
guhdar û axaftin kirin. 
Min hewl da, bersiva  sernivîsa xwe bidim.Eger bête gotûbêj kirin ji rexê her 
ziman hezker, bêguman ewê encamên erênî bîne.Pêdiviye em hîn bibin çawa  
dîtwer bin..Em fêr bibin cîhanê bi cavê helbestê bibînin.Hinga emê pêngavekî 
giring ber bi stêrbûna zimanê netewa xwe bavêjin.Û di dawiyê de hevoka 
helbestvanê Firansî (Jean coctau) Jan Koktû tînim ziman ku dibêje :  helbest 
çiye ? dibe ez nizanibim  , lê çi ne helbest e ,ez xweş dizanim. 
 

************* 
* De Saussure û Charles Sanders Peirce sazkerên zaniyariya Pragmatîzm û 
Sîmyotîka ne. 
*Roland Barthes (1915_1980)Fîlosof ,rexngirê wêjeyî ,nîşanasekî Firensî ye. 
 

Bo bidestxistna dilgeşî ji xwendina her helbestek, pêwîste wateyên veşartî 
disşefre bikin .Vê mînakê destnîşan dikim deku balê bikşînim ser gurahiya 
rexê nediyar ji raman û xweşkbûnê  ku li paş peyvan hene. 
Di zarokitiyê de, bawer nakim kesek hebe kevir ne avêtibe ava çemekî û bi 
matmayînê li wan xêzên girover ku kevir li paş xwe dihêle nemabe.Ew kevir 
pêlên girover pêktîne ,her ku diçe firehtire dibe .Yek li paş yeka dîtir  bi livên 
xwedî dûrbûneke cawaz ji her gilorekê.Ev wêne li ser rûwê avê diyar e ,lê liva 
hûndirîn, di avê de bi daketina kevir bi livên hêdî,hêdî ji dawerbûnê 
dengvedanek dertîne. Eger ev pêvajo ji alîyê xwêner bête dîtin , gava kevir 
dighê qadê ku bûrkaneke ji zûxir û heriyê dipejiqîne.bêguman wê gave ewê 
bigêhe spehîbûnek û dilgeşiyek ji xwendina helbestê.  
 Nûserên helbesta bi zimanê rojan e ,gerek têbigihên ku ziman xwedî 
rêkiroxeke weke rêkiroxa derbirîn,bandorî,hestedarî û w..d. Têbighên ku 
ziman di helbestê de ne ziman e,bi wateya ku zimanê helbestê zimanekî 
duwem e, ji yê rojane vediqet e. 
Gerek bête zanîn ku tim çarçefek  û ezmanek helbestê dinxûmîne ji wateyên 
veşartî.Li vira girîngiya ziman roleke serta dilîze ku helbestvan raman,hest û 
xewnên xwe bi spehîtî dertîne.An em bêjin  warê civakî,ramyarî û spehîtî bi 
hev re di ziman de girêdide. 
 

pirtûkên nûpirtûkên nûpirtûkên nûpirtûkên nû 
DAD  ferhenga zarawayên yasayî  amade kir 

Amadekirina parêzer: 
 

Celal  Muhamed Emîn 

û  şêweyê ku di vê  ferhengê  de bikar hatiye anîn   bêje  li gorî bikaranîna  wê  bêyî  ku durva 
wê ya yasayî  biguhere  bi karaniye  ji ber wê dalan  dinavber  Nav û  Jêder û  tiştine  din  dihate 
guhertin 

Armanca  vê  ferhengê  ewe  ku  herdû  pirtûkxanên  Kurdî u Erebî  yên ku kêmaniya van 
ferhengan tê  de hene  dewlemend bike 

Ev ferhenga ku nivîskar 9 salan di amedkariya wê  de dirêjkir  berhemê  wî yê  sisiya ye 

dîwanek helbestan bi navê NERVîN sala1994 çapkir û ferhenga DAD Erebî –Kurdî   sala 1997 
çapkir   dîwanaSîMAV dibin çapê de ye   û destnivîseke wergerandinê  ji Erebî ta kurdî 

heye ew jî  pirtûKa ( zaredeşt pêximberê  kevnarên îraniyan) ye 

Nivîskar  wisa jî spasiya  herdû hevalên  xwe  Hesen Berzencî u Xalid Cemîl Muhemed dike ji 
ber têbînên wan yên ku berhem  dewlemendkirin 

wisa jî em dixwazin xuyanî  bikin ku parêzer û helbestvanê  kurd  Celal  Muhamed Emîn 
(hozane dilzar)endame yekîtiya nivîskar û rojnamevanên kurde 

serdar melle  
 

Ev  ferheng   ji ber  guhdana  bi zarawayên  
yasayî  di zimanê  Kurdî  û  Erebî de  erkê   
yekemîne  di  sûriyê de û  pirtûkeke  nû  pêşkêşî   
pirtûkxana  kurdî kir    

M.Emîn xuyanî kir  ku  pşitî 13 salan  ti  komît  
çênebûn  da ku ferhengên pispor    amadebikin 

û berî du  salan ev kar  rê pir kesên ku  guhdidan  
zimanê kurdî  da  lê belê kesek nexwest  têde 
beşdarbin   

wisa jî  M.Emin  nîşan kir  ku  ev ferheng  ne 
tenê  ji zarawayên  kurmancî hatiye amade kirin 
lê belê hin caran  peyv ji  zarawayên soranî   
hatiye birin  wisa jî gele peyv li bêhtir  ji cihekî 
û bêhtir ji hevwateyekê  bi karhatiye  anîn 
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Hebû tune bû camêrek hebû û navê wî Mîrza bû. Ji xwe re 
xulamiya mala Sêvdî paşa dikir. Keçeke Sêvdî paşa hebû û 
navê wê Xezal bû. Dilê wê di Mîrza de bû.  

Rojek mêvanên bavê wê tên û ew jî li kîlerê ye. Mîrza diçe 
ku ji mêvanan re xwarin û vexwarin îkram bike, Xezal bela 
xwe tê dide. Carek du car... Mîrza xwe bi zor û bela ji destê 
wê xelas dike. Dawî ji Mîrza re dibêje: 

 - Ku tu min nerevînî, ez ê bêbextî li te bikim û êdî tu texmîn 
bike ku dê bavê min çi felaketê bîne serê te. Ez dizanim ku 
bavê min li darê dinê min nade yekî wek te, yek çare heye ku 
divê em ji vî welatî terkeserî bibin. 

Mîrza dibêje: 

- Heyran min nan û ava bavê te xwariye, ez nikarim 
bêbextiyê lê bikim. Em nikarin bi ciyekî ve jî herin. Bavê te 
paşayekî mezin e, em bi ku ve herin, dê me bibîne û bikuje. 

- Bi kuştinê be jî, ez razî me, divê tu min birevînî, ji vî welatî 
bi dûr bixî. 

Lawik dike nake nikare xwe ji destê keçika paşa xilas bike û 
bêçare dimîne û jê re dibeje: 

 - Ya Xweda ya sebir!.. Baş e tu amedekariya xwe bike,  ez ê 
xwarin û vexwarina mêvanan bidim wan,  ez têm û emê 
herin. Keçik amedekariya xwe dike. Diçe axurê cotek  hespan 
hazir dike û Mîrza jî bîstek şûn ve tê û herdu li hespên xwe 
siwar dibin, derdikevin û bi çargavê dajon û di nav toz û 
moranê de wenda dibin. 

Keçik dibêje: 

- Rast bajo, hevalekî bavê min heye û navê wî Îbrahîm Paşa 
ye. Encax em xwe bavêjin ber bextê wî, ew li me stariyê bike 
an felata me ji destê bavê min tune. Diçin digihêjin devera 
Îbrahîm Paşa. Diçin qonaxa paşê û Mîrza hewl û hewal 
mesela xwe û keçikê ji paşê re dibêje.  

- Paşayê min, ez xulam, hal û mesela min ev e.  Min keça 
Sêvdî Paşa revandiye û min xwe li te girtiye, xwe avêtiye 
bextê te. 

Îbrahîm Paşa ji Mîrza dipirse: 

 - Tu lawê kê yî û te çi kar dikir?  
 - Ez kurê xizanekî me û min li qonaxa Sêvdî Paşa xulamî 
dikir. 
- Metirse kurê min, piştî ku te xwe li min girtiye, êdî Sêvdî 
Paşa nikare tiştekî bi te bike. Ez ê mihavza we bikim. 
Paşa gaziyê xulamê xwe dike û ji wan re dibêje: 
- Koneke mezin li pişta koşkê ji mêvanên me  re vekin û 
hundirê wî jî raxin bila ji xwe re tê de bisitirin. 
Rojek sibê zû Îbrahîm Paşa li dora koşkê peyase dike, çavê 
wî bi Xezalê dikeve. Wey mala bavê Xezalê xerab nebe, çi 
Xezal e! Wek heyva çardeh şevî ye û mirov nikare bi du 
çavan lê binêre.. Ne bi dilekî, Paşa bi heft dilan dibe evîndarê 
Xezalê.  Niyeta wî xerab dibe, di bîr û bajara xwe de digere, 
gelo çi bike, çawa bike ku serê Mîrza wenda bike û jina wî li 
xwe mar bike. Dike nake nikare xwe ji nav xeyalan rizgar 
bike. Heyeta xwe li hev dicivîne mesela ku di serê wî  
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de derbas dibe ji wan re dibêje. Heyet aqilek weha dide Paşa: 
- Heyran ev tiştê ku tu difikirî qet nabe. Bi te û paşatiya te nakeve.  
Nav û dengê te heye. Tu xulamê xwe bikujî û jina wî li xwe  mar 
bikî, xelk dê ji te re çi bêje!? 
 - Ê... em çawa bikin. Yek ji şêwirmendê wî dibêje: 
- şêrek li pişta çiya heye û kes newêre û nikare di wê re derbas bibe. 
Kî di wê re derbas bibe, şêr ew dikuje. Em wî bişênin, ji xwe ew bi 
saxî nafilite. Dê jina wî jî ji te re bimîne. 
Îbrahîm paşa gazî Mîrza dike: 
- Kurê min heywanekî li pişta vî çiyayî ye û rê betal kiriye. Karwan 
marwan kes nikare di wê rê  re derbas be. Here wî bikuje bila milet ji 
vê belayê xelas bibe. 
Mîrza vedigere tê malê û mesela xwe ji Xezalê re dibêje.  
- Îbrahîm Paşa karek wisa daye min, ez çawa bikimş  
- Here cem Îbrahîm Paşa jê re bêje. "Ji min  re topek ji pola çêke û 
bide min, ez ê herim. şertê xwe jê re bêje." 
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Û dibêje: Herhal ev riya çûn û nehatê ye...  
 - Belê, min jî baş fêm kiriye ku niyeta wî xerab e. Lê bi soz û qerarê 
Xwedê ez heta mirinê ya te me. Beşerê Mîrza carek din xweş dibe û ji 
jina xwe re dibêje: 
 - Tu û şerefa xwe. 
Xezal xemgîn dibe û bi axîneke kûr dibêje:  
- Mîrzacan min hemû huner û zanîna xwe bi kar anî, lê hezar heyf ku 
ez bi mesela keça Canpola nizanim, tu û qeder û şansê xwe. Êdî tu çi 
dikî, bike. 
Mîrza xatir ji jina xwe dixwaze û berê xwe dide çiyê. Du sê roj li çolê 
ji xwe re digere. Rojek hew dibîne ku siwarekî bi heybet hat ket pêşiya 
wî. Gotina wan bi ser hev de naçe û li wir bi şûr û mertelan li hev 
dixin. Gelek di ber û ser hev re didin; Mîrza keys lê tîne û şûrê xwe 
davêje destê wî jê dike. Ew ji ber Mîrza direve, diçe xwe di şikeftekê 
de ber dide xwarê.  Mîrza dide ser şopa wî, diçe ser şikeftê ku xwe 
bera xwarê bide, dîbîne ku dengê hespê tê. Hew dibîne çend siwar ber 
bi şikeftê ve tên. Destê jêkirî di destê Mîrza de ye û siwar destê jêkirî 
nas dikin. Destê dêw bi xwe ye. Yanî ew siwarê bi Mîrza re şer kiribû 
û Mîrza destê wî jêkiribû dêw bi xwe bûye. Siwar bi ser Mîrza re 
diqîrîn: 
 - Haho!!! ew destê apê me Canpola ye.  
Mîrza şaş û matmayî dimîne û ji siwaran dipirse: 
- Ku ev destê apê we be, wê çaxê keça wî Gulperî li ku ye? 
- Ew jî niha li şikeftê ye. Em pismamê wê ne û li benda wê ne ku 
derkeve der û bi me yekî qayîl be. Lê ji tirsa apê xwe em nikarin wê 
bibînin. Tu jî ji biran birayekî me yî. 
-  Mîrza ji wan re dibêje: 
- Ez li keça dêwê Canpola digerim. Way li min...  min rêçê  rast 
gerandiye, lê haya min ji min tune.  
Ew jî dibêjin: 
- Ku tu ketî şikeftê û bi saxî derketî, bila keçik ji te re be. Me got, tu jî 
ji biran birayekî me yî. 
Mîrza xwe bera hundirê şikeftê dide, dibîne ku şikeft wek qesreke 
mezin e. Li hember wê menzerê lal û matmayî dimîne. keça dêw 
Gulperî li wir rûniştiye. Ew çawa çav bi Mîrza dikeve dildar û 
evîndarê wî dibe. Gulperî wek navê xwe ji perîyan e. Bejna zirav, wek 
kulîlka biharê, rindiya wê wek lempê, qesrê ronî dike.  Meriv nikare bi 
du çavan lê mêzeke. Keçik ji Mîrza re dibêje: 
- Bavê min niha nexweş e û ketiye nav ciyan. Ku ew şiyar be û te li vir 
bibîne dê te wek mewijê bavêje devê xwe û bihêre. 
Mîrza berê xwe didê û jê re dibêje: 
- Ji min re riyeke rizgariyê nîşan bide, ez çi bikim ku xwe ji bavê te 
xelas kim? 
Qîzik dibêje: 
- şûrekî bavê min heye; ew bi şûrê xwe nebe tucarî naye kuştin. şûrê 
wî li bin qatî daleqandiye. Ez ê bidim te. Piştî ku te girt, li ber nigê wî 
bisekine. Gazî bike bila ew ji xew şîyar bibe.. Jê re bêje "rabe dêwê 
Canpola" û derbekî lêxê û neke du derb. Dema tu derba peşî lêxî, dê ji 
te re bêje, "destxweş an destê te zerûn be, derba duduyan jî li min 
bide!" Nebe nebe tu derba diduyan lê bidî ha! Ku tu derba diduyan 
lêbidî, tilsim dişke û bi derba diduyan re hêz dide xwe, radibe û te 
dikuje." 
Mîrza diçe ji bin qatî, ji nav maxan şûr dikşîne û wekî ku qîzikê 
gotibû, diçe li ber serê wî disekine û gazî dike. Dêw dema çavên xwe 
ji xewê vedike; ew jî bi yek derbî lêdixe. Dêw dibêje "destê te zerûn 
be! Ka yek û du yên din jî lêxe. Mîrza dibêja: 
- Na, ev ji berê de wesyeta bav û kalên me ye, ez ji mala yekderban 
im.  
Hût dibêje: 
- Agirê min ji mala min pêket. Dêw (hût) li wir dimre. 
Mîrza tê cem qîzikê û jê re dibêje: 
- Ez ê te bilind kim û tu pêşî ji şikeftê derkeve û herê. Ez jî li dûv te 
derdikevim û têm. 
Keçik dibêje: 
- Ez ê xwe xeybane bikim, derkevim jor û dema tu hatî sê caran gazî 
min bike, ez ê li wir li benda te bim. Pismamên min bila min nebînin. 
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Mîrza diçe şertê xwe ji paşê re dibêje. Îbrahîm Paşa jê re topek 
dide çêkirin. 

