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Hevpeyvîn 
 

9  rojnameyeke çandî ye ,    ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye   - hejimar ' 5 '   çiry a pêşî   2012 
  

- tevgera siyasî hîn negihaye asta tevlêbûna gel di serhildanê de. 
- Bi darê zorê peyman naçin serî. 
- Hin partî ketine bercewendiya sîstema Esed. 
- armanca serekîn a partiyan ji ‚‘Desteya Bilind‘‘ ewe, ku gel bibêje:     “Vaye partiyên me tiştekî dikin.“ 
- Qey Esed nedihêşt û van „Selefî“ dihêlin?, melbend û baregeh vebin? 
- Tiştê tev giring ewe, ku ‚‘Pênûsa Nû‘‘ serbixwe bimîne, nekeve bin basikên çi hêzan an rêgahên siyasî yên ku wekî rêgahên sofiyan 

ketine nêv rihên hev. 
 

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

Can kurd:  Gelê kurd herdem leşkerê azadiyê bû, hema tevgera siyasî hîn 

negihaye asta tevlêbûna gel di serhildanê de. Hinek basikên tevgerê jî -

mixabin- ta niha dev ji siyaseta xwe ya „ne-azad“ bernedane, nikanin 

guhartina dûrokî bipejirînin an binasin. Gelê Kurd bo serhildanê qurbaniyeke 

mezin daye û dide jî, hema tevger nikane serkêşiya gelê xwe bike. Beşdarbûn 

di şorişê de, divê ji vê reweşa niha baştir ba. Mirov nikane bibe hembervanê 

„şorişvanî“ yê sîstemekê û di vê demê de azad di Sûriyê de bigere û 

semînaran li dar xîne, di va rewşa xûnî de siyasetê bike, wekî ku tew 

serhildana xûnî nîne. 

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? 

 Can kurd:  Kesek nizane wê dema li pêş me çi berheman bide, hema em ji 

dûroka mirovî û ji ya gel û neteweyan fêr bûne, ku gava neteweyek azadiya 

xwe bixwaze û jê re amadeyê qurbandayînê be, wê bigihe azadiya xwe. Wekî 

niha dixuye, civaka nêvneteweyî, di bin hikariya hinek aliyan de, ne amade ye, 

ku Sûriye ji va rewşa wêran derkeve, heta ji wan re zelal nebe, ka deselata Sûrî 

paş roxandina sîstema Esed dikeve destên kê. Kurd wê destvala derkevin eger 

nebin hevparê va şorişa lehengî. Divê gelê me serpêka gelên Iranê ji ber 

çavan winda neke, û herdem amade be bo hilgirtina histobariya xwe ya 

welatî. 

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

Can kurd:  Ez ditirsim, ku ev „peyman“ bi mebesta lîwankişandina tevgera 

kurdî ye, ne bo xortkirina asta serhildanê ye di nêv gelê Kurd de. Peymana bi 

cîh neyê, wekî mala ku avakirina wê teva nebûye, mirov nikane tê de danîşe.  

Bi darê zorê jî peyman naçin serî û gava „niyyet!“ ne dirist bin, ew çi 

berheman nadin. Ji min re dixuye, ku hinek hêz hene, tew ji wan re ne giring 

e, ev peyman bi ser keve. Lew re jî xwe vir de û wê de badidin, da wê bi cîh 

neyînin. Ewana dibêjin:“Zora min heye, ya we nîne!“ û ciyê ku zor heye, 

peyman jar dibin. Eve jî astengiya tev mestir e li ber peymanêran. 

Pênûsa Nû: Tê gotin û ragihandin ku egera damezirandina Desteya 
Bilind a Kurd hevdû razîkirina partiyên Desteyê, tu çilo dibînî?  

Can kurd:  Ez dibînim, ku armanca serekîn a partiyan ewe, ku gel 

bibêje:“Vaye partiyên me tiştekî dikin.“ Lê di rastiyê de armanca gel ne 

yekbûn an parçebûna partiyan e, armanc bi dest xistina mafan e. Rêya wê jî,  

îro tevlêbûna serhildana gelê Sûrî ye, hema ta niha çi partiyê kurdî bi aşkereyî 

ew histobarî hilnedaye ser milên xwe. Hinek jî hene ketine bercewendiya 

sîstema Esed, û çi di nêv gel de dibêjin an nabêjin, nikane wê rastiyê ji ber 

çavên gel winda bike. Ewana li hêminiya îro xudan derdikevin, lê naramînin, 

sibe wê çi bi seriyê wan û bi seriyê gelê me bê, gava ewana xwe ji serhildanê 

diparizin an neyartiya wê dikin.  

Pênûsa Nû: Gelo çima gelek ji serok û rêberên partiyên me 
yên rojava di wexta şoreşê de çûne li başûrê Kurdistanê bi 
cih bûne? 

Can kurd:   Qey bersiva vê pirsê wilo zehmet e? Ewana dixwazin 

bidin xuyakirin, ku karekî mezin li wir dikin, û tew ji wan naye 

xwestin, di nêv gel de bimînin. Dibe jî, hinek ji tirsa kuştinê 

reviyane başûrê Kurdistanê, lê hinek jî li wir dimînin, da herdem 

partiya xwe bilindtir û hêztir bikin.  

Pênûsa Nû: Tu helwêst 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? 

Can kurd:   Peyva „Roşenbîr“ ji roşengiyê hatiye, û lew re gavên 

pêşîn di têkoşîna azadiyê de ewana bi gotin û nivîsînên xwe 

davêjin. Mixabin hinek hene ji roşenbîran, ta niha jî nikanin cîhên 

xwe di nêv va têkoşîna dûrokî de bistînin, ji wan jî hene niha li ser 

her tiştekî dinivîsin, hema li ser va qirkirina xûnî an li ser axazên 

„daxwazên“ gel peyvekê jî nanivîsin... 

Dibe ku yekî ji van „pênûsên razayî“ li ser mifayên xwarina 

„Encûrên keran“ tiştek nivîsandibe. Rast ez berhemên hinekan ji 

ber wê „Bêxemê“ tew naxwênim. Peyva „Roşenbîr“ gelek navên 

mezin li cîhana şorişê tîne bîra mirov, hema pir hindik ji wan Kurd 

in. Komikeka piçûk jî heye bi dil û can, bi roj û bi şev bi şorişvanan 

re dimîne, heta xewnên wê komikê jî li ser şorişê ne, dilê min bi wê 

re ye, ewan mirov in „taybet in“ di nêv gelê me de.  

Hevpeyvîna  Pênûsa Nû  bi 

Can Kurd  re 
Serok û rêberên partiyan ji tirsa kuştinê reviyane başûrê Kurdistanê. 
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Hevpeyvîn 

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? 

Can kurd:  Pirs ewe, gelo bo çi van melbend û 

baregeh heta niha tune bûn? Qey Esed nedihêşt û 

van „Selefî“ dihêlin? An valahiyeke siyasî û 

sergeranî “îdarî” li Rojavayê Kurdistanê pêda 

bûye? Eger wilo ye, kanî wan pêşmerge, yên ku 

van melbendan biparizin? Qey ew histobarî 

avêtine ser milên PYD? Ma mirovekî„rexnevan“ 

dikane di saya PYD de tiştekî ku ew pê bawer e 

bibêje? Bersivên van pirsên giring divê tevger 

bide. Hîngê em ê bizanin, ka niha çi pêwîstir e, ku 

bite kirin, melbendên roşenbîrî an avakirina 

hêzeka neteweyî ya paristina rastîn a gelê Kurd! 

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

Can kurd:  Di rewşeke wilo wêran de, her kesek 

dixwaze ya di dilê xwe de bîne der. Hêz û part û 

komikên cihêcihê hezdikin, xwe mîna 

deselatdaran bidin xuyakirin, lê ev giş bê 

pilankirin dibe, eve jî wê dergahin tariyê li  ser gelê 

me vekin. Ka hêzbûna desteya Kurdî ya Bilind 

heye, da van sendîkat û mendîkatan li rêz xîne û 

bixîne berdestiya gelê Kurd? 

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

Can kurd:   Kesê rêzgirtina xwe dike, dikane her 

di dereke teng de jî kesayetiya xwe biparize, lê 

belê kesê “dûvik”li asîmanê fireh û kûr jî dimîne 

dûvik. Dibe ku roşenbîrek bi mezinekî neteweyî an 

bi hêzeke siyasî hikar bûye, eve jî gelek sirûştî  ye,  

hema nabe ew bibe koleyê wê kesayetiyê an wê 

hêzê. Cegerxwîn endamê partiya Hemîd Hac 

Derwêş bû, ku bi salin dirêj digot “Gelê Kurd li 

Sûriye hindikiyeke neteweyî ye”,hema Cegerxwîn 

serxwebûna gelê Kurd dixwest û herdem digot 

“Kurd neteweyeke xudan mafê serxwebûnê 

ye”. Mixabin, hinek tarîbîr hene li ser Azadî û 

Serxwebûnê her roj guhên gel gêj kiribûn, lê 

gava serokê wan, an partiya wan, jê re got “Em ji 

niha pê ve Serxwebûnê naxwazin!” ewana jî bûn 

papagayên“îdareya zatî ya demokratîk ne ya 

neteweyî!”. Cegerxwîn kesayetiya xwe parist,  

hema evana nikanin tiştekî biparizin. 

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

Can kurd:  Hezar û pênsed salin siyasetme- 

ndên Ereb hîn jî baş tênegihiştine ola xwe ya 

îslamî, ku bi zimanê wan hatiye belavkirin, wê 

demeke pir dirêj jî wilo bimînin heta têbigihin 

“Demokratiyê”,ku ji derveyê cîhana wan hatiye. 