Mîrza topa xwe digre û dikeve ser rê û diçe. Pir diçe, hindik diçe 
li şêr digere şêr dibîne. şêr jî pirî insana kuştiye mejiyê wan 
xwariye, dema çavên şêr bi Mîrza dikeve êrişê wî dike. Ew jî topa 
xwe ya pola davêje şêr. şêr pencên xwe davêje û herdu pencên şêr 
wek mîknatêsê bi topê ve dizeliqin. Mîrza li şêr dixe û dikuje.  

Vedigere tê cem Paşê û silav lê dike! 

- Ezbenî min şêr kuşt! 

Paşa dîsa diçe bi aqilmendên xwe dişêwire. Aqilmendên wî 
dibêjin: 
-  Em çi bikin, çi nekin, difikirin... Ji nav wan rûspîyek  dibêje: 

- Heyran wa ye ejdiyayekî gelek mezin ketiye çiya, rê û dirban 
betal kiriye. Kes nikare di wê derê re derbas be. Bila here ejdîya 
bukeje. Ji xwe ne mumkun e ku Mîrza bikaribe ejdîya bikuje. 

Paşê dişêne dû Mîrza û jê re dibêje: 

- Tu dê herî filan çiyayî û wî ejdîyayî bikujî û werî, bila xelkê me 
bê tirs ji xwe re di wê derê re here û were. 

Mîrza dibêje: 

- Ka ez hinek bifikirim, ez ê paşê xebera te pêxim. 

Mîrza diçe cem jina xwe Xezalê û jê re behsa meselê dike. Xezal 
hinek difikire û jê re dibêje:  

- Here jê re bêje "ji min re starekî li wir çêke û ji textek jî 
peykerek di şiklê keçikeke ciwan de çêke." Dema tîrêja rojê 
derket û li ku xist, tu wir bikole, starek çêke. Çewalek barût jî bila 
bide te û bi xwe re bibe. Û ciyê ku ejdîya lê ye li wir barûtê rêz 
bike heta cem heykelê û li ser biçikîne. Dema sibe bû ejdîya dê 
serê xwe ji qulika xwe derxe. Wê çaxê ku tu jî li wir hazir bî, 
çaqmaqê xwe derxe bi wê barûtê vede.  

Mîrza guhderiya jina xwe dike û diçe şert û şirûtê xwe ji paşa re 
dibêje: Kêfa paşa tê, dê mêrxasekî wek Mîrza li ku bibîne. Jê re 
çewalek barût hazir dike, peykerek ji texte û di şiklê keçikeke 
ciwan de dide çêkirin û didê.  Mîrza berê xwe dide çiyê. Jina wî 
çawa jê re gotiye ew jî ji êvar de wisa karê xwe dike. Serê sibê bi 
tîrêjên rojê re ejdîya hew dîbîne ku keçek wa ye li hemberê wî 
sekinye. Ejdîya êrîşî ser dike. Mîrza jî ji dûr ve disekine. Heste ji 
berîka xwe derdixe û bi barûtê dide. Barût pêdikeve, gumîn û 
zarîn ji ejdîya diçe, perçe perçe dibe. Çend perçe ji laşê wî digre û 
tîne ji Îbarahîm Paşa re. Jê re dibêje: 

-  Ha va ye min ejdîya kuşt û laşê wî jî anî. 

Padîşah carek din aqilmendên xwe li hev dicivîne û ji wan re 
dibêje: 
 - Ev çi û çawa mêrxas e, tu tişt pê nikare. Lê ez dev û dest jê 
bernadim. Aqilmendekî wî weha dibêje:  

- Padîşahê min, rojek ez li nêçîrê bûm. Li çiyayekî xir û xalî 
dengekî ecêb hat min, saweke giran li min çêbû. Ew dengê qîza 
Canpola bû. Ji xwe ew here nav wan çiyayên bilind ku rê pê 
nakevin, çiya li pey çiya ne, newal û geliyên kûr, dê dêw ew 
bigire bavêje bin zimanê xwe û daqurtîne. Sax bimîne jî êdî ne 
dikare rê bibîne û ne dikare ji wir derkeve. Bi teyr û tilûran 
bimîne dê goştê wî çênî çêni bikin û bixwin û jina wî ji te re 
dimîne. 
Dîsa Îbrahîm Paşa dişîne dû Mîrza. 
Paşa dibêje: - Mîrza, ez ê wezîfeyeke din jî bidim te, lê êdî 
wezîfeya te ya dawî ye. Tu vê carê jî bi cîh bînî, êdî ez ê eleqa te 
nekim.  
Mîrza hinek dikeve gumanê û melûl melûl û bêçare dibêje: 
-  Kerem ke paşayê min! 
- Tu dê herî çiyê, keça Canpola ji min re bînî û werî. 
 Mîrza dîsa diçe cem Xezalê jê re behs dike û pê dişêwire.  
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Mîrza bi rojan bêxew maye û di şikeftê de bi xew ve diçe. Du kevok tên li ser 
stûna hember wî vedinişin. Yek ji ya din re dibêje: 

- Xwişkê tu dizanî padîşah dil berda jina Mîrza, ji bo ku Mirza bikuje û jina 
wî li xwe mar bike, çi ecêbên giran anî serê rebenê xwedê û çi neanî.. Berê wî 
da riya çûn û nehatê. Gelo niha şiyar e. Ku şiyar be, ez ê meselekê jê re 
bêjim." 

Kevoka din dibêje:  - De bêje xwişka min dibe ku şiyar be! 

- Dê sibê du beran werin li ser kaniyê avê vexwin. Yek reş e û yê din jî spî 
ye. Ku Mîrza xwe bavêje ser ê spî wê ji vir derkeve ronahiyê; lê ku li ser pişta 
ê reş ket dê heft tebeqe biçe binê erdê. 

Mîrza ji xewê şiyar dibe û diçe ber kaniyê. Hew dîbîne ku bi rastî du beran 
hatine ser kaniyê û bi qurçan diçin avê. Mîrza bi dizî xwe nêzîkî wan dike, 
beranê spî di çavê xwe re dibûrîne û xwe davêje ser. Herdu beran ji nîşka ve  
vediciniqin, xwe hildavêjin û mîrza diçe li ser pişta yê reş dikeve. Mîrzayê 
pepûk heft tebeq diçe bin erdê 

Dikeve cîhaneke din û diçe gundekî mezin. Diçe li deriyekî dixe, pîreke 
hulhulî derdikeve û silavê dide wê:  - Pîra jîr tu mêvana nahewînî? 

- Kurê min ez kurdûnde me. Ne mêr, ne zarok û ne telet heye.  

Hema tu bibe kurê min û ez jî dayika te. 

Mîrza qebul dike. Êvar dibe. Mîrza dibêje: 

- Dayê ez tî bû me, tu dikarî zerikek av bidî min? 

Pîrê diçe aliyê din, digere nagere av li malê nemaye. Diçe pişt xanî mîza xwe 
dike tasekê û tîne dide Mirza. Mîrza tasê dide ber devê xwe, firtek lê dixe û 
dibêje:    - Pîrê çima ava te weha ne xweş e û şor e?. 

- Kurê  min wele ji Xwedê ve eyan e, av di mal û bajar de tune. Ejdiyayekî 
mezin dikeve devê kaniya me, nahêle av derbikeve. Divê em heftê carek 
keçekê bixemilînin û bidin ejdîya. Ew biliyê keçikê dibe û xelk jî diçin ji xwe 
re ji bo hefteyekê avê tînin. Ê min jî du firaqên min ên avê hene. Yek ji bo 
destmêjê û ya din jî ji bo xwarin û vexwarinê hiltînim. Carnan têr nake. Sibê 
jî dora keça paşayê me ye. Wax mala min ê! Dê wê bixemilînin û bibin ber 
kaniya gund girê bidin  û  herkes here  temaşê. 
Mîrza dipirse: 
 - Dayê ez jî dikarim sibê werim temaşe bikim? 
 - Belê kurê min tu jî dikarî werî û bibînî. Çima na? 
Sibe dibe, keçikê dixemilînin û wê dibin nêzîkî ejdîya bi darekê ve girê didin 
û paşê herkes direve û diçe mala xwe. Mîrza xwe dide pişt keçikê û di guhê 
wê de dibêje: 
 -  Netirse, ez ê ejdîya bikujim û te xelas kim. Ez ê serê xwe bidim ber dilê te 
tu hinek serê min seh ke. 
Keçik li ber taya mirinê ye û jê re dibêje: 
 -Ez ketime etîra rihê xwe û tu ji min çi dixwazîş Mîrza  dewam dike: 
-  Netirse, ez nahêlim ew te bixwe. Qîzik serê wî seh dike. Ji tirsan li vî alî li 
wî alî mêze dike. Hew dîbîne ku pêşiya avê vebû û av herikî. Serê ejdîya ji 
keçikê ve xuya dike, keçik hawar dike û dibêje: 
- Wele hat! Dilê wê dike kupînî û ji tirsan wekî tûra nav avê dilerize. Mîrza ji 
paş ve qîzikê wek mertalê dide pêş xwe û car caran nigê xwe bi paş ve davêje 
heta gelek ji kaniyê dûr dikeve. Keysa xwe çêdike, ji nîşka ve keçikê davêje 
pişt xwe û şûrê xwe ji kalanê dikşîne û davêje serê ejdîya jê dike. Kanî dibe 
berma xwînê. Piştî ku Mîrza ejdîya dikuje, keçîk destê xwe li xwînê  dixe û li 
pişta Mîrza dixe û bi hawar û qîrîn direve diçe mal. Xwe li derî diqelibîne 
gazî dê û bavê xwe dike. Bav tê li keça xwe hêrs dibe û dibêje: 
 - Ez gundekî hewqas mezin bi qurbana te nakim. Tu çima revî? 
Qîzik bi girî û hilkehilk dibêje: 
 - Bavo ejdîya kuştin!... Em tev jê xelas bûn. Bav li ser van gotinên wê jê re 
derî vedike, hevdu hemêz dikin û bi hev şa dibin. Bav piştre gazî delal dike û 
dibêje: 
- Zû here nav gund gazî bike. Kî vê mêrxasiyê kiriye, bila were ez ê keça xwe 
bidimê û wekî din ew ji min çi bixwazê amade me.  

Delal bi nav gund dikeve li defa hewarê dixe û diqîre "Kîjan xort ejdîya 
kuştiye bila xwe aşkere bike, paşa keça xwe dide wî. 

Xortê gund tev tên ber qesra paşa û her kes dibêje "min kuştiye"  
Paşa keça xwe dixe nav pencerê û ew xortê ku dibêje ‘min kustiye’ yek bi 
yek pişta xwe bi pencerê ve dikin û derbas dibin. Keçik li wan dinêre û 
dibêje:  - Na… ne ev e. 
Piştre dibêjin xort di gund de neman> 

Keçik dibêje:- Yê ku ejdîya kuşt nîşana min lê ye. 
Mirovên paşa carek din diçin li nav bajêr digerin û dipirsin kî ma ye. Yek 
dibêje; - Do kurekî dîlbaz li ber deriyê pîrê bû.  
Diçin mala pîrê Mîrza dibînin. Wî bi xwe re dibin. Keçik ji kêfa dike ku 
bifire û  ji bavê xwe re dibêje:  
 

- Bavo yê ku min ji ejdîya xilas kir ev xort e. Hûn ji min bawer nakin kirasê wî 
rakin nîşana min  li piştê ye. 
Li pişta Mîrza dinêrin, dibînin ku lepa xwînê li pişta wî ye. 
Paşa jê dipirse: 
- Tu çi kes î xortê qehreman? 
Mîrza jê re behsa serpêhatiyên xwe dike: 
- Ji xwe keça min a te ye. Wekî din çi miradê te heye, bêje, ez ê bi cih bînim. 
Mîrza dibêje: 
-  Ez tiştekî naxwazim. Tenê dinya ronî dixwazim. Ez dixwazim herim dinyaya 
xwe. 
- Kurê min teyrekî bi heybet li vir heye, jê re dibêjin Teyrê Sîmir, here Sîmir 
bibîne ku te xelas bike encex ew dikare te xelas bike. Li filan derê ye. 
Jê re tehrîf dike. Mîrza diçe binê darê hew dibîne ku marekî reş û mezin xwe li 
darê pêça ye û ber bi jor ve hildikişe. Li jorê darê jî hêlineke gelek mezin heye. 
Di hêlîne de vîçevîça çêlîkan e û ku mar bigihêje hêlînê dê çêlîkan bixwe. şûrê 
xwe ji ber xwe dikşîne û mar dikuje. Çar tilî ji alî serê û çar jî ji alî duvê jê dike 
û goştê mayî davêje ber çêlikên ser hêlînê ku ji birçînan dikin vîçevîç.  Piştre ji 
ser darê tê xwarê, xwe di bin siya darê de dirêj dike û bi xew ve diçe.  
Demek bi ser re derbas dibe, teyrê Sîmir tê hew dibîne ku kesek li bin darê dirêj 
ketiye. Dibe gulpêna dilê Sîmir. Ji xwe re dibêje min dijminê xwe yê salan girt. 
Ev çend sal in ku ez çêlîkên xwe mezin dikim û tînim ber firê û ev mirov tê 
hemûyan dikuje. Ji xwe êdî dawiya emrê min e, ku îro jî çêlîkên min bikuşta, êdî 
ez kurdûnde dimam. Vedigere diçe zinarekî pir mezin dixe nav pencên xwe û tê 
ku bera ser serê Mîrza bide. Çêlîkên wê di hêlînê de dikin qîje qîj û wîçe wîç. Ji 
diya xwe re dibêjin "marekî mezin hat ku me bixwe. Ev kes me jê xelas kir. Mar 
kuşt û goştê mar çênî çênî kir û da me. Nebe nebe tu eleqa wî bikî ha!" 
Teyrê Sîmir tehta nav pencên xwe dibe davêje ciyekî dûr. Tê diçe ser hêlîna xwe 
mêze dike ku çêlikan goşt xwariye û para diya xwe jî hîştine. Ew jî para xwe 
dixwe. Dibîne ku tav hatiye ser Mîrza bi ser ve disekine, bi baskê xwe jê re  siyê 
çêdike. Heta ku ew bixwe dihese û çavên xwe vedike. Sîmir ji Mîrza re dibêje: 
 - Bêje tu çi ji min dixwazî? Ez di emrê te de me. Bû heft sal ez çêlîkan derdixim 
ev mîratê mar tê û wan dixwe. Te çêlikên min ji mirinê xelas kirin. 
 - Ez dinya ronî dixwazim. Teyr dibêje xweziya heft salê din jî mar çêlîkên min 
bixwarana, ez ocaxkor bûma û te tenê vê daxwazê ji min nekira. Here ji padîşah 
re bêje. Bila min çil roj dermale bike. Ez baş bêm ser xwe û xurt bibim.  
Piştî çil rojan dermale dibe, baskên wê nû dibin û dikare bifre. Dibêje ka ez xwe 
biceribînim, gelo ez karim bi dinya ronî kevim an na. Baskên xwe li hev dixe bi 
dinya ronî dikeve, tê ser kaniyê disekine. Dîsa xwe bera xwarê dide vedigere 
welatê xwe û ji Mîrza re dibêje: 

 - Ez îro çûm dinya ronî û hatim. Lê ji bo ku ez we herduyan hilgirim. Divê ez 
çil rojên din jî baş werim xwedî kirin.. 

Padîhşah 40 rojên din jî wê dermale dike. Qeweta wê tam wekî berê dibe. 
Dibêje: 
 - De herin karê xwe bikin, ez ê we bibim. Heft cêr av, heft tenûr nan û heft dûvê 
beranan ji min re bînin û werin ez we bibim. Navê keçika paşa jî Gulîzer e.  

Mîrza û gulîzer bi wan xwarinên amade ve li teyrê Sîmir siwar dibin. Qêrîn ji 
teyrê Sîmir diçe û bi hewa dikeve. Her ku tebeqeyek derbas dike, dibêje "of". Bi 
her of kişandina wê re, Mîrza cêrek av, tenûrek nan û dûvekî beran davêje devê 
wê. Her ku bi jorê tebeqekê dikeve. Herweha tên tebeqa dawî, car jî dibêje of 
Mîrza cêrek av û tenûrek nan didê, lê duva beran ji destê wî dişimite û dikeve 
xwarê. Mîrza hema şûr ji ber xwe dikşîne û davêje hêta xwe ya çepê perçeyekî 
jê dike û davêje devê Sîmir. Sîmir fêm dike ku goştê însan e. Ji ber ku goştê 
însan şîrîn e. Loma di bin zimanê xwe de digire. Sîmir derdikeve ser rûyê 
dinyayê. Herdu peya dibin, ji Sîmir re spas dikin û xatir ji hev duxwazin. Sîmir 
naçe, û li cihê xwe disekine. Mîrza jê re dibêje: 

- Êdî li benda me nesekine, divê tu pêşî herî û em jî piştre diçin. 
Sîmir ji wan re dibêje: 

 - Na, ez li vir li benda we disekinim, hûn herin. Dema Mîrza bi rê dikeve dikule. 
Sîmir gazî Mîrza dike: 

 - Were! Ew goştê ku di bin zimanê xwe de girtibû, derdixe bi hêta wî ve 
dizeliqîne û tûka xwe tê dide. Birîn di cih de rehet dibe. 

Tên ser kaniyê Mîrza gazî Gulperiyê dike, Gulperî derdikeve û tê. Mîrza 
serpêhatiya xwe ji serî heta dawî jê re dibêje. Hersê bi hev re diçin bajarê Mîrza. 
Dema nêzîkî malê dibin, çi bibînin baş 40 siwar li ber deriyê wî di nobetê de ne. 
Xezal ji wan re dibêje, "cilên li ser xwe deynin bila tiştekî neyê dilê Mîrza. 
Gulperî dest bi sêrbaziyê dike, Îbrahîm paşa dike teyer û hemû wezîr û 
xizmetkarên wî jî dike tajî. Cara sisêyan sêr dike, du şêr derdikevin û tên wan 
dixwin. Xelkê bajêr kom dibin û Mîrza dikin mîrê xwe. Ew digehên miradê xwe. 
Çîroka me li diyaran, rehmet li dê û bavên guhdaran!. 

 ‘’Ji devê Hecî Qedriyê Dehbiloyî hatiye girtin, lê kê ew karê 
pîroz kiriye em nas nakin(Pênûsa Nû)’’. 
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nav bera gundê Xanesorê û şeqîfa gundê Simahêstir de li ser 
bilind cihekî danî, û ref jî li peyê hat xwar . 

Bi vê nêzîkbûna kalo  ku li ciyê kir, bêhtir hinav lê arand û dilê 
wî şewitand!..Westiya, lewre xwe berda ser sînga xwe û bi 
giranî melsî !.. 

   Qulingê Ciwan, li ber û li ser lingekî ma serpiya û berbendî 
çîrokê ma guhdar . 

Qulngê kal, kêlîke baş xwe di cihê xwe de bir û anî, heya cihê 
sînga xwe xweşkir û di bin çavan re li çiyayê şingalê 
temaşekir, dawî bi dengekî xemgîn axifî û ji xort re got: 

Bilbilên şingalê, bi nav û deng bûn, bi hêrz û ceger bûn, 
dijminên wan jî ev xasên han di wan de didîtin, loma ji wan di 
tirsiyan û ji hêza wan di pelikandin, sedemên van xasên han jî 
yekîtiya wan bû, ku di gotin û şêwra kal û bapîran de bûn, di 
xêr û şerê hevûdin de bûn, li ser kevneşopên ol û tora gelê xwe 
bûn!...Û wilo, heya wan her du salên bê xêr ku bi ser wan de 
hatin, ew salên bê baran û ziwa, ku di her du havînên germ 
bircî û tengezar qedandin, êdî dilmanî ket nav malbatên wan, 
heya ku her yek bû  ji xwe re û di nav wan de bû dubendî !.... 

Kalo çavên xwe bi serê piriya xwe ji çend hêsran ziwakir û car 
dî axeftina xwe berdwam kir û got: 

-Pir ji wan bêçar bûn, ji koçeriyê pêve li ber xwe nedidîtin, û 
hin ji wan jî bi erda xwe ve man girêdayê, dawî jî li ser 
koçberiyê û mana li welat bûn du ref, refek gotin man û refê dî 
kar û bara xwe li koçberiyê kirin, dawî jî berê xwe dana welatê 
beyanî, welatê Arebstanê, ku tev ax û germ û ziwaye . 

Kalo, piştî ku çend zixûrên hûr ji ber sînga xwe dan alî, 
keserek ji dilekî şewitî berda û pêre got: 

-Lê mixabin, refê koçber pir dûr neçûn, heya di berîstanê de li 
bablîsokekê rast hatin, êdî bahozê ew di nav  xaka germ de 
kirin qertal û winda kirin, û heya wek îro jî em ji wan bê 
gomanin!... 

Qulingê kal, jikel da xwe û li ser lingekî ma sirpiya, serê xwe 
kir bin periya xwe de û wilo bêhnekê ma bê demg, da ku hinkî 
çavên xwe germ bikê, û heya kêlîka ku Qulingê xort bi tirs û bi 
dilekî xemgîn li ser refê dî  ku li welat man pirsî . 

Kalo serê xwe rakir û li çiyê temaşekir û car dî sînga xwe bi 
erdê ve berda û got: 

-Refê man, tev jî jin û kal û zarok bûn, bê serdar û bê delêl 
bûn, loma ketin ber şek û pekan de, dijminên wan, çi ji kundan 
û çi ji başokan bi nav wanketin, û qira wan anîn!...Li nav 
kortik û mesîlan balav bûn, di bin lat û tehtan de xwe veşartin, 
lê mixabin ku ev tev jî ji wan neçar bû!.. 

Kalo, hêsira ku ji çavê wî rijiyayê ser simbêlan, bi serê piriya 
xwe paqij kir û bi dilekî sewitî û derdî giran serê xwe car dî kir 
bin çengê xwe û li ser lingekî di xwe ve çû !...   

 
 

Refê qulingan ji sir û seqma çiyayê sipanê xelatê koçber bûn û berê 
xwe dane germa başûrî kurdistanê .   

Qulingekî kal rêzanî ji ref re kir û ref jî li ser du rêzan wek serê tîr dan 
dûv . 

Berê wan da başûrî rojavayê kurdistanê, û bi taybet da deşta di nav 
bera çiyaye şingal û Bagokê de, cihê xêr û xuşiyê. Li bakurî çiyayê 
şingalê û jê ne dûr, di ser gola Simoqiyan re çend caran firiyan û ku 
temamê wê dor kirin û dilê wan ji aliyê dijminan ve, çi ji nêçîvana û çi 
ji laweran ket cih, baskên xwe sist berdan û li ser yek kelê xurbûn nav 
ava şîn û zelal, hin ji wan di nav de xwe serav û binav kirin û leysten, 
û hin ji wan jî li nav çirava li ber qeraxa belav bûn û li geyayê nazik û 
şêrîn çêriyan . Lê ev tev jî ne bê nûbedar, serbazekî kal bi qulingekî 
ciwan re, li hêla dî û li ser bilind cihekî li ser yek lingî nehtorî li ref 
kirin . 