Ev jî egereke an astengiyeke mezin e li pêş me.  

Me dît, ku siyasetmend û sehêzên leşkerî û 

mafnasên pir bi nav û deng di nêv 

hembervaniya Sûrî de, ta niha nikanin mafê gelê 

Kurd bipejirînin. Mixabin heta nûnerên wan 

hindikiyên fileh jî, ku pêwîst bû li aliyê gelê me 

rawestiyana, ne li aliyê nijadperestên Ereb,  

ketine rêzik ê sengera dij bi mafê gelê Kurd. Ta 

niha jî ne xuya ye, ka wê „Destûra Nûjen“ di 

„Sûriya Nûjen“ de çewa be. Pişt re em ta niha 

nizanin, gelo heta çi pileyê para hêzên 

„Demokrat“ di deslatdariya nûjen de wê hebe û 

bi hikar be. Lew re ji rêber û serkêş û xebatkarên 

Kurd tê xwestin, û di serî de ji roşenbîran, di  nêv 

şorişê de cîhên xwe bistînin, bi derdora xwe  

 

bidin pejirandin, ku mafê gelê.                    

Kurd heye û Sûriyeke nûjen bê dayîna 

mafê gelê Kurd ne azad û ne demokrat e 

... Ne jî îslamî ye 

Pênûsa Nû: Tê ragihandin ku rojane 
li  dora 500 kesên kurd koçberî 
başûrê Kurdistanê dibin, gelo ji ber 
çi, çima koçber dibin û li ser xaka 
xwe namînin?  

Can kurd:   Eve heta çi pileyê rast e, ez 

nizanim, hema ez dizanim ku di dûroka 

Kurdistanê de herdem koçkirinên wilo 

mezin pêda bûne, hinek ji wan jî bi derve 

de, wekî Xurasanê, Qoniya, Welatên 

Ereban û Qafqasiya... Lê bêtirê wan 

koçkirinan di nêv Kurdistanê de mane û 

çêbûne. Em navêd gelek êlên Behdînan li 

navçeya Kurdaxê dibînin, û nivîskarekî 

Lorî, ku me berî niha bi mehekê gotara wî 

wergerandibû, dibêje ku piraniya 

padişahên Loristanê ji koçkiriyên Kurdên 

Kurdaxê an „Cebel Alsimmaq“ bûn, ku li 

nêzîka Idliba Sûrî ye. Bêguman evana ji 

ber du egeran koç dikin, yek ji ber 

zordariya deselatê û ji metrsiya cengê ye, 

yek ji ber rewşa aborî ya wêran e. Ewana 

hîvî dikin, ku piştvaniya birayên xwe li 

başûrê Kurdistanê bi dest xînin. Rast 

teviya Kurdistanê ax û xaka wan e, hema 

ez hîvîdarim, ku ewana paş roxandina 

sîstema dîktator li Sûriye û azadbûna 

rastîn li Rojavayê Kurdistanê, dîsa vegerin 

mal û warên xwe. 

Pênûsa Nû: Tu rojnameya Pênûsa 
Nû çawa dibînî? Bi dîtina te em çî 
din bikin wê baş be da ku rojname 
ber bi pêş ve biçe?  

Can kurd:  Pênûsa Nû bizaveke camêr û 

giring e bo nasdana ramanên roşenbîrî û 

bo piştvaniya têkoşîna gelê Kurd li 

Rojavayê Kurdistanê. Tiştê tev giring ewe, 

ku ev serbixwe bimîne, nekeve bin 

basikên çi hêzan an rêgahên siyasî yên ku 

wekî rêgahên sofiyan ketine nêv rihên 

hev. Azadiya peyvê, li gel rêzgirtin ji 

kelepora olî û civakî ya gelên herêmê re, 

pir giringin, da di nêv gelê me de tûjbûna 

ramanî pêda nebe. Divê bi rêya hinek 

xebatan, xwe maldartir bike, da hinek 

kadroyên valakirî ji xwe re pêda bike, û pir 

pêwîste mirov ji xebata ên dora xwe û ên 

berî xwe fêr bibe, ewan jî gelek in. Bi giştî:  

Ev bizaveke pîroz e û destên We tevan 
bimînin sax.  

Serkeftî be  .......... Silavek ji dil 
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                           Edîb Polat 
                                      edibpolat@hotmail.com 
 

MARÊ DI ZIK DE  
 
 

-Ez çi bikim ji vî marê zikê xwe?  

Hevalê wî got: 

-Marê çi kuro? Tu dîn bûyî? 

-Bişev, beriya razanê tiştek li ser dilê min diçe 
û tê. Carna dibe kilor û mîrato xwe li ser zikê min 
hişk dike. Nahêle ez xwe tev bidim û êşeke ecêb 
ji  kûraniya zikê min dest pê dike û li hemû 
bedena min belav dibe. Ez dimrim, lê yê ku rih 
distîne Xwedê ye! Nizanim ji ber vê êşê bi kuderê 
ve biçim? Ne ji vê sancoya zikê min be, bila ew 
kambax heta jê re lazim be di zikê min de 
bizîzike. 

Hevalê wî pirsî: 

-Ew çewa ket zikê te? 

-Di xew de. Dema ez radikevim, diranên min 
nagihîjin ser hev, devê min vekirî dimîne. Belkî 
di pozê min de û dibe ku di devê min yê vekirî de 
ketibe qirika min.  

-Ji kengê ve? 

-Ez dê ji serî de bêjim, tiştekî ji te venaşêrim. 
Pêşiyan gotine, çi tê serê quling ji qêrîna wî ye, 
min jî qîma xwe bi welatê xwe û jina xwe neanî û 
demek berê çûm Ewropa. Malûm e bê kar û emel 
jiyan nameşe. Min li wur karekî ji xwe re dît û 
dest bi xebatê kir. Rojekê keçikek Îngilîz ku ew 
bi min re di heman karxaneyê de dixebitî, ez 
vexwendî xwarinê kir im. Em ji kar û emelê dunê, 
ji xwarinên xweş, kinc û bergên sipehî, ji av û 
sûlavên çem û kaniyan, ji welatên rojzelal û sal 
salewext her bihar, cihên bi gul û kulîlk, werhasil 
çi serê te biêşînim ji her teher û mijarî mijûl bûn. 
Piştî xwarinê, wê ez vexwendî malê kirim. Sohbet 
xweş bû, gotinên me bi serê hev de diçûn û zarê 
me bi hev şêrîn dihat. Me nedixwest ew mijûliya 
me xelas bibe. Li mala wê, dema wê ji me re 
qahweyê çêkir û fêkiyan anî, guftûgo û mijûliya 
me ya şekirî heta nîvê şevê dom kir. Piştre wê 
destûr xwest bo serşûştinê. Ez li odeya mêvanan 
tenê mam. Dema ew vegeriya, kirasê wê yê tenik 
û melesî û du stekanên tijî şeraba sor yên di destê 
wê de ez şaş kirim. Xweşikiya wê ya wê kêliyê 
hiş ji serê min bir. 

Biro ji hevalê xwe pirsî: 

 Em dîsa li nik hev rûniştin, çokên me bi hev ve 
zeliqîn û me dest bi vexwarina şerabê kir. 
Stekanek, dudo, sisê... Em her du jî serxweş bûn 
û em çiqas serxweş bûn ewçend nêzîkî hev bûn. 
Ne tenê nêrînên me, dest û rûyên me jî bi hev ve 
zeliqîn. Piştre jî ranên me… Hêdî hêdî em ber bi 
odeya razanê ve meşiyan. Ew şev çi hat serê min, 
nizanim. Ji ber ku ez serxweş bûm, keçika Îngilîz 
çi bi min kir, çewa tevgeriya, bi çi teherî bi min re 
rabû û rûnişt, çewa ji min hez kir, hay jê nemam. 
Gava sibehê ji paşila wê rabûm, min bêhneke 
nexweş ji navrana xwe hesand. 

Weke xewnekê hat bîra min ku, wê zimanê xwe 
dikir hemî qulukên canê min. Ne dev, ne poz, ne 
guh ne jî deverek din hiştibû! Ez ne li xwe bûm, 
zimanê wê bêbavê weke mar ketibû canê min.       
Çi bibû ew şev bibû. Tiştê ku ez dizanim, ji wê 
şevê û vir ve, ez hatime guhertin, tendurustiya 
min xerab bûye. Û beriya her tiştî jî, ez xwe 
sûcdar dibînim, bûme mîna mirovekî şeveqûnî  û      

li kuçan digerim.  

-Tu çima xwe sûcdar dibînî? Xew û mirin, serxweşî 
û dînîtî birayê hev in…  

-Heke jin û zarok li welêt li benda te bin, tu ketibî 
riyeke wuha çewt, tu dê ezabê agirê wujdanê xwe 
nekişînî? 

-Weke ku ez ji te fam dikim, mar an tiştek din di zikê 
te de nîn e. Ev tiştekî psîkolojîk e, divê tu biçî cem 
psîkolog. 

-Na, na, qethen û bîlla. Ma ez dîn bûme? Ger ez dîn 
bûma, dikarîbûm wuha bi te re biaxif im? Dîn bi derdê 
xwe dizanin? Ez dibêjim zikê min diêşe, ne serê min! 

-M afir ku tu baş bi xwe bawerî ku mar ketiye zikê te, 
fikreke min heye ez dê pêşniyarî te bikim. 

-Tu çi bêjî min qebûl e, bes min ji vî derdî xelas 
bike! 

-Mar ji şîr hez dikin, şîr li kuderê hebe ew tên ser. 
Fikra min ev: Ez dê te serserkî bi maxê xanî ve 
daleqînim û tasek tijî şîr li texma serê te deynim. Divê 
tu devê xwe vekî, ger mar di nava te de hebe ew dê 
bêhna şîr hilne û ji qirika te derkeve. 