Bêhneke baş derbas bû û ji axînên giran û keserên germ pêve di wê bê 
dengiya di navbera wan de nedihat, wilo heya kêlîka ku qulingê ciwan 
axifî û li ser derdê evîndariya xwe ji kalo re got û biland, û  bi dilekî 
şewat pesnê yara xwe da, yara ku di nav refekî dîn de çû bû . Kalo 
gudarî lê dikir û serê xwe di bere di hejand, lê bi awayekî ku çavên wî 
bi çiyayê şingalê ve mabûn xar û ji çend hêsran şil bibûn!.. 

Qulingê ciwan, hîn di nav peyêva evîndariya xwe de bê hiş bû, kêlîka 
ku kalo ji dilekî şewat, bi hêserk germ re, keserek berda û pêre nalî ?.. 

Qulingê xort, behitî axeftina xwe birî û pêre bi şermî got: 

-Min bibexşîne apê delal, heger min bi axeftina xwe birîna evîndariya 
te nûkir!.. 

Kale Quling, sivik keniya û pêre jî got: 

-Na delal, di dema evîndariya xwe de, jiber ez û yara xwe bi dilê hev 
bûn, min pir bi dilxweşî ew qedand . 

Qulingê ciwan, li peyê pirsa xwe çû û car dî jê pirsî û got: 

-Naxwe apo, bo çi ji kêlîka ku em gihiştine vir, ti wilo bi kul û keser 
di ponijê ?.. 

Qulingê kal, serê xwe hejand û bi melûlî tewand, çengê xwe hilda û 
serê piriya xwe bi çiyayê şingalê ve kir û xemgîn got: 

-Ez bi serpêhatiya bilbilên çiyayê şingalê mijûl bibûm, loma  di 
ponijîm . 

Xorte Quling, çavên wî ji behta, hin dî belvebûn û bêhnekê ji xwe re li 
çiyayê ṣingalê temaşekir, dawî bi tirs jê pirsî û got: 

-çi serpêhatî bû?... 

Qulingê kal, piştî ku çavên xwe li gelî û zinarên çiyayê şingalê gerand 
û jê têr kir, got: 

-çîroka bilbilên şingalê, dîroka man û nemana wan bû… 

Kalo hîn gotina xwe bi dawî nekirî, heya Qulingê xort cefilî û bilez û 
bibez firiya û pêre kir qîj û hewar, jiber ku çavên wî li nêçîvanekî ket 
Qulingê kal jî bi giranî kûlkûlî û xwe bi banî ve hilda, firiya û da 

pêşiya ref, berê wan da bi ser çiyê de, hingî ku nêzîkayê lêkir, di 

rojnameyeke çandî ye ,    ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye   - hejimar ' 4 '   êlûn   2012 
  

Abbas Abbas Abbas Abbas     AbbasAbbasAbbasAbbas    
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- Çavan ez xwerime, dayê!- Ximşê  gazinê xwe dikir,- dema em ji mal 

derketin erebê siyar bûn, ew bêxêrê cînarê me ji li ber pencerê ereba me 
dinihêrîn. Min zanibû dîsa li rê da ecêbekê bê serê me, emê egle bin. Çavê wan 
bira kevirê çiya jî nekevin, kevir gunene… 

- Çav birijin, xûşka Ximşê,-hazir ber dilê wê da dihatin, pake hûn wa sax-
silamet, bi xêr –xweşî xilaz bûne. Serî saxî-silametiye, çi qeziya tê bira bê serê 
malê dinê… 

Ew çend sal bûn Ximşê, zilam û zarokên xwe va hatibû Almaniyaye. Wek tev 
kurdên êzdî yên ji Kurdistana bakûr, wan jî heqê rûniştandên zû, bê pirsgirêk 
standibûn, zû cî war bûbûn. Zarokên wan zef bûn. Li perê bajarekî avayîkî wek 
qesra dabûne wan. Her meh diravê alîkariya  xwe, yê zarokan, heqê cilan ji 
sosiyalê distandin. Pêra jî wê û zilêm karê der dora dikirin, reş dixebitîn.  Ji 
dêran, Xaça Sor û saziyen din  alîkariya îsanî distandin.   

Hînî feqîriya û belengaziya welêt bûbûn, diravê stendî pir kêm xerc dikirin.   

Di nava çend sala da têra xwe dirav top kirin, zengîn bûn. 

Ximşê êdî Ximşa welête şermoke nî bû, bûbû gula govenda, tevbûya mesref û 
civînan. Meş û şevên partiyê bernedida. Destê wê yên ji dotina pêz, kutana 
tepika, sergîna, tendûr dadanê reşbûyî wek pembû sipî û nerm bûbûn, neynkê 
pêçyê xwe sor dikir. Bi cilê bedew mina xanim-xatûneke dîwanê axa-bega mal 
da, di nava dem-dezgê bedew, reng-rewşa mobîl, têlêvîziyon, xalîçe, waneyên 
rengîn, seheta mezine dîwêr, kilîma, perdê li ber penceraye gul-gulî da rûdinişt  
ecêvmayî xwe û wê rewşê dinhêrî. 

-De îcar ew axayê gundê meyî sermezin, ku qerfê xwe li min dikir, bira bê û 
binhêre ez an ew pozreşa jina wî… Bê ewa wak qulinga çi bû te heft roj û heft 
şeva ser dewat kir… 

Tek derdekî Ximşê hebû. Şikeke xirab ketibû dil û ji wê şikê xof dikşand. Ewê 
tirê cînar, der dor, nas û nenas, gişk  bi dilhavêjî li wê, zilam, zaroka,  malê, 
ereba wane Mêrsêdês dinhêrin, çav wan dikevin… 

Pir ji cînarekî xwe ditirsiya. Ew jî kurd bûn, ew salek bû ji weletekî din 
hatibûn, heqê rûniştandina wan jî hê  tunebû… 

-Kevirî qulîbî be, cave wî û jinê zelal  bûne, hema min û male binhêrin! Tê bêjî 
me nanek xweriye wan kerîk… Kê bêjî radibe tê Alman,- Ximşê diqehirî… 

Bi gilîkî Ximşê pir ji cava ditirsiya, temî dida zilam û zarokê xwe:  

-Dema ew li we dinhêrin qûna xwe biqurincînin… 

Wê jî ewqas, haşa, qûna xwe qurincandibû cîkî sax têda nehîştibû… 

Tiştekî ecêb bû, ha têlêvîziyona wan xirab dibû, reng tevî hev dibûn, kanal li 
hev diketin, firaq ji destê wê û zaroka diketin, dişkestin, ha kaniya avê, ciyê 
serşoyê, makînên cilşoyê, feraqşoyê xirab dibûn, zarok nexweş diketin, sere 
wê dêşiya… û tev jî çave  cînarava girê dida… 

Ya here dijwer erebe bû. Zilamê wêyî feqîr xwendin – nivîsar nizanbû. Şeda 
şofêrtiyê li welêt, bi pera, nas û dosta standibû. 
Li wura hela çend sala jî şofêrtî kiribû. Welêt şofêrtî rehet bû. Riya gundan, 
der-doran zanibû, diçû-dihat. Bajaran jî, degme diçû. Salê carekê biçûya an 
neçûya ew jî merivê wan riya beled xwera dibir. Lê li Almaniya, rê dijwer, li 
hev ketî, gişk nîşan û nivîsar… De were û ji hev veqetîn? Zilamê feqîr bi rîya 
rast ra çep diçû, bi riya çepra rast. Dewsa biçûya bajarê A. diçû bajarê B. 
Ereba xwe dibir li malan, kûçan, mirovan, heta erebên polîsan jî diqeliband… 

Û hema zilamê wê rê şaş dikir, dest bi çêr û nifirên Ximşê dibûn. 

-Min zanibû wê wa bibûya. Wan cînarên meye birçî em dîtin. Çav birijin! 
Emê ji destê çavê wan çawa bikin? Kengê wê berî wandin, paşda bişînin, em 
ji wan xilazbin? 

Rojekê jî şemdaneke mezine reng-rengî ji xwera kirîn.Şemdanê nebêjî wek 
bûkeke xemiliye bedew. Şûşê wêye reng-rengî li ber ronayê diteyisîn. 

Zilamê wê şemdan li banê oda mêvana va  darda kir. 

Êvar ê, Ximşê li nava xemla oda mêvana, di bin şewqa şemdana bedew da 
rûniştî, eynê da xwe û bedewiya malê dinhêrî. Delalî û zengîniya usan wê 
çîroka da jî texmîn nedikir. Bê hemdî xwe got: 

-Pehe! 

Bi gotina wê ra, bû xuşîna şemdanê, ji bane odê qetiya û li ber piyê wê 
hûrxweş bû. 

Ximşê bi hers ji cî rabû: 

-Bavê zarokan, mala te dûrî zarokan xirab nebe, ev çavê kê bû! Çav li ser 
xweyê xwe da birijin, korbin… Dema te şemdan kirî, anî, kê dît? 

-Kesî jî nedît! 

-Lê van cînarên meye birçîye, bêxêr? 

-Eva meheke cînarê me bar kirine çûne bajarekî din… 

-Lê cave kê bûn? Çav birijin, mala wan bişewite… 

-Xêncî min û te kesî ev şemdan nedîtye! 

-Usa ne çavê min in?- Ximşê got û li nava hûrkê şemdanê da rûnişt… 

-An çavê min in, yan yê te,- zilam jî li rex jinê rûnişt. 

rojnameyeke çandî ye ,    ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye    - hejimar ' 4 '   êlûn   2012 
  

Eskerê BOYÎK Eskerê BOYÎK Eskerê BOYÎK Eskerê BOYÎK     
         

ÇAVÊN XIM ŞÊ 
 

pirtûkên nûpirtûkên nûpirtûkên nûpirtûkên nû 

‘’Pirtûka min’’ 
 ya fêrbûna zimanê Kurdî li ser PDF 
bi xwîne û zaroka pê bide xwendin 

 

piştî çend salan ji çapkirina (pirtûka min) 
ya Fêrbûna zimanê kurdî, li ser daxwaza 
xwendevanên zimanê kurdî û bi taybetî 
kesên li Uropa dijîn, îro ev pirtûk di riya 
net re jî, ket ber destê xwendevanan.  
 

Ev pirtûk, bo hînkirina xwendin û nivîsandinê, 
bi zimanê kurdî hatiye amadekirin bi şêweyek 
perwerdeyî, li gorî rêbazên nûjen. 
Pirtûk ji hêla kêsmê xwe ve pir bedewe, û ji 65 
rûpelên rengîn 
ji bo peyakirina pirtûkê bi şêweyê PDF li vir bitikîne: 
ttp://www.welateme.info/doc/Pirtuka.min.pdf 
 

hêjayî otinê ye kû Danerên pirtûkê evin: 
     Hefîz Eburrehman 
                       Selam Darî 
                               Xalid Muhemmed 
 
Wêne û derhênan:       Luqman Ehmed 
  pêkhatiye û pirtûk ji weşanên Pêl e. 
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rojnameyeke çandî ye ,    ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye    - hejimar ' 4 '   êlûn   2012 
  

Cîhan Roj 

HEFTHEFTHEFTHEFT    GULGULGULGUL  
 

DÎWARÊ KU JI RITUBETÊ HILDIWEŞE   (penusa nu,gelawej, 2012) 

(Bi bîranîna Sînema Amûdê re rêdana kurmên di sêva Edward Said de) 

Edward Said û Sînemaya Amûdê, helbet divê herdu nav tu car neyên ba hev lê 
me ji bo paradoksekê, bi tevî paradoksê, halê mala matê, herdu nav bikaranîn. 

 Heger ku Edward Said saxbûya gotinên derbarê dagirkirina Iraqê de gotibû ê 
îro jî bo halê Sûrî bikarbianiya. 

Di pêşeka kitêba xwe a bi navê “Oryantalîzm” de (ji bo çapa 2003) wiha 
gotiye: 

“ Rêberên me û entelektuelên ji wan re koletî dikin, aciz in, vî tiştî 
tênagihijin, ji bo “em” pêşeroja xwe binivîsînin, bo ew gelên ‘li 
jêr’ xwe li terza jiyana me bigirin, dîrok wekî textê reş nayê 
jêbirin…Di vê pêvajoyê de, torta dîrokî a bêdawî li dera ha tê 
hiştin ku ew tort, ji çand, cerib, ziman, gelên cuda û dîrokî xwe dide 
der. Xezîneyên ku ji muze û pirtûkxaneyên Bexdayê tên derxistin 
weke ku parçeyên bêkêr bin tên dîtin û tê avêtin nav keloşkên 
qûmê…Di encamê de, di navbera, vîna têgihiştinê a pev re jiyînê, 
hewla însanî a berfirehkirina asoyê û di navbera, vîna 
hukumlêkirinê, kontrolkirinê, hekîmîyeta derve de ferqek bingehîn 
heye…” 

  Edward Said bi azîna ku rojavayî bikartînin re, wekî tewrek humanîst bi ser 
rojavayiyan de çûye, rexne li rojavayiyan girtiye ku ew li hember rojhilatiyan 
pozbilind in, xebatên oryantalîst ji xwe re kirine melzemê desthilatiya li ser 
rojhilat. 

 Li jor jî, Said, bi rewşa bermayiyên dîrokî re, xîtabî wîjdanê însanan dike ku 
bi rastî halê wan bermayiyan kezeb li însan dişewitand. Herwiha rengînbûna 
çand, ziman û gelan jî rastîyek dîtir e. 

Çareya ku Said pêşkêş kiriye ji bo rewşa rojhilat, bi vîna însanî berfirehkirina 
asoyê ye. Baş e, ku însan, sayakî bixwîne, ji hin rastiyan, halê deshilatiyên 
rojhilat bêhay be, fikra Said xweş deng dide. Lê gelo wisa ye? Li rojhilata 
navîn, gel û çandên cuda dikarî nefes bigirtana? Rojhilata navîn ê bi 
berfirehkirina asoyê re, çend sal bi şûn de dest ji dîktatoriyê bikirana? 

‘Ji entelektuelên kole’ ên ku di qewimînên li rojhilata navîn de, ne bi temamî 
be, qismî be jî piştgiriya rojavayiyan dikin jê hin jî rojhilatî ne, kurd in. Ji derî 
entelektuelên kurd ên rasterast piştgirî didin, ên di mala matê de, ên bi rewşek 
paradoksî re rûbirû ne kêm in. 

Said, xîtabî wîjdanê rojavayiyan kiriye lê ku di heman demê de xîtabî wîjdanê 
rojhilatiyan jî bikira ê bi awayek bihata têgihiştin, gelo li rojhilat, têkiliya 
navxweyî a desthilatî û gelan, naşibe têkiliya rojhilatî û rojavayiyan a ku Said 
rexne lê digire, belê. 

 Entelektuelên ku di mala matê de ne, bi rewşa paradoksî re rûbirû ne, 
demokrat, sosyal demokrat in, an jî humanîst in. Wekî Said li dû guherîn û 
reformên demî ne. Mantiqê wan vî tiştî bide der jî, dilê wan, travmayên wan, 
trajediyên wan dibin sedem ew halê paradoksî bijîn, zelal tevnegerin. Li 
hêlekê, bi midaxeleyan re, êşa ku însanên rojhilatî dijîn wan aciz dike ji alî din 
ve jî trajedî û mexdûriyeta tê jiyîn, dibe sedem, ew bi hilweşîna desthilatiyan 
kêfxweş bin. 

Bi bangkirina, berfirehkirina asoyê re, di eslê xwe de bang li wan kesan tê 
kirin ku , agir li ser pişta wan dişewitî, dişewite. Bang çiqas însanî be jî, êşên 
kûr ên li rojhilata navîn dihat/tên jiyîn, ji alî azînê ve manîpule dike. 

Du mînak bes in da însan karibe rasteqiniya desthilatiyên rojhilat têbigihije, 
Helebçe û şewitîna Sînema Amûdê. Ji ber ku Sûrî di rojevê de ye em ê Sînema 
Amûdê bi bîr bînin: 

“Di 1960ê de…..di şeva 13yê çiriya paşîn de, agir bi sînemeya bajêr ket û ji 
dused ta sed zarok bûn çêreya mirina ziktêr û çavbirçî. Desthilatdarên sûrî 
şagirtên dibistanan bi zorê dişandin sînemayan û bi pereyên bilêtan pişgiriya 
şoreşa Eniya Rizgariya Cezayirê dijî Fransiyan dikir.”( Fawaz Husên) 

Wekî hincetekê, ji bo Sedam dihate gotin ku rojava destegê daye wî, ew bûye 
dîktator. Baş e, ew kes, ê karibin bo Esad an jî heman tiştî bêjin. Welew ku ew 
jî wisa bin, ev tê vê wateyê ku bi sedan zarok bêne şewitîn lê desthilatî xwe lê 
neke xwedî.  

 

Ev bûyereke wisa ye ku tu lêkolîner, nivîskar, bi tu hincetî, ê nikaribin li 
dera ha bihêlin. Mijar desthilatiyên rojhilat bin, ev mijar bes e bê reng û 
karekterê wan bête kifş kirin. Qaşo desthilatiyeke rojhilatî, li hember 
rojavayiyan, Cezayîriyan biparêze zarokan bi destê zorê dibin sînemayê, 
piştî zarok dişewitin dewleta Sûrî lê xwedî dernayê: 

“Dewletê ti lêkolîn li ser wê bobelatê çênekirin û nehişt ku kesek bi wî karî 
rabe”.(Sirwan Hecî Berko) 

 Ji alî nêziktêdayînê ve, ger kesên hêja ên wekî Said ji van têkilî û rastiyan 
ve dest pê bikirana, bidana ber rexneyan, ê însan karibûya behsa 
berfirehkirina asoyê bikira. Pirsên ji rojhilatiyan bihatana kirin ê bi tevî 
rexneyên li rojavayiyan hatî kirin wateyekê bida der. 

Said, her ku li hin ciyan bi bîr xistibe jî, ji ciyê agir lê dişewitî/dişewite de 
dest pê nekiriye. Heta nêziktêdayîna wî bûye sedem, kesên statukoparêz, 
gotinên wî (nîyeta Said tu car ne tiştekî wanî bûye) ji xwe re bikin palpişt, 
her kula li rojhilat tê jiyîn bi împeryalîzmê ve girê bide. Gelo kîjan kesê/a ji 
welatên împeryalîst ew zarok birin sînemayê? Kî, ji desthilatiyê re got, 
bûyerê lênekole? Bûyereke trajîk  qewimiye, mixabin kesên Amûdî hê jî 
nizanin bê sedem çi bûye! 

Li vir pirseke muhîmtir heye. Cezayîr dewleteke serbixwe ye. Gelo şewata 
sînema Amûdê çiqas ji xwe re kirin xem? Her sal bi bîr tînin? Li welatê xwe 
abîdeyekê çêkirin? Ma ne, deshilatdarên Sûrî ew zarok ji bo alîkariya 
Cezayîriyan biribûn sînemayê?  

 Êşên wanî û jiyana di bin lingên desthilatiyan de bêmehne maye, bi sedan 
qewimîn û rastî hene ku gelek kesên mexdûr (mexdûr bi tenê ne kurd in) 
wanî bêjin: 

“Desthilatdariya aborî di destê kê de ye ne xema min e, pêşî bila agirê li ser 
pişta min vemire.” Helbet  derdorên deshilatiyên heyî ne tê de. 

Kesekî wekî Edward Said, ji alî gelek fikrên xwe ve ê ji bo rojhilatiyan her 
bibe referans, bibe sedem ku aso li gelek kesan berfireh be. Lê, wî, bi hin 
fikrên xwe ên nêzî sîyasetê re, xwestiye sêvekê dîyarî rojhilatiyan, 
rojavayiyan bike. Em neçar in ku bêjin, ji alî nêziktêdayînê ve, (heta hinekî 
ji ber halê wî ê hestiyar; erebbûna wî), dîtinê ve, sêva wî bi kurm e. Ger hûn 
bêjin, ji ber xwarinên genetîka wan hatî guherandin, însan, ji rewşa 
xwezabûnê, li dû sêvên kurmî ne, qe nebe bê xêsar e, helbet ev jî 
nêziktêdayînek e! 

Wekî kesekî rojhilatî, ji hêviyên mezin, ji kelecanê û reşbiniyê wêdetir, em 
naxwazin êdî agir li ser pişta me be. Nefesek, jiyaneke însanî hêviya me ye. 
Helbet bi metodên zanîstî re, me divê (wekî Said derbiriye) em çand û 
nirxên rengîn ên rojhilatî, ji halê tortî derînin, bidin ber rexneyan, bi reng û 
ruh bikin, bi awayek serbest bijîn. 

 Em ê karibin dinyaya piçûkbûyî, bi nêziktêdayîn û hişmendiyên nû re 
mezin bikin, mezin bikin, mezin bikin? 
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                                      Serhan Isa 
                                                                     serhanisa@hotmail.com 

 Nameyek Boz   
 

bêrîvanên danê sibehê. 
Di nîvê dawî ji mijarê de, 
mîna diriha „BORÊ BÎRÊ“  
qeysikên me 
yên ku dişibihan darên sipîndaran 
li hev dialihan  
û bi „GIRÊ DEVEHÊ“ diÇûn nivînê. 
Û Boza min wisa boz  
Ji dev û dawên min yên şor dipekî 
Her derên me dijenîn, 
diÇûn kêş û vekêşa nivînê 
û min ê mîna hespekî têr buhar 
di kend û kozên wê yên boz de dida teleba 
wê şevê her Çar demsal di nivîna me ya boz de 
bûne yek 
Boza min , 
Ceyografiya laşê te yê tev boz 
Bi xwe bozek ji bozên FATMA NEBIYA   
YE  
de îcar Boza min, 
kesekî di sônrê bozê xwe de 
derbas neke, 
serxet û binxetê xwe 
li ser şorê min yê gewir 
li ser gewrê min yê şor 
li ser gewrê min yê bozhez 
tapo bike, 
bila kesek dêlên xwe yên vala, zingargirtî û 
werîs qetiyayî 
di kehnî û bîrên te de wernedin. 
Bila zembîlên xwe yên hejikî 
Ji mêweyên te yên boz bi ser ve nebin 
Bila nêÇîrvanên vê dema Çehitî û bêjî 
Kevokên te yên boz 
Yên pir hêmin+ 
Yên ku tenê ji destên min zadik dixun 
Ji lîs anekin 
Tenê ez ê gewir  Tenê 
Ez ê şor ê berê 
Tenê ez ê şêrîna nuha 
Tenê ez ê bozhezê nuha 
Tenê ez ê dînê nuha 
Tenê ez ê dilê nuha  
Tenê ez ê hezkirina nuha 
Tenê ez ê tev tu 
Tenê ez ê tev boz 
Ji şek û pekên xwe re  
Bike perav û sikir, boza min. 
Tenê min ê birînên wî di bozê te de qeşagirtî 
Mîna Eborekî di SÎPAN Û XELATÊ xwe de 
bibezîne Boza min  
Boza min 
Tenê li ser lêvên min 
yên ku te fêrî seqayên hatina xwe kirine 
mêbûn û bozê te 
li ser diÇe hedanê 
erê boza min î herî boz 
 

Boza min, 
ez ê ne dilekî,  

sê dilan 
û sê heyaman 
û herdu dinaya 
û her kirasguherîn 

 dil ji eşqa te re vegirim 
    Boza min. 

Boza min, 
ji hemî bozên te hez dikim, 
 de her roj li pêxê bozbûna xwe, 
   dawet û dîlanekê, 
      ji min ê pûÇt re  
           û ji xwe ya boz re  
       lidarxîne  

         Boza min. 
Her ku şev tenik, û hênik bû, 
Tenûrekê ji bozê xwe yê nede stdayî  
Ji min ê birÇî re dar e Boza min. 
Her şeveq,  
tevî aravên şeva bûrî ,  
wisa Boz xwe yê tev boz, 
di kuremêraniya min ya şor werde Boza 
min. 
Boza min, 
rojên ku min bêyî te bûrandin, 
ez ê wan berûpaş, 
li ser wê dema Çehitî siwarkim, 
û di devê kêlîka bê de,  
gewrekî tev hezkirin biteqînim Boza min. 
hêstirên poşmaniyê,  
yên ku min,  

duh,  
pêr,  

û pitrapêr  
 li ser Bozê te ya … 

           dibarandin, 
ez ê wan mîna giranewrekî  
bi ser asoyan de gêrkim 
û mîna reştaveke Çile  
bi ser gemyanên xwe  
yên rijî de bibarînim Boza min. 
ew piyên ku ez ji ser rêka ber bi te ve 
diqetandim, 
û berê min ber bi rojhilata wî hîze bajarî de 
ve dida 
ez ê wan îro di devê dêleguran de biÇînim 
Boza min. 
tivna min a pûşt, Çor, derewîn, û jirêketî, 
a mîna teyrekî kelaşan,  
ku tenê ji rojhilat bîn dikirin, 
ez ê wê di nav kelaş û termê  mirar de 
veşêrim Boza min. 
Boza min, 
hîna nedereng e, 

hîna SIVIKÊ PEDşAHÎ canê min bigorî, 
bi Çend bestan dûrî me ye, 
were wisa dereng,  
were wisa boz, 
were Çuqliyên xwe yên dereng, boz û 
gihayî, 
dibin min de bi ser min de bihejîne, 
û min ê mîna nêÇîrvanekî Bozhez û bê 
sebir 
li jor û jorên xwe yên tev boz berde nêÇîrê 
 