Wî bi gotina hevalê xwe kir, jixwe wekî din tu çare jî 
nedidît. Hevalê wî ew bir mala xwe, piyên wî bi werîs 
girê da, maseyê anî ew li ser bi cih kir, werîs di ber 
kêranê navenda xênî re derbas kir. Dema ji jêr ve serê 
werîs kişand, Biro bi hewa ket. Wî ew gav serê werîs li 
piyê dîwanê lefand beriya tasek şîr bîne û deyne ber 
serê wî. Devê Biro vekirîbû, eniya wî li jêr dinihêrî, 
serê wî nîv mîtro ji erdê bilind bû. 

Saetek derbas bû, ji bilî girêza dev û lîçika poz tiştek 
ji  nava wî derneket. Gav bi gav rehekên çavên wî 
sorexwînî bûn. Werîs zorê da qevdikên piyên wî. Her 
diçû xwîna canê wî bêtir ber bi jêr ve dihat, lê wî 
diranên xwe dişidand. Mîna ku di êşkenceyê de be, 
berxwedana bi êşa canê xwe re û derketina mar weke 
doza namûsê bibîne, tekoşînekê bi xwe re, bi vîna xwe 
re dida. Ger bi mar re li hev bihatana û dev jê berdana, 
ev jê re weke şikestinek bû.  

Demekê wuha hilawistî, bi çi kul û halî îdare kir. 
Piştre ji xwe ve çû. Hevalê wî tirsiya, got qey miriye, 
bi heyecan tavilê ew danî erdê. Weke girekî goştînî 
Biro li ser palasê vezeliya, hevalê wî tasek av bi serê 
wî de kir. 

Dotira rojê, hevalê wî ew bir cem bijîşk. Bi pirsê 
re, wî çîroka xwe û keçika Îngilîz ji serî de careke din 
dubare kir. Bijîşkê hinavî hewce nedît venêrîya wî 
bike, got: 

-Tu bi şaşî hatiye, divê tu biçî cem psîkîyatrîst. Belkî 
ew berê te bide Brîtanyayê.    Wî got: 

-Çima, qey dermanê êşa min li vir tune ye? 

Bijîşk ji ber ku ji rewşa wî baş têdigihîşt, bibiryar 
axifî:  -Na. Ne li vir ne jî li tu erda Xwedê nîn e. Belkî 
li Îngiliztanê, li cem wê keçika tu pê re razayî hebe. 
Ger tu bixwazî ji vî derdî xelas bibî, biçe cem wê û 
careke din jê re bibe heval. Lêborîna xwe ji jina xwe jî 
bixwaze. An na tu heta sax bî, ev mar dê li ser dilê te 
bigere û li xwîna te bimije! Ew dê carna serê xwe di 
devê te re, carna di poz û guhên te re, belki carna jî di 
cihekî din re derxîne. Ew dê hîç dev ji te bernede, 
mîna parçeyek ji canê te dê her dem bi te re be, ji ber 
ku ew marê giyan û wujdanê te ye. 

 

ew bixwe nama wezîr bû ji min re têde 
digot serê mezin û serokê êl û eşîran jêke 
û kesê gênc bide dora xwe û min bixwe 
şîreta wî bicî anî û bû dema em herin 
wezîr vegerînin cizîrê. 

Mîr xulamê xwe û çend siwar dane dora 
xwe û berê xwe dane gundê wezîr, dema 
çavê wezîr li mîr ket, bezî pêşya wî û 
hevdû dane ber maça û hembêza hevdû 
bernedan.li hal û demê hevdû pirsîn,wezîr 
qedrû qîmetê wan gelekî girt, xanima 
wezîr jî hinek tûtin ji tûtina cizîrê ku bi 
xwe re anîbûn û mîr bixwe jê vedixwar li 
ber wan danîn li gorî jimara wan û heryek 
destek pelê çixarê jî li ber wan danîn ji bo 
xwe pê mijûl bikin ta xwarina wan amade 
bibê. 

Mîr çixareke xwe pêça û gulmek kişand, 
yek didiwe dî kişandin û got : tama vê 
tûtinê mîna tûtina cizîrê ye, newilo tenê ev 
bixwe mîna tûtina min bixweye . 
Xwarina mêvana amadebû, xanimê berxek 
ser jêkiribû û birinca cizîrê bixwere anîbû 
û hilandibû ji rojekê  mîna vê rojêre, mîr 
çend parî xwarin û got : tê bê ev birinc 
niha ji cizîrê hatiye. Livir wezîr serî rakir 
û got: mîrê min ew tûtina te vexwarî ya 
cizîrê bû , xanima min bi xwe re anîbû û 
gelek cara ez dimame bê tûtin û min ji 
xanimê dixwest eger hinek li mal hebê, lê 
ji min re digot nîne, ewê hilanî bû ji rojekê 
mîna îro re, û ew birinca te xwarî ya cizîrê 
bû û gelek cara em bê xwarin diman û 
hesreta me kevçîk birinc bû lê xanimê 
digot nîne, dîse ewê hilandibû ji rojeke 
mîna îro re. 

Ma nayê bîra te roja te şêwra min xwest ji 
bo tu jinekê ji xwe re bînê û min ji tere got  
bere yeke qehp û diz bê!!! 

Mebesta min ew bû, bere qehpa mêrê xwe 
bê û bere dizya mala xwe bikê mîna 
xanima min bê çawa tûtin û birinc ji malê 
dizîbû û hilandibû ji rojeke mîna îro,lê 
belê te te ez koçber kirim. 

Mîr aniya wezîr ramûsand û lêborîna xwe 
jê xwest û jê xwest vegerê cizîrê û soz 
dayê ew nema tu fermana bidê ta bi wezîr 
û şêwirdarê xwe ne şêwirê . 

Wezîr vegera cizîrê û tevdeka jiyana xwe 
berdewam kirin û soz dane hev jiyaneke 
xweş û geş ji miletê xwe re jî peydakin . 

 

*qilîç : "ji xencerê mestire û ji şûr biçûk 
tire " 

**gundeke nêzîkî nisêbînêye . 

  

   Berdewam>>>> 
  
 Ji folklora kurdî   

            
Dostaniya rastDostaniya rastDostaniya rastDostaniya rast 
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Newaf Mîro 
newafmiro@gmx.de  

 

CÎHAN KAL BÛYE 
 
         
Kalê Xişo, bi pişta ku qulûsî bîbû û bi liva 
kalbûnê re bi gopalê xwe,  bi koteka di hulhulî. 
Taqeta wî kêm bûbû, lewma jî serê çend gava 
radiwestiya û di ber xwe dikire kurtepist.  

Lewma jî gundiya bi çavê xurif iya li wî dinerîn. 
Lê di rastiyê yên wî fêm bikirana kêm bûn.  Yên 
wî baş fêm dikir hew mabû cî û warê wî. Wî gava 
taqet bi xwe re bidîta derdikete nava gund, û li 
derdorê xwe, çav digerand. Bi çav gerandinê re 
serboriya wî, li ber çavê wî zindî dibû. Li ber çavê 
wî keriyê pez, boşê deva, naxira dewara û keriyê 
xezala bi hev re diçêriyan. Xuşe xuşa ava çem û 
kaniya. Mêrg û zozanê rengîn û refê keçik û bûka. 
Kevaniyê dilovan, dewkilê ku ji nîvê şevê de dew 
dikilandin. Xelkê jêhatî û merd. Salên xelayê û 
celayê. Salên qimil û kuliya. Salên birçîbûn û 
hejariyê. Di wan salên ku mirov ji bo gepek nanê 
genimê can didan. Yan jî pariyek nan bi serê 
mêrekî bû. Di wan salên rebeniyê de çawa mezinê 
êlê û xatûna wî, devê sifreya xwe ji wan re 
vedikirin. Weke ku bi devê xwe her dubare dikir û 
digot; “Hestiyê me ji Xwedê lî goştê me ji wan 
bû. Ne ew bûna em ne diman li jiyanê”.  

Li ber çavê wî konê kurmancî, yê neh stûnî. Yê ku 
ji mala gran dibû star û hêlîn. Keriyê pez û 
malbata mezin, hemû di bin wî konî de di hêwirîn. 
Di bin kon de dengê awazên dengbêja. Delalê 
Edûlê, mêrxasiya Dewrêş ê Evdî, dilsozî û 
zîrektiya Sahdûnê Evdî bi peyvên efsûnî dihate 
hûnan. Zikê wan birçî lê xeyalê wan têr û tje evînî 
û dilovanî bû. Her gava dengbêja dawî li stranê 
dianîn. Dibû tewe tewa civatê û her digotin; 
“Dengî li dinê be. yan jî; tu nemirî...” 

Kalê Xişo di wê kêliyê de bi xwe dihisiya û wî jî, 
ji  xwe bi xwe re digot; Derewee her tişt derewe. 
Hemû mirin û çûn ez mame li şûna wan. 

Ez mame xwelî li serî û reben... Ez, ez, ezim yê li 
şûnwara mayî..  ka ezê hê çi bibînim û çiqas derda 
hilînim.. aaxxx êdî ax jî, min na hêwirîne..  

Pişt re dîsa radibû ser xwe û çend gava diçû.  Û di 
ber xwe de diloband.. Piştî çend gava, dîsa xwe 
dida ser kevirekî û radiwestiya. Dîsa dihate ber 
çavê wî qeflê bêrîvana û dengê bilûra şivana. 
Dihate ber çavê wî govend û dawetên li ber bilûrê. 
Ew dawetê milmilane, yên ku mirov bi hev re 
dibûn weke refê qulinga. Bi hevre dihejiyan û 
diqeriyan. Tepîn û gurmîn ji erdê dianîn, bi sol û 
çaroxên xwe. Bi kincên spî û rengîn, jin weke 
ferîşteyan dihatine dîtin. Keç û jin dibûn xemla 
govenda û jiyanê. Wî bedewiya wan keç û bûkan, 
ne li ti devera û li tu evda didît. Ew di asoyên wî de 
bûbûn melek û ber bi ezmana ve firiyabûn. Û ew 
govend û dîlan kesekî nema karîbû bilîze û bike. 
Ew çêj û nîmeteke ku mirovê vê serdemê, ne hêjayî 
wê bûn ji bo kalê Bêco. Li ber çavê wî govenda 
granî, çiqcanê û ya dulind, sêling, çarling û narê di 
serhev re di geriya û diqelibî. Û xortan di ber re 
dîlo û stran digotin weke ; “Bihare mî dizên e, 
berxê wan kal e mê ne, gewr dibên em gewrin 
esmer tehmê dinyê ne, kula li vî dilî dîlo..”. yan ji: 
bila nehata zivistan hişin nebûya mûristan, silave li 
zerya gişkan, ilem jî li kember sistan kula li vî dilî 
dîlo. Dîsa kulê Kalê Xişo dihatine bîriya wî û ji 
xwe re digot; Kul û xem mane para min. Yê li 
şûnwara mayî, qulingê ji refê xwe qetyayî ezim ez..  

Dîsa çend gava diçû û bê hal diket. Pêre jî çavê 
xwe digerandin. Gava bala xwe dabû erdê û derdor, 
dît ku ew rengê berê, yê axê hatiye guhertin. Dît ku 
ew dar û devî nemane. Dît ku refê qitik û kewa 
nema dixwînin. Û hawîrdor bûye şûv û pirêze. 
Erdê vala û bêxwedî nema ye. Wî salên xelayê 
dîtibûn û derdê xizaniyê jî. Lê wî, ew çend  

 

erd reben û bê reng ne dîtibû. Bi destwerdana ax û 
erdê re, cîh nemabû ji teyr û tilûlkên çolan re. Kalê 
ji xwe re got; Êdî ev Cîhan pîr bûye. ..Cîhan  pîr 
bûye yan jî ez?.. Çavê wî bi zarokekî ketibû ku 
gogeke lekînî li ber lingê wî bû û diçû. Banî zarok 
kir û got: “Lawo ka ji kalikê xwe re tasek av bîne!” 
Zarok li aliyê wî nihêrt û got: “hevalê min çûne 
gêra gogê, ez ê ji wan bimînim...” û çûbû.. Kalê di 
ber xwe de got; zarokê vê demê jî şîr heramin.. û 
dîsa hêdî hêdî ber bi malê ve dilikumî.  

Gava nêzîkî malê bû, çavê wî li mala kurê wî 
ketibû. Ew kurê ku ji bo wî bûbû neyar û dij. Ew 
kurê, ku bi keçeke misilman re zewicî bû. Bêyî 
biryara wî. Ew kurê ku dixwest bi kotek wî bike 
misilman. Ew kurê ji ber bavê xwe şerm dikir. Ji 
ber kinc û pêsîra wî. Wî navê wî kir ibû “Mala şîr 
heram”. Û di ber xwe de dîsa digot;” ew ê bimire û 
ez misilman nabim!. Bila misilmanetî ji wî û jina 
wî ya petoxî re be. Ez ji bav û kala ve êzdî me û 
ezê êzdî jî bi mirim. Bila li mirinê jî ew neyê ser 
min, û destê wî yên heram û çivir bi canê min yê 
pak nebin. Vêca wî gotiye;  Ger li mirinê be jî ezê 
wî misilman bikim!. Ma heta ruh li ber vî canî de 
hebe, ez misilman nabim. Gava ez mirim... ma 
mirî dikarin ola xwe biguherînin?. Ez ê gunehê 
xwe bikim histûyê gundiya. Bila tu kes min neşo, 
ji  malmezin û malxasên me pêştir..  

Heta digişte malê roj ber bi ava ve diqelibî. Bi 
destpêka êvarê re ew dîsa li hejarxana xwe 
dihêwirî û çavê wî li derî bû. Ku hin xêra miriya, 
yan jî êvar îniya derxînin û bînin ji wî re. Zarokên 
Kalê Xişo bi demê re ola xwe guherandibûn û 
bûbûn misilman. Û ew mabû êzdî. Lewma jî nema 
hay ji wî hebûn û xweyîtî li wî dikirin.. Kalê bi xêr 
û xêratên gundiya di jiya û sax bû. Çavê kalê li 
roja li ber ava û li derî mabû. Pêre jî qurequra zikê 
wî bû..  

pirtûkên nûpirtûkên nûpirtûkên nûpirtûkên nû 

Dîwan Kitêb 

Zeyrek Mah. İtfaiye Cad. 

            No: 17/3 Fatih İstanbul 

                    Tel: 0212 5344830            diwankitab@gmail.com 

 

Pirtûka Dirbas Mistefa “Pêlên Eşqê” ku demek berê li 
başûrê Kurdistanê bi tîpên Erebî hatibû weşandin niha li 
Bakur bi tîpên Latînî hat weşandin. Pirtûka ku ji 
Weşanên Dîwan derketiye têde helbest û pexşan hene. 

Dirbas Mistefa yek ji helbestvan û nivîskarên nifşê nû yê 
başûrê Kurdistanê ye ew xwe wekî peyrewên Melayê 
Cizîrî yê ku “mubtelayê eşqê” bûye dihesibîne. 

 Mistefa di pirtûka xwe de helbest û pexşanan bi hev re 
dihone û di vî warî de nimûneyeke din li edebiya kurdî 
dike. Ew dibêje ku helbest û pexşan bi hev re, bi zor 
dikarin derdê “pêlên eşqê” bînin ziman. 

Mistefa, nivîskar, helbestvan û rojnamegerekî çalak e. 
Ew xwendevanan vedixwîne nav pirtûkê û wisa dibêje: 
“Hûn jî kerem bikin, bikevin nav pêlên eşqê. Lê li xwe 
hişyar bin, li xwe miqate bin ku çu pêl li we nekevin. 
Nexwe dê deryaya evînê wekî ku gelek xeniqandine dê 
we jî bixeniqîne.” 

 

Pêlên Eşqê ya Dirbas Mistefa bi tîpên latînî çap bibû, 
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pirtûkên nûpirtûkên nûpirtûkên nûpirtûkên nû 

pirtûkên nûpirtûkên nûpirtûkên nûpirtûkên nû 

Li van demên dawî de, çapa diwem ya Dîwana 
(Guldeste) ya Dr. Bedirxan Sindî, li weşanxana 
VENG bi tîpên Latînî li Istenbolê çap û belav bû, tê 
zanîn ku çapa yekem li Dîmeşqê bi navê (Hozanît 
min) di sala 2009an de çap bibû, ev dîwan ji 340 
rûpelan pêk tê û di nava xwe de 90 helbestan 
dihwîne, ku di gelek deman de nivîsîne, ji wan 
vedigerin demên kevin û destpêka nivîsandina 
helbestê di salên 1960an ji aliyê Helbestvan ve, 
heya vê dawiyê ku helbestên wî yên nû wek ya                    
(Ezbenî) ku gelek navdar bû. 

Ev dîwan bi awayekî ciwan û bi rêk û pêk hatiye 
çap kirin û ji aliyê Nivîskar Zeyneb Yaş ve 
serrastkirina rastnivîsa wê hatiye kirin, û li ser bergê 
dîwanê yê dawî diyariyek hatiye nivîsandin têde 
weha hatiye  

"Ev berhem Pêşkêşe bo... Ruha wî kesî yê ku 
min li biçûkatiyê bi dizîkî ve berê xu dida wêna 
wî ya veşartî li binê canteyeka babê min û demê 
min gotbayê eve kî ye? Babê min, digote min, ne 
karê te ye, dê mezin bî, dê zanî kî ye. 

Erê... Min zanî kî ye. Welê min hêşta nezaniye dê 
kengî (hemî) hêviyên xudanê wênê bi cih ên, dê 
kengê ew wêne li dîwarê, (hemî) Kurdistanê bêne 
hilawestin. Xudêwo, tu bêjî ez dê berî mirina xu 
wê miradê bibînim? Bo te ye xwedanê wêna 
veşartî ya di dilê me da, her û her... Barzaniyê 
nemir...  

Dr. Bedirxan Sindî bejnik berz e, ji bejnên helbesta 
kilasîk û azad li devera behdînan, û cihekî wî yê 
xuya heye di meydana helbestê de li tevayî 
Kurdistanê, helbestên wî ramanên xwe ji êş û 
azarên kurda di nava wan demên bihurî de di jiyana 
wî de pêktên, û di nava wan rûdanan de, bi xemgînî 
û dûrbûn ji xizim û kesûkarên xwe geh li xerîbiyê 
geh di zindanê de, geh li derbiderî û koçberiyê, û ev 
demên zehmet di jiyana xwe de bi hevîrê helbestê 

Zaxoyê di sala 1043an ji dayikbûye,                     
.Di sala 1966an de, li paytexta Îraqê, li 
Bexdadê zanîngeh bi dawî aniye û di sala 
1979an de li Ingilîstanê doktora Zanista 
Psikolojiyê wergirtiye. Di sala 1960an de 
dest bi nivîsîna helbestê kir iye. Helbestên 
wî bi zimanê Kurdî û Erebî, di kovar û 
rojnameyan de hatine belavkirin. Wî di 
destpêkê de gelek bi serkeftî helbestên 
klasîk nivîsandine, paşê jî yên serbest 
nivîsîne. Her weha gelek helbestên wî ji 
aliyê hunermendên Kurd ên wekî; Tehsîn 
Taha, Mihemed Şêxo, Erdewan Zaxoyî, 
Eyaz Yûsif û hwd...ve bûne stran û 
sirûdên Kurdî yên bi nav û bang.  