Pênûsa min îroPênûsa min îroPênûsa min îroPênûsa min îro 
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Boza min. 
mîn koviyekî di kendûkozên bejna xwe de, 
stirihên min , yên tev gewir, yên tev eşq, 
vewejêre Boza min. 
û dibin wê pira pir boz û bilind de  
a ku herdu geliyan digihîne hev 
a li wir , mîna hespekî ji tîna Çehitî bibe ser 
avê Boza min. 
bi tiliyên xwe,  
yên ku,  
hîna fêrî neqşeya bedena min,  
ya gewir nebûne, 
du perengan pêxîne û bi depê sînga min ve 
venîne 
û wisa ji kela dilê xwe yê gewirhez e 
sorebozê xwe bi yek carê pê vede 
Boza min. 
Bozê 
Gewrê  
Xezalê 
Nezîhayê  
Ku tenê devê min pê re gihayê 
 Tu dizanî ku axaftina  
Li ser daw û dawtêlan 
Pir xweşe Boza min? 
De wer e ,  
em ê lateke din jî,  
ji bozê te bajonin ser gewrê min yê şor de 
û kulmeke ji gewrebozên xwe ji nivîna 
netebitî re bikin … 
de vexwe ji kulîlkên Çermê min yê tev boz 
û bêje ev noş noş a netebitiyê te gewrê min 
lê Boza min eger tu hatî cirîda best û 
newalên pişta min ya …. 
Hayî ji xwe hebe, tu bi ser banê min yê şor 
de nexindirê. 
Êdî li wir 
Li newalekê ji wan, 
hespê xwe tewil bide, 
û di mija gulava pora min de, 
Çivîkên xwe yên mayî bifirîne. 
Min û Boza xwe 
Di nav Çêlûbêliya axaftin û Çîndirkên vê 
dema wekî min î berê şor 
Zimanekî Boz afirand. 
Zimanekî ku tenê Boz û Gewrên me jê fam 
dikin, 
bozezimanekî ku bi peyva pêşî re 
mijanên Boza min 
mîna simbilên avis radike dîlanê, 
bi dawîbûna hevoka pêşî re, 
hinarkên riwê wê, dibin mina du Sewikên 
PÎRÊ ALÎ 
di nîvê mijarê de, 
lêva jor a ku her şev ez didotim, 
xwe ditavêta a jêr a ku ji kulbûnê diÇû 
dotinê, di devê min de, dibûn mîna du 
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Kemal NecimKemal NecimKemal NecimKemal Necim    
 

 
 

Sawêrên Bi Rengê Binefşî 
 

Ti çawa mîna şûnwarekî kevnar, ji binê axê li min derbûyî,? 

Çi sawêran av di damarên te de livandin, ji nişka ve, piştî ewqas sedsalan, birînên hişk û 
ziwa li min dikolê...? 

Tê bi çi dilî kevirên kavilê rûyê min yê herifî  berhev bikî, û ji nû ve min bi xwe bidî 
naskirin..? 

Tê bi çi hêrsê,  

bi çi kînê,  

bi çi şînê, careke dî dilê xwe yê xav bi kevirên kavilê min veguhêzî..? 

Ji min dereng mayî, û ji payînê sal bi min ve neman,  

nejî kevir li ser kevir..! 

Min dikir bê deng û pêjin  di rêya xwe de herim, 

Bi camêrî,  temenê xwe yê navsalî û lingê xwe yê pûç li pey xwe bajom û ji te 
derbasbibim. 

Ji te dereng mam, û ji payînê parsûyên min riziyan...! 

*** 

Piştî ewqas serdemên serma û qeşayê,  

te çawa mîna dilopek agirê sor xwe di pişta min de dîse dada, û razên dilbijînê li min 
hişyar kirin...?  

Mîna rêzek helbesta bi rengê binefşê, xwe li hişê min bada, û rika dînên şevê berda 
hinavên min...!? 

Te nedigot ev kuştiyê te wê bi kîjan helbestê agiran vemirînê, bi kîjanê dînan ji ser 
şevbuhêrkên xwe vegerînê...!? 

Tu dereng mayî dîsa..., û li benda te helbest bi min ve neman, 

Nejî kevir li ser kevir...! 

Ka destên min bide min, û keviran vegerîne şûna wan, 

dikim ji te vegerim,  

wilo bi camêrî,  

rûyê xwe yê tozgirtî daweşînim û derbas bibim. 
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        AAAAZAD RAMADANZAD RAMADANZAD RAMADANZAD RAMADAN    
             aind2011@gmail.com  
 
 
 

Zûka were 
Were lewiko zûka were  te ez kuştim zûka were 

Çav li benda te westya  li benda dîtina teye 

Rondik ji çavêm têne xwarê  dilê min tev biwe xeme 

cara ewil min tu dîtî   li şahiya û li ber çeme 

Te dilêm ji cih reva   ti dermanî wek melheme 

Yekî wek te min nediye  ne li erdê û ne li ezmane 

Ez nizanim ka ev insane  yan melayketeke ji ezmane 

Kurko çima ji mi silî   wer dilê xwe bid vî dilî 

Te ez hêlam ji min digerî  te agir berda vî dilî 

Ti  bi hisnaxwe pir şêrînî  wek heyve ezmanê şînî 

Hewar dikim ji vî dilî   were lewko zûka were 

Te ez kirim wek evdala  berdam çolê weke lale 

Were lewko zûka were  li hêvya teme zûka were 
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BesamBesamBesamBesam        MistefaMistefaMistefaMistefa    
 

 

 

 
 

wardoz@gmail.com 

Efrîn! 
 

Bila sê kezebên min hebûna.. 
Bila te sê kêr di wan de biçikanda 
Da ku min bêhtir ji te hez bikira! 

Ey keska Xwedê 
Di vê êvara min ya xemgîn de. 

Her ku şîr ji sîng û berên te yên şîn 
Diherike.. 

Li ber piyên te dibim zarok. 
Min di kargeheke xwe de 

Li berpala çiyayekî bê siûd 
Bi zeytûnên xwe re bihêre.. 

Min li sibehên xwe yên bê xwedî 
Parve bike.. 

Li zarokên xwe yên bêcir 
Li keskahiya xwe ya ku Xwedê xwe tê de 

Veşartiye. 
Min di merkeba Hamidê xwe de wer bike, 

Min wêne bike: 
Welatekî ji vir heta esmanê heftan 

Spehî… 
Kirasê deştan veke û min 

Zeytûnek bigindirîne.. 
Zulfa çiyayan şeh bike û min xewnek…azad 

Bike. 
Çavê darên xwe yeko yeko kil 

Bike û 
Nehêle êdî hêsir ji çavên qîzên te bibarin. 
Nehêle xwêdana lawên te, di kolanan de 

Badilhewa birije. 
Piçûk bimîne… 

Delaliya ber dilê şevnişînan bimîne.. 
Bila rêwiyên riya dûr 

Riya malzaroka te 
Êdî winda nekin. 

Bila şev li xwedayên te negere, 
Dema di esmanê şeva te ya dirêj de 

Hewayê avis dikin.. 
Galegala wan e û tu li ser kevirê êşê 

Serê xwe her roj datînî. 
Kevirên li ber rêyan raketî 
Xewnên wan yên nepenî 

Dema piyên rêbwaran li xwe dikin 
Û bilez ber bi qelenderên te yên kevnare 

Diçin. 
Hewraman û xwişkên xwe gîroyî bêhna 

Te bûne…vêga. 
Ez ji nav axa te dipişkivim 

Vedibim 
Gul vedidim… 

Tu were û sê kêran 
Li sê kezebên min bide 

Û ez ê bêhtir ji te 
Hez bikim 

Efrîn! 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Berken Bereh 

 
 

EVÎNÊEVÎNÊEVÎNÊEVÎNÊ    
Va dîsa ji te re dinivîsim, di vê şeva rengê xwe ji behra çavên te 
wergirtiye. Pênûsa henûn û şareza yê ji xwedayan hostatir, bi hibra 
dilê min gul û beybûnên hevrîşim nexş dike li kêleka navê te, yê 
wek stêrkan bi bişirîn diçirûse li ser pelê taybet û bêhnxweş. 
bi hemû şaneyên xwe te dijîm; 
rêz bir êz, tîp bi tîp… 
tu û ez. 
li bajarên cuda 
du dildar, 
du qumriyên ji hev dûr, 
lê bi heman hêviyê perdeya xwe vedikin ji tîrêja spêdê re. 
di oqyanûsa bêderfetî û xizaniyê de soberiya “işq”eke çîkspî dikin.  
her çi qasî wek hezkirina av û agir, 
wek şev û rojê li hev negunce jî, 
guh medê delala min. 
ez  
mîna axa parsa baranê dike te dihêlmijim her şefeq. 
li  benda te me wek pelê diçilmise û  ya di hingura êvarê de li tavê 
digere. 
ez baş zanim dê tu carî destên te nepelînin çingala deriyê min ê 
herişî. 
bihêle bila ev dinyaya bêbext bibe deyndarê me. 
bila li têlên sincirî hilawsitî bimîne hesreta me ya berz, 
bila di caxên bendîxanan de birize bişirîna me ya kesk, 
bila lêvên me negihin hev.ma “hez kirin”ne ev e?ku di tenyatiyê de 
jî ……….her ku ewrên baranê tên serdana bajarê min,ez li te 
digerim di her dilopeke wê de 
           wexta çavên min girêdayî,di wê mexzena bêhna mirinê jê 
dihat de dimeşiyam jî tu bû yî hêza di bedena min de,li wan 
meydanên xewn û xiyalên min li ba dibûn jî her tu bû yî li 
sergovendê.her bi agirê te dişawitî,wextê bi meraq tiliyên min tiştine 
dipeland,hêrsa min wek gula nû bişkivî min haş dikir, her ku min li 
ewrên raserî xwe dinihêrt rastî demsalên çavên te dihatim.axx! min 
ji wê hêviya di kûrahiya çavên te de diçirûsî hez kir!ji ba yê wek 
dayîkekê keziyên te dihonand hez kir,ji wan robarên li ber piyên te 
diherikîn,ji toz û berên hildipekîn hez kir…bi vî awayî gihiştim wê 
perestgeha miqeddes ku li wir insan nedîtî aşiq dibe,destlênegerandî 
hîs dike…  
                      awirên te wek çîrûska ewil a spêdê xwînşirîn û henûn 
e. Banga jiyaneke nebînayî ye her keziyek te yê li ba dibe di vê 
payîza emr de.wexta dibişirî,rêwingî digihên malê,kûlîlk vedibin li 
pencereyên xizanan,semaxa stêrkane li asoya karwaniyan,hemû 
ewrên mişt ji baranê berê xwe didin çolistana. di zindana hesret û 
kedera vê “işq”a dişibe mircana di nehêniyên tarî ya oqyanûsa bal û 
pal de, min her ji te hez kir. wek “işq”a di kewara dilê te yê 
hevrîşim de mezin dibe,bi aramî û bi bişirîn deriyê xwe vedikim ji 
heyatê re.bi coş û peroşa xewn û xeyalên di bîra çavên te de rabûne 
pêdarê,destên xwe dirêjî rewrewkên gewr û berz dikim… 
                     û hemû firîşteyên giyanê xwe ber te bi rê dikim, 
                     da bibêjin dînê 
                     min bêriya te kirye 
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Semînerek rewşenbîrî bi riya 
nivîskar  Ar şek Baravî 
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      Diderbarey riya ji hev heskirinê û têkiyên 
alîkariyê dinav yekîtiya nivîskarên Kurd de,Arşek 
Baravî mîvanbû li gel nivîskarên Kurd li Hesekê,li ser 
mijara (dîroka zimanê Kurdî). 
       Hevalê me Arşek Baravî yek ji lîkolînerê Kurd 
yên navdar e di  zimanê Kurdî de û karên wî liser 
mijara ziman, resanetî, jîrbûn û kûrdîtina wî dide 
xuyan. 
Lêkolînên li ser mijara zimanê Kurdî pir kêmin li gorî 
qama vî zimanê kevnare, resen û şêrîn,çendî 
desthilatên cuda, cuda xwestin ku zman binax bikin lê 
nikarîbûn.Vî zimanî her û her li ber xwedida, bi 
resenatiya xwe û dilsoziya miletê Kurd yê ku hijmara 
wî bêtir ji çil milyoniye îro. 
       Ev semîner a mamoste Arşek- wekû endamê 
destana birêvebir,di Hevbendê de- bi cîkirina daxwaza 
şaxê yekîtiya Hesekê bû,di çarçewa sozbendiya 
têkiliyan dinav bera hemo  nivîskaran li hemî 
şaxan.Ev gava han ji hemî hevalên ku ev mijar bi kar 
anîn li şaxê Hesekê re tê nivîsandin û tev cihê sipasiyê 
ne,herweha -ji hêla meve-em bi nerînek vekirî û bê 
qeyd û merc li hemî nivîskar û rojnamevanên Kurd 
dinerin,bi tenê em dixwazin dîroka damezrandina 
Hevbendê wre parastin ji ber ku ev dîrok ji hemiyan 
re tê çapkirin.    
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DDDDÎROKÎROKÎROKÎROK 

QedrîcanQedrîcanQedrîcanQedrîcan    
 

BÊHNA LIVBAZIYÊBÊHNA LIVBAZIYÊBÊHNA LIVBAZIYÊBÊHNA LIVBAZIYÊ    
JI HELBESTA WÎ DIFÛREJI HELBESTA WÎ DIFÛREJI HELBESTA WÎ DIFÛREJI HELBESTA WÎ DIFÛRE  

"Dema ku havinê ew dihate Dêrikê xort didan 
dûv xwe û li nav rezan diciviyan. Kêlik 
diçikandin û berik bera wê didan". Dema ku 
dewlet bi xesletê Qedrîcan dihese dikeve pey 
şopa wî. Qedrîcan dinêre ku tevgera Şêx Seîd 
têk çûye. Çi rewşenbîr û welatparêz hene an 
têne girtin an jî kuştin. Ew jî dev ji dibistanê 
berdide, tevî Reşoyê Dêrikî û çend hevalên 
din biryar didin ku binxet bibin. Li nêzî tixûb 
Qedrîcan û bavê xwe hev û dû dibînin. 
Qedrîcan rewşê dibêje û ji bavê xwe re dibêje 
ku ew dê rojekê welêt rizgar bikin wê çaxê 
welat dê pir xweş be û ew jî dê vegerin. Bavê 
wî nikare wî ji bo ku neçe îkna bike. 