Bi zimanê Kurdî û Erebî berhemên wî ; 
"Civata Kurdî Di Edebê Wî De", Sadiq 
Behaeddîn Amêdî, Nivîskarekî Kurd e. 
Memê Alan(Ji Kurdî wergerandiye Erebî), 
Zêmarên Çiyayî (Helbest), Helbestvanê 
Gundê Perîxanê, Pendên Kurdî(Pirtûka 
Berhevkarî ya Ordîxanê Celîl - Celîlê 
Celîl) ji tîpên latînî Vegustiye tîpên Erebî, 
Civaka Kurda Di Çavên Rojhilatnasan de, 
Hozanêt Min(Helbest) û gelek pirtûkên di 
yên di warê perwerde û psîkolojiyê de 
hatine çap û belav kirin. Her weha bi 
sedan lêkolîn û gotarên di warê; siyaset, 
çand, wêje, dîrok û folklora kurdî de 
nivîsîne, ev gotar di kovar û rojnameyan 
de hatine belav kirin.  

Li ser ked û berhemdariya wî ya çand û 
hunera Kurdî gelek bawername û xelat 
wergirtine. Her weha endamê gelek sazî û 
sendîqên rojnemevanî û wergêriyê ye li 
Kurdîstan, Iraq û derve. Di jiyana xwe ya 
têr û tijî berhemdarî de bûye xwedanê 
gelek erk û wezîfeya sernivîseriya gelek 
kovar û rojnameyên wekî; Çiya, Hawkarî, 
Beyan, Rengîn, Rewşenbîrê Niwê, Kovara 
Şems Kurdistan(Bi zimanê Erebî) û niha jî 
li  Bexdayê sernivîseriya rojnama "El-
Te'axî (Birati)" dike………Hozan Emîn 

Dîwana ( Guldeste ) ya Dr. Bedirxan Sindî derket 

sitra ye û ji wan êş û kederan, dahênaniya wî dibişkive û 
mêweyê helbestê digre, û xweşiktirîn peyv û ciwantirîn rist 
û bi hizr û bîrek bi hêz, bi awayê sirûdan ku mirovan pal 
dida nava şoreşê û wan dihiştin ku ruyê zulim û 
sitemkariyê de birawestin , weha dibêje di pêşgotina 
Dîwana xwe de " Hozan, derd e, êş e... Mirovî digirt welê 
derdekê xweş e... Êşeka tam şîrîn e. Mirovê hozanvan ji 
ezel ra bi meya kovaniyê serxweş e û berew ebediyetê diçit 
û gurzên pirsiyara didite ber sîngê xu... Çewa... Kengî... Bo 
çî...? weha pêda çûye heya ezmûna wî ya helbestnivîsê 
pêşketiye, û gelek helbestên nûjen nivîsîne, ku bi ruhê xwe 
ya netewayetî ve, ku wijdanê gel dihejîne, û bi xweşikbûna 
sirûşta Kurdistanê ve ruhê mirovan geş dike, û şîn û 
xemgiya xwe dixist nava helbestên xwe de, heta helbestên 
bi wan hestên xwe yê mirovayetî sînorên welat dibezanidin 
û li her çar hêlên kurdistanê belav dibûn, çi bi rêka sitrana 
be ku mezintirîn hunermendên kurda wê demê helbestên 
wî kirine sitran û bi awazên xweş û nazik ew helbest 
dihatin tomarkirin û belavkirin, wek ( Tehsîn Taha, 
Gulbihar, M. Şêxo …Hwd.  

Kurtiyek ji jiyana Bedirxan Sindî  
Dr. Bedirxan Sindî, nivîskar, helbestvan û wêjevanek kurd 
e û navekî naskiriye di nav edebiyata Kurdî de. Li bajêrê  

DILYA û ZALAR a Mîr Qasimlo derket 
  

Bi zimanekî romantîk, lirîk û bilind hatiye hûnandin, lê wekî avê 
avîșaran herikbar û giyana mirovan dîl digire.  
Em di wê baweriyê de ne, wê xwendevan li pey xwendinê bibînin 
ku ev roman bi qalinbûn û zimanê xwe yê wêjeyî yê dewlemend ve 
di romannivîsîna kurdî de qonaxeke nû veke. 
Naveroka wê li ser evînê ye.. Roman ji vegotina jiyana du 
lehengên bingehîn, DILYA û ZALAR pêkhatiye. Li dor wan û 
evîna wan; ji aloziyên di nava malbatê de bigire heta rengê 
dengbêjan, têkiliyên taybet yên jin û mêr, namûs, kuştina jinan, 
sinnetkirina keçan, trajedya transexsuelan, maxduriyeta elewiyan, 
evîna di navbera du baweriyên cuda de bi dehan pirsgirekên civakî 
bi konsepteke dorfireh hatiye vekirin. Jiyana wan ji gundan xwe 
digihîjîne Ewropayê, ji ananeyên rizî ta moderniteyê berfireh dibe. 
Mîr Qasimlo; romana xwe wek romana bindestan û fîlozofiya 
bindestan bi nav dike û dibêje; Di romana kurdî ya modern de, çar 
babet kêm mane:  
Cihnedana sosyolajiya Elewiyan, 
Di hişmendiya romanê de bi serserkî daneketina binê erdê, 
Cihnedana sahneyên têkiliyên taybet ên xwerû, 
û neafirandina karekterên jin yên xweser, xwedî kesayet.. 
Ew dibêje ku di van bebetan de me hin tişt bi serî kir. 
Ji ber pirjimarî û desnîşankirina mijarên sosyal yên di nava kurdan 
de hene, em dikarin bêjin ev roman, romana gelekî ye.  
Em wek weşanxana Ar, bi çapkirina romana DILYA & ZALAR, 
kêfxweş in 

  

Ji romanê beceke kin: Tu hatî zozanên min 
ên kesk, bi ziman, lê ji şiyana axaftinê bêpar 
Tu hatî û tu bû tasek û te ji kaniya dilê xwe 
av bi min da vexwarin. Tîbûna min a hezar 
salan şikand.. 
Tu hatî û tu bû strana teyba dilê min… 
Te awazand bi ser henaseyên min ên 
didildemayiyên nexweş... 
Te nexweşiya min kûrtir kir. 
Te ew da noqkirinê. 

Te ew nikul kir, te li pêncereşê veguhest.... 
Tu hatî û te zeviyên min ên li çolên dojehî,  
bi xwêdana xwe avda û te di qeşaya 
Berfbarînên 
herî hov de, ez sotim bi gotinên xwe yên 
germîn... 
Tu hatî zeviya min, te tovên bêrîkirinê 
reşand... 
Her bihistek zeviya min deh bêrîkir in veda. 
Deh bêrîkirin rê li pêkhatina deh hesretan 
vekir. 
Deh hesret bûn deh evîn 
Deh evîn bûn deh destan 
Deh destan bû tu û tu bû fêrbûn...Tu bû 
fêrbûn û te xwe li berîbedena min pêça. Te 
ez fêrî xwe kir im. Ez fêrî te bûm. Bûm tu. 
Bûm ferhenga jîna te. Lê tu nîn î. Ne di 
nava hebûnên asîmanî de, ne di şênyayên 
min ên qîzanî de û ne jî li warê zarokatiya 
min a dildemayî de, tûmek ber bi çavî. 
Bêje Lavingor, ka tu li kû yî? Ez va ye li vir 
im. Di ferhenga jîna te de, gotina nehatiye 
maçî kirin im. Va ye li mexelê hesretê, li 
perava bêrîkirinê me canyarê min…“  
DILYA û ZALAR/ Rûpel 999-Weşanên Ar, 
Stenbol.  
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Serhan Isa 
serhanisa@hotmail.com 

Di wê şevê de a ku pêjin Di wê şevê de a ku pêjin Di wê şevê de a ku pêjin Di wê şevê de a ku pêjin     

û binefş dibariyanû binefş dibariyanû binefş dibariyanû binefş dibariyan  

Pênûsa Pênûsa Pênûsa Pênûsa     

MMMMinininin        îroîroîroîro 

rojnameyeke çandî ye ,    ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye    - hejimar ' 5 '   çiry a pêşî   2012 
  

1- Di qurta dawî de 

 

Dema şevê ber bi qurta dawî ve diçe,  

û pêjna te li dora payîzgeha dil nakim 

çavên xwe, yên ji xewketî didim hev,  

û di banahiyên hiş û sawîran de 

li te diger im,  

wê çaxê tenê ewrekî nebariyayî  

li raserî xwe re dibînim. 

 

2- Di pêjna binefşan de 

 

Dema te şelîpana kenê xwe,  

yê mîna, hênkahiya şeveqên Êzîdxanê, 

radikir şevîniyan, 

û ber bi cobarên xwîna min,  

a himhimî de serbijêr dikir, 

û xalxalok û pirpirîk, 

li min û xwe dicivandin, 

min zanîbû,  

êdî ku,  

tu bûye şahejina vî dil î,  

ey Binefşa ji Binefşan mayî. 

 

3- Stêra li rojhilatê dil 

 

Dema wêna mîna keleşstêrekê,  

di bê tîn şeva Rojperestekî de,  

wisa bê xwestekname xwe werkir, 

û di wê laleşevê de,  

çira û çirawîskên perestgeha evînê gur kirin; 

Êdî wîna jî hêdî hêdî bi hostayî,  

seqema salan,  

li bejna xwe û wê,  

yên dev ji hev, sincirand. 

Û korepencereyên, 

ber bi asîman ve,  

li tanê piştê,  

li bendî rêwiya dawiyaşevan vekirî,  

li xwe dane hev. 

BONIYEBONIYEBONIYEBONIYE----SuAD SuAD SuAD SuAD 

CEGERXWÎNCEGERXWÎNCEGERXWÎNCEGERXWÎN    

    

    
WereWereWereWere    
        bihevre bihevre bihevre bihevre                              
               vegerinvegerinvegerinvegerin 

 
Were  bihevre    vegerin 

Ev  warê  ha ne yê me ye 

Şoreşa  me  va  gur   dibî 

Omîda  me her   pê re ye 

Bayê  aza  bilind dibî 

Êdî ,asîmanê   me ye 

Ewrê  giran  bela  dibî 

Ronahî  ji mafê me ye 

Were  hevalo  vegerin 

Welatê me , bende  me ye 

Penaberî  êdî    bese 

Azadî  daxwaza  me ye 

Bi sala ye azariye 

Sitemkarî  para me ye 

Meger  em tev  bihevrebin 

Serfirazî ,   her ya  me ye 

Gelê  me  va  ye şer dikî 

Cenga  wî her  bê hempa, ye 

Were  bese   em  vegerin 

Kurdistan her warê me ye 

Xaka welat va şîn  dibî 

Qelen ,xwîna gelê me ye 

Qada  xebatê  geş dibî 

Tekoşîna  bi hevre ye 

Were  êdî em vegerin 

Guhertin  armanca   me ye 

Li gel hev em  xebat bikin 

Yekîtî dermanê me ye 

Şoreşa  me   pêşve diçî 

Serkeftin encama  me ye 

Were ger em bihevre bin 

Teqez pêşeroj ya meye 

 

Ebdilsemed Mehmûd    

BBBBavavavavêêêê    HHHHelbestelbestelbestelbest 
helbestvan-98@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

Peymangeha Qasimo  
 

Bi hev re herin bi hev re herin  

Kezyê peyvan bi bir in 

Tu yar tu xewen 

Tu berjewendî 

Li baskê demê siwarin  

Dif irin 

Navenda tirsê  

Xwe ji jor ve 

Sêpîdar dike 

Peymana Qasimo 

Berfireh şirove dike 

Pêlên kurd li kolana 

Xwîna xwe tevlî 

Buhrê dike 

Bi ser dikeve 

Balkêşe 

Bi bandore 

Bê sînore 

Li baskê emê 

Siwarin 

Dif irin 

******* 

Pêşeroj 

Li ser xêza dawî 

Govend û şahiyan 

Ji pêşbirkan re 

Digerînin  

Alên dila 

Li ser tîpên evînê 

Li ber bayê sibe 

Dihejînin 

Li baskê demê 

Siwar in 

Dif irin 

Bûka xwe ji 

Rojava derdixin 

Li ser destê Qasimo 

Mehra wê dibirin 
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        AAAAZAD RAMADANZAD RAMADANZAD RAMADANZAD RAMADAN    
             aind2011@gmail.com  
 

 
 

Li Ser TilîkaLi Ser TilîkaLi Ser TilîkaLi Ser Tilîka    
 

Li ser tilîka û bi dizîka                çûm civanê keçka biçûka  

Ramûsanê wê çi xweşin              gava di dêm bi dizîka 

Li ber sirê û li ber sermê             mi germ dikê bi vîna xwe 

Ta berê sibê min dihêlê               ji nûka destûra min didî 

Bi is im isa û bi mesaca              bi telefûnê ji mir rêdikî 

Ji min di xwazê zûtir herim        li hêvya te me ser agirî 

Ez ketim bela keça biçûk            bi evîna xwe mid şewtînî 

Ji mi  têr nabê bi yek carî           mid gerînê li vî bajarî 

Tiştê gelek ji mi di xwazê          li min dikê hezar barî 

Çimkî destê mi jê nabî               hingî nazike bêbavê 

Hevaltiya wê gelek xweşe          ji dîtna çavê wê têrnabî 

Bi sed qîza na guherim               şêrîntire ji hingivî 

Ji min dûr bî sebir nayê              bûye parçek ji vî dilî  

 

rojnameyeke çandî ye ,    ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye    - hejimar ' 5 '   çiry a pêşî   2012 
  

    

LAZGÎN DÊRÛNÎLAZGÎN DÊRÛNÎLAZGÎN DÊRÛNÎLAZGÎN DÊRÛNÎ 
 

 

       Pênûsa nûPênûsa nûPênûsa nûPênûsa nû    
 

Pênûsa nû lê dikim silav û rêz 

Serkarên wê yek bi yek dikim himbêz 

Pîroz dikim li we îro wî karî 

Vê helbestê ji dil dikim diyarî 

Pênûsa nû kovarek ciyawaze 

Serbixwe ye azad û serfiraze 

Rûpelên wê corbicor û rengîne 

Tor û helbest û raman û zanîne 

Armanca wê xebata kurdewarî 

Lewra divê ji bo wê alîkarî 

Nivîskarno ji we ez dikim hêvî 

Ji bo pênûsa nû nekin nemerdî 

Berhem û gotarên xwe jêre rêkin 

Dîse gazinda û rexnê xwe lêkin 

Da em qizinc bikin îro derfetê 

Rakin ji serxwe vê şerm û minetê 

pirtûkên nûpirtûkên nûpirtûkên nûpirtûkên nû 

Li ser Mîrnameyê çi gotin? 
 
Zimanê Jan Dost ê rewan û helbestiyane, zimanê serdemên berî zuhabûn û talan û kavilan e. Xeyala 
kurmanciya berî şûştina mêjî û hestan e. Peyama Mîrnameyê ya bingehîn jî ew e ku romanên çêjamêz û 
çêjxweş dikarin bi kurmancî werin nivîsandin, lê ku neyên nivîsandin jî, sedema wê ne ziman e, lê 
bêhêziya nivîskarê kurmanciyê ye. 
Ehmedê Huseynî, www.rojava.net 
Niviskar lehengê xwe ji meslekên cuda yên demê hilbijartiye. Lê aliyekê dinê jî bi hilbijartina lehengan 
rewşa siyasî, civakî û sosyal ya demê û trajediya kurdan jî berbiçav dike. Di nava şer û tixûbên nediyar yên 
osmanî û farisan de ji ermen, êzidî û gurciyan jî lehengan derdixe û bêbextiyê li dîrokê nake 
M. Şefîq Oncu,  www.netkurd.com 
 
Nivîskarê Mîrnamê Jan Dost ji binê barekî gelek giran, bi rihetî derketiye. Çiroka romana Mîrname ya 
taybet nîne. Ku hebe jî, kes nikare bi rihetî bêje, ma çiroka Mîrnamê ev e! Û jixwe Mîrname bi xwe jî, wî 
tiştî mukur tê. 
Alî Fikrî Iş ik,  www.netkurd.com 
 
Mîrname romana rêza dîrokî ya dawî ye, ku nivîskêr di romanên xwe yên bi navê Mijabad û 3gav û 
3darekê de bi pêş de aniye. Jan Dostê ku kesayetiyên girîng ên dîroka wêje û polîtîkaya kurdan a heyama 
dûr û nêzîk bi “hal û mercên safî mirovane”, bi kurdiyeke tu nemaye bê kêm û kasî vedihûne. 
Şener Özmen, www.diyarname.com 
Mîrname, bi zimanê xwe, bi dewlemendiya çîrok û çîrvanokên xwe, bi mijar û vegotin û vebêjerên xwe, bi 
terz, uslûb û estetîka xwe romanek hêja û “yekane” ye. Ji bo wêjeya kurdî -wekî romana Mehmed Uzun, 
Bîra Qederê- qonaxek nû ye û deriyek ku vedibe dinyaya wêjeya cîhanî ji me re vedike 
Bawer Ronahî, www.diyarname.com 
 

Çapa duyemîn a Mîrnameyê derket 
 
Romana Jan Dost Mîrname bi çapa duduyan derdikeve pêşberî xwendevanan. Avesta çapa yekê ya 
Mîrnameyê di 2008an de çap kiribû.  
Mijara “Mîrname“yê Ehmedê Xanî û dema wî ye. Lê ev roman ne biyografiya Xanî ye bi qasî ku ew 
biyografiya her rewşenbîrekî ye ku li hember desthilatdariya hundir û derve xebatê dike. Tevna wê bi 
tayên fantazya û tarîxê hatiye ristin. Romaneke balê dikişîne ser nakokiyên siyasetmedar û rewşenbîran. 
Şêweyên têkiliya di navbera wan de û  berî her tiştî dixwaze ferqa wêjeyê bîne ziman, cihê nivîskarekî di 
civakeke mîna civaka kurdî de bide xuyakirin. 
 