Qedrîcan berê xwe dide Şamê û di nav 
bilbilên Şadî yên ku her tim li dûrî gulistanê 
dixwînin û keserkûr in de cih digre. 

Beriya ku wefat bike, gelek name ji lêzimên 
xwe re şandine. Gotiye min pir bêriya welêt 
kiriye û ez dê rojekê vegerim. Lê mixabin ev 
xwesteka wî bi cih ne hatiye. 

Helbestvaniya wî 

Em dikarin bibêjin ku Qedrîcan pêşengê 
helbestvani ya Kurdî ya pêşeroj a ku bê cêwî 
û bêbersiv hatiye nivîsin e. Li gorî wê 
heyamê şiîrên ku nivîsîne gelekî bedew, 
pêşketî û nûjen in. Em dikarin şiîrên wî 
bidine ber ên şaîrên wê heyamê yên hemden. 

Gula Sor 

Gula sor 
Hil bû jor, 
Bîn da dor, 
Gula sor... 
Gula sor 
Em lê dor 
Bicivin 
Bîn bikin 
Dor bi dor 

Lihevhatîbûn tor a helbest a nû ye. Hem drûv 
û hem jî naverok nû ye. Sor hem rengek ku 
Kurd jê hez dikin e, hem jî ala sosyalîzmê bi 
bîr tîne. Weke remzekê ye. Qedrîcan lewma 
ew bikar aniye. Di vê şîîrê de ramana 
înternasyonalîzmê heye. Helbestvan, di wê 
baweriyê de ye ku rojekê gula sor dê li hemû 
cîhanê were hejandin. 

Begê Axirzeman 

Dostê min...! 
Dijminê postê min... 
Ew zenbila tu pê hatî, 
Nema datê ji ezman 
Benê wê riziya 
Li nava rê qetiya 
“ket... 

  

Qedrîcan an jî Qedrî Can (1911-1972) 
helbestvan û nivîskarekî kurd bû. Ew bi 
navê Abdulqadir Can li Dêrika Çiyayê Mazî 
(Mêrdîn) di sala 1911'ê da hate cîhanê. 

Di piçûkahiya xwe de Qedrîcan wek "Qedrî" 
dihat naskirin. Ji zarokahiya xwe de 
Qedrîcan pir xwedî şans bû ku bavê wî (ku 
bi kurtahî wek "Cano" tê naskirin) di zanîna 
hêjatiya xwendinê bû kurê şand xwendinê. 
Di dibistanê de ew xwendevanekî pir pêşketî 
û baş bû, bi taybetî di mijara hejmaran da 
(matematîk). 

Piştî dibistana destpêkê, dibistana navîn û 
bilind "Cano" kurê xwe şand Zanîstana 
Mamosteyan ya Konyayê. Di wan salan de 
Qedrîcan welatparêziya xwe hîn xurtir kir û 
navê xwe xist îsteya dewleta Tirkan ya reş. 
Ji bo Qedrîcan tenê du çare ma bû: 1) yan 
mirin 2) yan revandin. 

Qedrîcan ji Dewleta Tirk, bi riya Antakyayê, 
reviya çû Sûriyê. Piştî revînê, ew nema 
dikaribû vegere welatê xwe, cihê xwe yê 
zayînê Dêrika Çiyayê Mazî. Bavê xwe 
"Cano", ku pir girêdayî hev bubûn, nema 
didît. 

Qedrîcan yek ji helbestvanên herî mezin ên 
gelê Kurd bû û wek bavê helbesta nûjen a 
Kurdî (helbesta torê ya nû) tê naskirin. Wî bi 
nivîsoka xwe di zaraveya kurdî ya kurmancî 
dinîvisand. 

Yek ji helbest ên wî ya herî bi nav û deng 
Gula Sor bi destê hozanê gelê Kurd Ciwan 
Haco hat beste kirin. 

Lê Qedrîcan ne tenê helbestvan bû, 
helbestvanî tenê yek ji xebatên wî yên 
pirhejmarî bû. Navê wî rewşenbîriya xwe tê 
bîranîn. Ew rewşenbîr, ronakbîr, zana, 
helbestvan, wergervan û polîtîkavan bû. 

Qedrî Can li hember qedexe û zorî yên 
dewleta Sûriyê dersên kurdî dida 
xwendevanên xwe yên dibistanê. 

Dema ku mirov li rûpel ên rojname yan 
kovarên "Hawar", "Ronahî" û "Roja Nû" 
binêre, xebat ên Qedrîcan tên dîtin. 

Dema ku li Konyaye dixwend pir nakokî di 
nav mêjiyê wî de çêdibin. Jiyaneke bi xirecir 
li ber çavên wî ket. Xwest ku xwe binase, li 
binyada xwe, çand û dîroka xwe vekole. 
Kete nav lêkolîn û lêgerînên dû dirêj. Dema 
ku di betlaneya havînê de dihate gund, gelek 
xort li dora xwe vedihewandin. Ji wan re 
qala azadiyê û welêt dikir. 

Keça Qedrî Can, Şêrîn Can ku li Sûriyê 
bijîşkiyê dikir ji bo bavê xwe dibêje: 

Weke ku dixuye bêhna lîvbaziyê ji şiîra 
wî difure. Hemdemê wî Mayakovskî û 
Nazim Hikmet jî şiîrê bi vî awayî 
nivîsîne. 

Di helbestên xwe de hiciv bi kar aniye. 
Bîr û baweriyên batil bi şêweyeke 
zimanşêrîn rexne kirine. 

Nemrûdê biçûk 

Me bi agir ditirsîne, 
Pif.... meşka vala 
Ey kevnare yê sala 
Baweriya dilê me 
Ji îmana Ibrahîm bêtire 
Ne kêmtire... 

Ku mirov li tevahiya vê şiîrê dinere bîr û 
baweriyeke ku bi hindik ronakbîr û 
nivîskarên wê demê re hebû li nik 
Qedrîcan tête dîtin. Kifşe ku wî hêj wê 
demê berhemên klasik ên sosyalîstan 
xwedine û rewa kirine. Li gorî min ji hêla 
bîr û baweriyê ve Qedrîcan di rêya 
kovarên wê demê de (Hewar, Ronahî, 
Roja nû) bi serê xwe ekolek e. Ew û 
Cegerxwîn nêzîkî hev in, lê ji aliyê 
kûrahiyê û ji aliyê şekl ve ji hev cihê ne. 
Di şiîra Cegerxwîn de hin caran bîhna 
tesewûfê tê. 

Sala 1957'an ji bo komcivîna xortên 
navneteweyî bi keştiyê diçe Moskowayê. 
Piştî vê çûyine dîtina wî ya civakî hîn 
xwurttir bû. Di vê demê de şiîra Ez Diçim 
Mosko nivîsiye. 

Ez Diçim Mosko 

Siwarê geştê bûm 
Teva pêncsed hevalî 
Her yek ji wan ji min bêtir 
Bi hayacan 
Hinek ji wan ereb in 
Hinek ji çerkes, kurd û ermen în... 
Lê hemû yek ziman û yek dil in, 
Zimanê dostanî, aşîtî... 
Weke bira diçin Mosko... 

Ev helbest a ku gelek dûvdirêj e dilîniyên 
helbestvanî û ûtopiya wî tîne zimên. 

Qedrîcan çûyina xwe ya ber bi roniyê, 
ronibûna mêjiyê xwe, têgihiştina xwe 
weha vedibêje: 

Ew perdeya reş ûtarî, 
Ku ji şevên reş diyarî 
Min ji rûyê xwe kişand 
Li ber çavên xwe çirand 
avît... 

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad. 
  

rojnameyeke çandî ye ,    ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye    - hejimar ' 4 '   êlûn   2012 
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Hevpeyvîna  Pênûsa Nû  bi 

Merwan OsmanMerwan OsmanMerwan OsmanMerwan Osman  re 

- Kurd ji rojên pêşîn ve, di şoreşê de, beşdar in. 

- Mixabin ta roja îro ne hatiye pêkanîn û ez 
nebawer im ku pêk jî were! 

- partiya PYDê tenê çekdar e, û wê têkoşînê jî 
bike daku ti hêzin din nebin xwedan çek. 

- Di rewş û demên dîrokî yên taybet û 
veguhêzer de tevlihevî çê dibin. 

- piştî rûxandina rêjima malbata Elesed, dê pir 
gorî û qurbanî bêne dayîn. 

- PYDê xwe girêdayê Bakurê Kurdistanê bêhtir 
ji Rojavayê Kurdistanê dibîne. 

Pênûsa Nû: Şoreşa gelêrî ya miletê Sûrî ji 15ê adara 2011an ve 
berdewam e, tu wek nivîskar û rewşenbîrekî kurdên rojava, asta 
beşdarbûna kurdan di şoreşê de çawa dinirxînî?. 

Merwan Osman: Kurd mîna hemû netewe û pêkhatîyên Sûriyê yên din, ji 

rojên pêşîn ve, di şoreşê de, beşdar in. Dibe kurd, wek rêxistin û dezgeyên siyasî, di çend 
roj an heftiyên pêşîn de, ji ber hin sedeman, mirov dikare wan şirove bike yan têgihiştî 
wan bibe, bê helwest an xwedan helwestine lerizî bûn. Helwesta rêxistin û dezgeyên 
siyasî yên kurd li seretaya şoreşê wek ya piraniya, ger em nebêjin hemû, hêz, partî û 
rêxistinên siyasî yên Sûriyê bû. Ev dibe ku  vegere sedemine dîrokî bi bingeha avakirina 
wan ve û bi rewş û dîmenên dîrokî yên civakî, abûrî û idyolocî ve girêdayî bin; wek ku 
diyar e ji salên pênciyan ve jiyana siyasî li Sûriyê, ji aliyê rêjîmine diktaturist ve, hatiyê 
zeft û kontrolkirin; ev diyardeya han bandora xwe berdaye ser hemû hêzên siyasî û 
civakî, çi rikber û çi alîger bin, ji vê yekê hemû ew hêzên ku di bin van nîran de hatibin 
damezirandin wê nikaribin, bi yekcarî yan bi lezgîn, guhertinên bingehîn yên ku di 
avahiya civakî, rewşenbîrî, abûrî û  hişyariya siyasî de têne afirandin hestyar bibin, û 
dema ew guhertin derdikevin ser zemînê ew hêzên ku, di bin nîr û rewşa binavkirî de, 
hatine damizirandin dê „ dilodîn“ û şaş bimînin û dê nikaribin, bi kêmahî, zû bi zû, 
têgihiştina guhertinan bikin. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kurd, wek rêvebiriya siyasî, heya nuha ew rola ku tê xwestin nekirine, nebûne wek 
aliyekî hevbeş di dam û dezgehên rikeberiya sûrî de, di gelek civînên navneteweyî de, 
yên bi Sûriyê girêdayî, nehatine amadekirin an guhdan li wan nehatiye kirin, û di gelek 
komcivînê girîng, yên rikberiyê de, kurd „ xeyidî“ ne û derketine; dibe „xeyd“ carekê 
yan du caran kêrdar be lê gava bibe gelek car bê wate dibe û kes nema li „  xeydokan“ 
guhdar dike! Mebesta min ji vê gotinê, bi awayê ku tê xwestin rêvebiriya siyasî ya kurd 
nikarîbû doza kurdî deyne ser masan û berevaniyê di ber de bike. 

Pênûsa Nû: Tu dawiya şoreşê çawa dibînî?, ewê bi çi şêweyî bi 
dawî bibe?. Gelo kurd di Sûriya nû de dighên mafên xwe yan na?. 

Merwan Osman: Ji ber ku rêjima malbata Elesed, ya ku ji sala 1970ê de 

fermandariyê dike û komelgeh û gel riswa û talan kiriye û bi sedên tawanên 
dijmirovahiyê rabûye,  riya vegerê ji xwe re nehiştiye, dê nikaribe destlatdariyê, ji ber 
xwe ve yan bi hesanî, berde, ango babet li cem malbata Elesed ne tenê destlatdarî ye lê 
hebûn û nebûn e; ev ji aliyekî ve, ji aliyekî din ve;  ji ber sedemin komelayetî, siyasî û 
dîrokî û ji ber pêvajoyeke rêbazkirî ku bi dehên salan ve tê birêvebirin beşekî mezin ji 
komelgeha Sûriyê berjwendî û hebûna xwe bi hebûna malbata Elesed li ser textê 
destlatdariyê dibîne. Ji ber van nîr û hoyan dê şoreş baş dirêj bike da ku dawîyê li 
destlatdariya malbata Elesed bîne, û dibe nakokî û şerin navxweyî yên komelkujer peyda 
bike. 