Mîrname 

Jan Dost 
Çapa Yekem: 2008  

Çapa Duyem: 2012 
ISBN: 9789944382472  
19.5x13, 232 rûpel, 16 TL 

www.avestakitap.com 

http://www.facebook.com/wesanenavesta  

https://twitter.com/avestayayin 
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Silêman AzerSilêman AzerSilêman AzerSilêman Azer 

 

                    Wê bêjinWê bêjinWê bêjinWê bêjin    

Dengê çîyan 

Hekayeta min û te 

Hekayeta kanyan e 

Li beyna me çîya ket 

Cîya tijî dûman e 

Kanî hatine kelînê 

Çûn û ji hev dûr ketin 

Ji rêçûya çîyan da 

Zîne zîne daketin 

Dengê avê bela bû 

Li nav nalan û çîyan 

Şîbe çû û winda bû 

Li nav xicavî mêyan 

Cîya sa me dixwînin 

Li benda kurdan mane 

Dengê çîyan û kanîyan 

Nalîna kurmancan e 

Dû Dar 

Li ortî cadêkê darek hişîn bû 

Çav li jûr û ji asimîn kûtel çû 

Hişînya xwe rû li xedê bela kir 

Li temûzê sa rêçûyan sêya kir 

Darek haka peyda nebû li refşê 

Ne ber bi wî bivir hatin ne tefşê 

Li paylî wî darek qiçik li jîr ma 

Li karêne qiçik qiçik hîsîr ma 

Li ortî rê xwe şev û roj pan dikir 

Bîçikê xwe li çavî xelkan dikir 

Iro cînarek çû bivir bikirrê 

Bi destî cînari dare bû gore 

Gepê kullan 

Gepê çîyan berf e 

Gepê cûyan av e 

Gepê evan hêv e 

Gepê rojan tav e 

Gepê gulan ref e 

Yi bilbilan deng e 

Gepê daran mêv e 

Gepê çûlan reng e 

Kullan gepê xwe got  

Gepa min û te ma 

Ji me nema sa çi 

Gepek li wî dinya 

Şelpe û sêv 

Şelpe û sêv bi hevra 

Li ser darek hişîn bûn 

Bi hevra av vexwarin 

Ber bi tavê kûtel çûn 

Şelpe û sêv bûne sor 

Ketin li ber darê xwe 

Iro mirin bi hevra 

Teva kirin karê xwe 

Ew sêva xelkê bir û 

Bi destî xwe beref kir 

Şelpe li bin darê ma 

Şemali bir telef kir 

Hişîn bûne sor bûne 

Cûne li vir nemane 

Hinik natî şelpan e 

Hinik mîna sêvan e 

Çîyan 

Çîyan xwedênas in 

Mîna îmaman in 

Welatê kurdan in 

Şûna kilaman in 

Çîyan tijî reng in 

Çîyan tijî deng in 

Çîyan birayên me 

Çîyan sa me xweng in 

Mîna di bavek rind 

Xwarin dane ber me 

Ava çîyan sar e 

Nanî çîyan germ e 

Mîna dapîra me 

Mîna bapîra me 

Şûnî çîyan wextek 

Nerre ji bîra me 

 

*Yehya Elewî Ferd yek ji 
helbestvan , rojnameger û 
nivîskarên kurdên kurmanc ê li 
Îranê ye. Di sala 1973'yan de, li 
gundê Baxçig a ku li şerê Bocnûrd 
li  parêzgeha Xorasana Bakur li 
Îranê ji dayîk bûye. Ev 20 sal in 
helbestên zarokan û nûciwanan bi 
çar zimanên: Kurdîya kurmancî û 
farisî û erebî û inglîsî dinivîse. Wî 
bêhtirî 10 xelatên helbestan li Îranê 
hilgirtiye. Ew niha li bajarê Qomê 
jiyan dike. Heta nika bêhtirî deh 
pirtûkên wî li Îranê , Îngilistanê  ,
Iraqê û Tacîkistanê hatine çap kirin 

 

1 

Digotin,  

Ji pêjna te yî kevnare ve,  

ez hebûna xwe li bejna te digir im.  

digotin,  

min ji nezaniya xwe,  

bi tenê sirûda te ezberkiriye.  

bi tenê ez lavijên te,  

di pîroziyên xwe de dixwînim.  

digotin.....,  

ez dergevanê derbasbûnê me.  

li ser keviyên nerînê,  

ez xêlvaniyê,  

dengê xwe me.  

Li wir....li vir...  

ez bi tenê nanê gotinê di pêjim.  

di perên gotina xwe de dilikumim,  

Û,  

rûpelê guheztinên xwe di guherim.  

digotin,  

min digot,  

hespê min şeqe şeqê bi meydana,  

şevê dixe.  

ba mîna gustîlekê,  

di tiliya min de diraze.  

hemî derbasbûn,  

bi pifa min re dihejin.  

xwezî,  

li ber sîtava dengê min  

xwe divemitînin.  

ma ez,  

bêjeyên tirsonek bi darve bikim.  

di bêjin,  

cih li ber bîna hatina min di ler izin.  

Ji nişkave,  

ez li ber barîna te diweşim.  

mîna sawîrên dev li ken.  

min jibîrkiriye,  

demên jibîrbûnê,  

di vedana bîna te de.  

2 

Bere hebûna te,  

bibare li dîtinê.  

eşkereye, 

beza demê li ber hêlana te. 

bere,  

bipêçin sawîrên xwe li derdora,  

vezilandina topraxên te.  

bere,  

berhilgirtina te,  

mîna berbangê xwe raxe,  

ser wê xweziyê. 

3 

wê bêjin,  

di tûrikê şevê de derbûn.  

ma te xwe perwerde nekiriye,  

zayîna cinan.  

wê bêjin,  

tu ji tovê kavilan pekî,  

ser riyên vejînê.  

tu çi halanan,  

dihilçenîne,  

li ber şopa xweyî,  

westiyayî ji dilbijiyê.  

4 

wê bêjin,  

keviyê xweziyên te,  

çendî nermin.  

tu li ber hilma şevpestên xwe,  

kûmira silbûna xwe gur dike.  

ji gana teka ve,  

tu demên xwezayînê,  

dinixumîne.  

wê bêjin,  

keriyê pezkofiyan,  

ne li ser kopê sîpanê xelatê,  

diçêr iyan.  

Memo ne di ber evîna xwe de,  

jiyan ji dest da.  

belkî navê te jî ne,  

ne yara min e. 
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PEXPEXPEXPEXşANANANAN    

Mizgîn HeskoMizgîn HeskoMizgîn HeskoMizgîn Hesko    
 

         Gava xewn bin av dibin 
 

Bexşan 
 Ji bo ewan hêviyên ku di Deryayê de bin av bûn 

 

rojnameyeke çandî ye ,    ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye    - hejimar ' 5 '   çiry a pêşî   2012 
  

 

Hîna mirin  

Ne gihiştibû Şar 

Lê li hawîrdorê wî dileyizî 

Min xewnên xwe 

Xistin tûrikekî spî 

Û ew li milê  

Pêçeka xwe kir 

Min çendekê xwe yê lerizî 

Xiste nav destên nervînê 

Û li Keştiya hêviyê siwarkir 

Min digot: 

Di Deryayê de 

Ez ê li rasta Nehengên zêrîn bêm 

Ez ê li rojavayê din 

Li rasta xewne xweşên şevên xwe bêm 

Û hîna bi rêde 

Ez li rasta xapînan hatim 

           xapînên Deryayê 

           xapînên Mirovan 

           xapînên Jiyanê 

           û xapînên xewnan 

Erêêê… 

Bi hişekî şerpeze 

Laşekî westiyayî 

Û dilekî ji Deryayê 

Miştir kul 

Min ji şikestina rojan e 

Berê xwe dida  

Bextên hovan e 

 

 

Berya ku bêm 

Pîrka min…ji min re got 

„ lo …Neviyê min....bireve...mirinê devê xwe vekiriye....   

tu here 

piştî nimêja berbangê û berya ku sitêr rakevin., ez ê jî bi 

dilekî rehet...serî bispêrme axa zuha 

li ber min neke ve....bi hijmara mûyên serê xwe min derd 

dîtin e…lê derdê we na………..na“  

Erêêê...... 

Bi hişekî tar û mar 

Laşekî giran 

Û dilekî ji Deryayê 

Dagirtîtir xem 

Ez ji ber şikestin û felekreşiya xwe direviyam 

Berya ku bêm 

Bavê min 

Ez têr…têêêêêêêêêr maçkirim: 

„ Kurê min….ji pêlan ne tirs e, bi kotekî te xwe ji leşkeriyê 

rizgarkir 

di kolanê de, gulleyan rêka xwe di laşê te de  nedîtin,,,                  

û va te sînorê serxetê yê tijî bombe 

li pey xwe hêla. 

Ji xwe Kurê min tu mîna Masiyan bi avê dizanî, ava şor pir 

hêsan e.“ 

Erêêê….. 

Bi hişekî kewitî 

laşekî vemirî 

Û dilekî ji Deryayê 

Tijîtir kovan 

Min berê xwe da rêka bê veger 

Berya ku bêm 

Dayka min 

 

Ez berbi himbêza xwe ve birim, û ez 

 têr..têêêêêêêr bînkirim: 

„ Şêrînê min, te got : li Başûr ez ê bibim  

Pêşmerge  

min got …here bila dilê min bi tere 

te got: Li Bakur ez ê bibim Girîla 

min got....here bila kezeba min bi tere 

te got: Li Rojhilat ez ê bibim çira 

min got...here bila hişê min bi tere 

lê Şêrînê min: nûka berbi Deryayê ve neçe… 

şevê din ,..tu li ber çavên min di nav aveke 

 zemzemî de ji nuh ji dayik dibûyî 

Berxê min neçe.“  

Û berî oxirê 

Hêsrên min 

Tevlî pêlan dibûn 

Û hêdî…hêdî  Keştiya hêviyê bin av dibû 

Û pêre….pêre xewnên min: 

Ho … çendîn min ji Deryayê hez dikir 

Û wê ji mirina min. 

Ho…çendîn min ji bîna Xakê hez dikir 

Û wê ji rûbarê xwîna min. 

Ho…çendîn min ji Asoyê hez dikir 

Û wê ji baskokirina min. 

Ho…..mirin dibar e…..Zemîn tijî Ezdehak  

bûye..ma kanî Kawayê min. 

  Pezkovî, bi quloçên 

 xwe, kezeba yaran diqelêşe 

Ma kanî Tir û Kevanê min. 