Rewşa kurdan bi taybetî û rewşa hemû pêkhatiyên Sûriyê bi gişkî nema vedigere wek 
berê. Di baweriya min de dê kurd bigihin hin mafên xwe yên bingehîn, lê demeke dirêj 
veguhêzer heye heya gihandina wê qonaxê û ew dem dibe ku pirr bi êş û azerîn be. 

 

Pênûsa Nû: bi dîtina te, peymana Hewlêrê li ser 
xakê pêktê yan na?, astengî çi ne?. 

Merwan Osman: Mixabin ta roja îro ne hatiye pêkanîn 

û ez nebawer im ku pêk jî were!  Ne tenê li herêma Rojavayê 
Kurdistanê lê li tevahiya Sûriyê, em derbasî qonaxa şoreş û şerê 
çekdar bûne; hêzên ku serdest bibin hêzên çekdar in ne yên bê çek 
in! Û wek ku naskirî ye, di nav hemû hêzên kurd de, bi kêmî heya 
nuha, partiya PYDê tenê çekdar û xwedan serpêhatiyeke leşkerî ye û 
wê têkoşînê jî bike daku ti hêzin din nebin xwedan çek. Ji aliyekî 
din ve PYDê, ji ber hin taybetmendiyên bingehîn, nikare heya 
demine dirêj, ji bilî xwe, ti hêzin din bibîne. Hêz û partîyên din ên 
ENK dê nikaribin xwe ji nû ve ava û hêzdar bikin.  

Pênûsa Nû: tê gotin û ragihandin ku egera 
damezirandina Komîta Bilind a Kurd hevdû 
razîkirina partiyên komîtê ye, tu çilo dibînî? 

Merwan Osman: Heya sînorine dirêj ev gotin rast e; 
herdû alî sedemine wan ên taybet hebûn bo emzekirina 
Rêkeftinnameya Hewlêrê û damezirandina Komîteya Bilind a Kurd, 
KBK. 

PYD dixwaze nasnameya xwe wek partiyeke kurdên Sûriyê bistîne 
da ku deyne ber çavên herêm û cîhanê û bide xuyakirin ku ew 
hevbenda  PKK ye, ne dirêjahî jê re ye. 

Encûmena Niştemanî ya Kurd, ENK, piştî PYDê li gelek deveran 
çek bikar anî û li kolanan xwepêşandanên çekdar pêk anî xwest 
hebûna xwe, di bin sîwana KNKê de biparêze. 

Pênûsa Nû: Tu helwest û gotara nivîskar û 
rewşenbîrên kurd di wexta şoreşê de çawa dinirxînî?, 
gelo di asta şoreşê de ne yan ew jî hîna li kesayetiya 
xwe digerin?. 

Merwan Osman: Nivîser û rewşenbîr beşek in ji 
civakê. Ew nîr û egerên taybet û bingehîn ên ku li ser hemû beş, hêz, 
çalakî û kesayetiyên civakê akamdar in, li ser nivîser û rewşenbîran 
jî bi akam û bandor in. Şoreşa Sûriyê hişmendiya tevahî, di her warî 
de, herifand. Ji nû ve avakirin an vejînandina hişmendiya tevahî 
pêwîstî demeke dirêj e; wek ku siyasetmedar û hêzên siyasî yên ku 
di serdestiya dema dektaturizmê de hatibûn ava û perwerdekirin 
nikarîbûn, bi awayekî rêjeyî, nêzîkahiyeke zanînyane li şoreşê bikin 
nivîser û rewşenbîr jî, ne dûrî vê astê bûn. Ev şoreş pêwîstî hin 
alavên zanistî yên nû ye, bikaranîna alavên zanistî yên berê di 
şirovekirin û têgihiştina şoreşê de wê nikaribe nêzîkahiyeke zanist 
damezirîne. ji vê yekê mirov dikare helwestên „ lerizî“ yên piraniya 
siyasetmedar, nivîser û rewşenbîran şirove bike; ji ber bidestxistina 
alavên nû û bikaranîna wan bo xwendina diyardeyeke nû gerekî 
demek hinekî dirêj e. 
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Pênûsa Nû: tu vekirina hol û navendên çandî û siyasî, 
çi ji hêla partiyan ve û çi jî ji hêla dezgeh û rêxistinan ve, 
çawa dibînî?. 

Merwan Osman: Mirov dikare hînî vê yekê bibe û şirove bike 

wek naskirî ye; kurd, di Sûriyê de, nebûne xwedan ti dam û dezgehên fermî 
û eşkere; ji wilo, dema ku derfet hat, vekirina hol û navendên çandî, siyasî û 
civakî, û damezirandina cûrecûrên rêxistinên „şaristanî“, wek diyardeyeke 
haykêş xuya bûn. Ev diyardeyeke normal e, tê têgihiştin; pirs ne li vir e, pirs 
ew e: Gelo vekirin û damizirandina van hol, navend û rêxistinan çi bi ser 
dîmena siyasî, çandî û civakî ya kurd xistin? Û çi gav ber bi dezgehkirin û 
nûjenkirina çalakîyên kurdan ve avêtin? 

Mixabin, bi kêmî heya nuha , ti kêrdariyeke xuya nehatiye diyarkirin, dibe 
pêwîstî demê be, lê, bi gelemperî, di komelgeheke „navxweyî“ ne 
„ şaristanî“ de û bi serdestiya hişmendiya „şevnistî“ ya berî damezirandina 
komelgeh an civaka şaristanî wê bandora dam û dezgehên şaristanî pir kêm 
be, ji ber hîn dam û dezgehên „ navxweyî“ serdest in, mîna olperwerî, 
êlperwerî û malbatperweriyê! Gerekiyeke dîrokî bi rola bijardeyên siyasî û 
rewşenbîrî heye da ku zemîneya „kûrguherînê“ , bi kêmayî, di warên 
ramanî, çandî û bîrdozî de rast an saz bikin! 

Pênûsa Nû: li dema dawî, gelek dezgeh ku mîna 
sendîqeyan e, li hin bajarên kurdan  hatin damezirandin, 
serberdana damezirandina wan dezgehan çawa dibînî? 

Merwan Osman: Ji ber hin taybetmendiyên herêmên kurd, ji 

destpêka şoreşê, li Sûriyê, û qelsbûn, rakirin û veguhestina piraniya dam û 
dezgehên dewletê, rewşeke „hinazad“ hate peydakirin, derfet hat ku pir kes, 
beş û çalakiyên civakê karibin, bi astekê ji astan, xwe rêxist bikin; bi her 
rewş, ev yek bi erênî tê nirxandin lê, di baweriya min de, dê demekî hinekî 
dirêj derbas bibe da ku mirov karî be dezgehên civakî yên rasteqîne û bi 
bandor li ser xakê bibîne! 

Pênûsa Nû: Yekîtiya Rojnamevanên Kurd hate 
damezirandin, her wisa Yekîtiya Nivîskaran, ji berê ve jî 
Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî heye, 
êdî tu wek nivîskar, vê yekê çawa dibînî?, gelo mirov 
dikare bêje ku perçebûna nivîskar, rewşenbîr û 
rojnamevanan jî destpêkir? 

Merwan Osman: Di damezirandina dezgehên rewşenbîr û 

nivîskaran de, bi xwe gerekî an hêvî heye ku taybetmendiya wan hebe û ew 
merc û hoyên ku dazgehên din , pûç û bêkêr dikin hinekî li wan ne kêrdar 
bin, lê heya dema îro ew jî ne awarte ne! 

Pênûsa Nû: bi gumana te, nivîskar û rojanamevanên 
kurd dê karibin kesayetiya xwe, hêvî û armancên xwe di 
wan dezgehan de bibînin?. 

Merwan Osman: Li destpêkê bi hêvî me ku „ dezgeh“ bin! An 

dezgehên rasteqîne bin! Û dûre, dîsa bi hêvî me ku karibin hevgirêdanek û 
bandoreke haykêş di navbera nivîskar û rojnamevanan de damezirînin. Di 
rewş û demên dîrokî yên taybet û veguhêzer de tişt li nav hev dikevin û 
tevlihevî çê dibin, mirov nikare, bi hesanî, wêneyekî durust  ji tişt û 
diyadeyan re bistîne.  

Pênûsa Nû: tu pêşeroja kurdan di Sûriya nû a piştî 
rûxandina rêjîmê de çawa dibînî?. Gelo wê kurd karibin 
bighên mafên xwe, yan şoreşa kurdan piştî rûxandina 
rêjîmê destpêdike?. 

Merwan Osman: Di baweriya min de, piştî rûxandina rêjima 

malbata Elesed, demek pir dirêj pêwîst e da ku şoreş karibe armancên xwe,. 

 

  

ne tenê ji kurdan re, pêk werîne, û dê pir gorî û qurbanî bêne dayîn. Dûre 
gefin civakî û siyasî hene li ser hebûn û yekitiya Sûriyê, wek dewlet û 
komelgeh, ew gef bi  pêvajoya  şoreşê ve û bi ya siyasî û civakî ya navxwyî,  
herêmî û cîhanî ve girêdayî ne Ji aliyekî din ve, bandora buyer û guhertinên 
beşekî kurdistanê li ser beşên din, bi awayekî ji awayan, heye, lê girêdana 
standina mafên gelê kurd li beşekî bi standina mafên gelê kurd li beşên din „ 
kambaxiyeke neteweyî û siyasî ye“. Îro alîyê siyasî yê bi bandor û hêzdar, li 
Rojavayê  Kurdistanê, xwe girêdayê Bakurê Kurdistanê bêhtir ji Rojavayê 
Kurdistanê dibîne, mebesta min li vir PYDê ye, ev yek dê pir asteng û 
nakokiyan di nav kurdên Rojava de  û li pêş bidestxistina mafên wan li Sûriyê 
peyda bike. 

Pênûsa Nû: tu rojnama Pênûsa Nû çawa dibînî?, bi 

dîtina te em çî din bikin wê baş be daku rojname ber bi pêş 
ve biçe?. 

Merwan Osman: Bi hêvî me ku karibe xwe berdewam û li pêş 

bixe û bibe xwedan rol di damezirandin û belavkirina hişyariyeke çandî , 
siyasî û civakî de! 
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Sernivîser 
Qado Şêrîn 

 
Rêvebirê Nivîsînê 

Arşek Paravî 
 

Desteya birêvebir 
Pîr Rustem  

Silêman Azer 
Ezîz Xemcivîn 

Abdilbaqî Huseynî 
Lawîn Şêxo 

  
Derhener 

Xorşîd Şûzî 
   

Ji bo hinartina berhemên kurdî: 
kurdi.penusanu@gmail.com  
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pirtûkên nûpirtûkên nûpirtûkên nûpirtûkên nû 
Mewlida Zazakî ji bo zarokan derket 

Xebatên li ser zaravayên Kurdî yên wekî Kurmancî û Zazakî her rojê zêdetir dibin. Wekî ku 
tête zanîn berhemên ku li Bakurê Kurdistanê diweşin bi van her du zaravayan derdikevin. 
Herçiqas xebatên bi zaravayê Kurmancî li gorî Zazakî zêdetir be jî, xebatên Zazakî jî ne kêm 
in. Ev rewş roj bi roj pêşdetir diçe.  

Berhema bi navê Mewlîdê Peximbêr –Qey Tutonê Zazon-, ji hêla Bîlal-Feqî Çolîg, li ser 
jiyana Pêxember ji bo zarokan hatiye nivîsandin. Ev xebata bi tîpên Erebî û Latînî ji 
Weşanxaneya Dîwanê derketiye. Nivîskarê berhemê Bîlal-Feqî Çolîg armanca xwe ya 
nivîsandina vê berhemê wiha tîne ziman: 

“Ev mewlid bi zimanekî sade û zelal hatiye nivîsandin da ku zarokên Zazayan bi rehetî fêm 
bikin û jiber bikin. Herwiha jiyana Pêxemberê me bi kurtasî hatiye dayin. Bi vê yekê dê hem 
jiyana Pêxember hîn bibin û hem jî dê zimanê xwe pêşde bibin.  

Wekî tê zanîn mewlid adeteke Misilmanan e û li ser pesnê Pêxember tê nivîsandin. Lê belê 
em ji xurafe û bîdetan dûr sekinî ne û em tenê bi pesindayinê mane. Lewra Pêxemberê me 
dibêje: ‘Kî bi zanebûn bîd’etê li li ser min derxîne, bila ciyê xwe yê di agir de hazir bike’. 
Armanca me bi xwe, tenê ew e ku em jiyan û têkoşîna Pêxember ji xurafe û bîd’etan dûr 
binivîsin û ji bo zaravayê Zazakî jî xizmetekê bikin.” 

Dîwan Kitêb 

Zeyrek Mah. İtfaiye Cad. 

No: 17/3 Fatih İstanbul 

Tel: 0212 5344830 

diwankitab@gmail.com 

 

 
  

 

 