Derya mişt xwîn bûye….ma kanî Keştiya 

 çareseriya min. 
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Lewend Dalînî 
 
 

Miradê Sêvê      1922-1976 
 

Endezyar û Pisporê hilkirina maîn û Bimbê Sînoran  
 

Piştî Peymana Saîks-Pîko, û perçebûna Kurdistan, 
û xetkirina sînorê serxet û binxet ê, ku hate naskirin 
bi navê xeta Ferensawî, di navbera Sûrî û Tirkî de!? 
Gel ê Kurd, ji hev hate cudakirin, bira ma li serxetê, 
xuşk ma li binya xetê. 

Am û brazî, bira û bira, pismam û dotmam mane bi 
hisreta dîtina hev? û rûniştina di gel hev?. Vê yekê 
tîna dilê dijmin hînik ne dikir, lê gelekî bi wêdetir, 
kûrtir û dûrtir çû!?. Ev pîlana kû bi destê Ingilîz û 
Ferensawî ya hatibû sazkirin û li ser xaka her çar 
parçê Kurdistan ê hate bi kar anîn; tanî roja iro jî 
gelê Kurd mafê wê bi xwînê didê û di astengîyên 
saîkologî de dijê!? Û eşkenceyên wê di kûraya 
dilan de didomînê. 

Biryarek pir giran û dijwar hate dan! Piryara 
çandina bimban, li ser șar rêzan û ji du beşan; 
misînkî û beroşkî, li seranserê sînorê nabeyna 
serxet û binxet ê de, hate dan û di salên pêncîyî de 
û ji alî yê rejîma Tirka ve hate dest pêkirin. 
Endezyarên wê rêjîmê û bi alîkarîya hêzên biyanî 
sînor bi temamî dane çandin; ne bi genim û ceh? 
Ne bi gul û beybûnan; lê mixabin bi bimbe û 
maînan!?. 

Her bimbeyekê di pêşerojê de, wê bibê qesasê serê 
kurdekî; mafê her yekê jiyana mirovekî ye? Û eger 
bi arzanî herê; wê lingekî an jî wê destekî bi teqîna 
xwe re bifirînê!!??.dest, ling, ê jinekê, mêrekî, 
zarokekî, xortekî yan jî keçeke ku di şeva dawet û 
guhestina xwe de, û di dema derbaskirina sînor bi 
bûkanî ya xwe de, û bi teqîna maînê re, wê bibê 
dîyarîyek ji dijmin re. 

Her dijminek ji dijminê vî gelê belengaz, bi 
awayekî wî didê kuştin û talankirin; li perçakî bi 
sêpiyan wî bi darvedikê, li paçê din bi Napal û 
Xerdelê wîna wêran dikê, û di navbera herdû 
perçeyên din de jî, bimbê sînoran laşê wî perçe 
dikê, û li ser têlên sînoran ê bi direh perçeyê laşan 
radixînê !? û ji teyr û tebayan re, dibine şîv û paşîv. 

Di rojhilata navîn de, kû pirsa miletê kurd didane 
veşartin û bin axkirin, û gel roj bi roj bi destê 
dijmin dihate perçiqandin, û projayên windakirina 
nasnameya wî bi anfalkirin û rakirina wî ji xaka wî 
a kevnar ku bi hezarê salan li ser jiya ye; ew 
projeyên şofînizmî li ser dihate pêkanîn!?. Lê ew 
kîn bi hikmê hebûn û xebata vî gelê asteng, gelê 
mêrxas, canfîda û xebatkar û xwedî behwerî bi 
doza xwe; di bûne xewn û hin bi hin azadî û 
serxwebûn dibû stêrek geş û şan vedida. 

Rê û deryanek di navbera gel ê herdû perçan bi 
bimbe, maîn, û nobetçîyan dihatin qutkirin, eger tê 
bi bimbeyekê neyê kuştin an brîndarkirin dema tu 
bixwazê sînor derbasbikê!? Bê goman gulên 
Gawîça nobetçîyekî yan, fîşekên,Tenzêrekê wê 
canê te bê gule barankirin.  

Û bi vî awayî bi hezaran û hezaran kesên ku 
hatibûn kuştin;  laşên wan bi devê wawîk û guran  

hatinbûn xwarin û eger destek, yan jî lingek bihata 
firandin bi teqîna maînê re wê tanî dîmahîkê, 
jiyana xwe bi seqetî yan jî bi destekî tenê wê 
berdewam bikira û weke hisretekê pêre roj bi roj 
dijîya!!??.  

Mixabin dewleteke weke Swêdê ku di warê mafê 
mirovan de, bi xurtî tê naskirin; not ji sedî ji maînê 
ku têne frotine van rêjîman;  ji çêdikira wê yê!!??. 

Gelek mêrxas û rêzan bi vê yekê mijûl bûn û hêdî 
hêdî û bi şevê xwe berdan nav maînan; û roj bi roj 
hînî endezyarîya çandina wan dibûn û weke pispor 
hatin naskirin. 

Miradê Sêvê jî, Yek ji wan kasan bû, û nav û 
dengê zîrektîya wî li temamê herîmê hate 
belavkirin… ji Dêrka Hemko Tanî bi Aûdê. Rê û 
şop kû bi şev û rojan, dibin tirsa şevan de ji 
bimban; hatin paqij kirin û bûne pirê çûn û hatinê  

 

mabû veşartî û peyre hate eşkerekirin ewbû ku 
Mirad  mainên ku ji xeta sînor radikir in;  di rîya 
endamekî ji PDK dişandin şoreşa Berzanî yê 
nemir. Û bi salan û bi bê dengî Mirad xebata xwe 
bi vî rengî berdewam dikir û weke depoyek çek û 
sîlehan, şoreş zengîn dikir. 

MÊRXASÎYA MIRAD: Bi teqîna maînekê re; 
dengvedana qêrîn û hawara daîk, jin û zarokên 
seranserî wî cihî, belavdibû, û gundî bi tevaya 
xwe ber bi sînor ve diçûn!? Nêzîkayî li têla 
yekemîn dikirin, û li wir dirawestîyan! Tenzêr û 
Cêmsan minawire li jor dikirin û nobetçiyan çavên 
xwe vedikirin û guhê xwe bel dikirin. 

Aminîyên tifeng û Gawiçên xwe diqulibandin û 
carcarna cercûrek dido fîşek bi ser binxetîyan de, 
berdidan qena xwe dûrî sînor bikin, çimkî dayîk û 
xuşkan xwe bi ser sînor de pelû dikir in û 
dixwestin xwe bighînin laş ê kû maîn pêde hate 
teqandin û bi xwere bînin, lê ew yek gelekî zor bû, 
û tu tevdîr jêre nedidîtin û wilo diman tanî roj li 
wan teng dibû û bi rojava re vedigerîyan û hewar 
digihandin mêrê şevê, Miradê Sêvê … xwedî yê ra 
û tevdîrê!!??.şîn û girîyê zarok û jina, kal û pîran 
dilê Mirad cor bi cor di qelişînê, û hêrzên 
mêranîyê, muwê laşê wî dirawestandin!?. Mirad 
evîndarê derbasbûna nav maîna ye, lê pîlan û wext 
jêre divê; gereke şev baskên xwe berdê, û qar 
bibê! Cilê şevê li bejna xwe dikê, dûrebîna şevê, 
rext û fîşekan li xwe dipêçê, çend paşmêran bi 
xwere kar dikê, û saloxê cihê teqandina bimbê 
hiltînê, û li bîranînên xwe vedigerê, û belavkirina 
maîna û rêç û şopên wê deverê di bîra xwe de 
tînê;di hişê xwe de tektîkekê amade dikê, û hêdî 
hêdî derbasî nav maînan dibê. Paşmêran li pey 
xwe dihêlê, û dest bi hilkir ina bimban dikê, qena 
bi kurtî xwe bighînê li ser laş! Lingê xwe xwas 
dikê, û bi bistê arame dikê, lingê xwe bi pîlan di 
avêjê çimkî ev dever ne cihê ku tu tê de şaşîtîyekê 
bikê, ji ber kû te giyanê xwe di destê xwe de 
hilgirtî ye… Bi vê zehmet kêşî yê xwe dighînê ser 
çendek!?. Gelo bi ser maîneke dî de laş ketî ye an 
na; ji xwe dipirsê? Kontrol û arame dikê, û hêdî 
hêdî laş dikişîne li ser şopa kû ji maînan paqij 
kirîye û pêhnvedanekê distînê?. Pişta xwe didê 
nobetçîyan û di bin çengê çakêtê xwe de,  
çixarakê pêdixê, şîna xwe û kerbên dijmin di 
mizandina çixarê re derdixînê, û di miza sîyemîn 
de agirê wê dighêje lêvên wî,  û bi tilîyan agirê 
çixara xwe diperçiqîne!?. 

Li paşmêran vedigerê û wan bi jor ve ber bi laşe 
dibê, nobetçî pêjnê dikê! çend fîşekan berdidê, 
xwe bi zikve davêjin xakê û bi zik kişênekê bi pêş 
ve diçin; nobetçîyê nêzîk, ew jî cercûrekî berdidê 
û bi dengê fîşekan re gundî  dikevin xeyala tirsê; 
tirsa kuştina kesekî din jî. Hêdî hêdî Mirad bi 
şîretên xwe û bi alîkarîya paşmêran, laş dighînê 
binya xetê…                    ……… Berdwwam(21) 

 

di laşê sînor de. 
Miradê Sêvê kû hatibû naskirin weke pisporekî di 
hilkirina maînan de, di sala 1922 an de li gundê 
Şaxê, ê mîr Bedirxan ji daîk bû, û ji ber ku bavê 
wî hîna ji zaroketîya wî de koça xwe barkir bû; bi 
navê diya xwe dihate paşnavkirin û naskirin. Lê 
koka malbata wî: (li gorî ku herdû torinên wî 
Sûleyman û Brahîm û Xelîlê Sasûnî jî kû hersîyan  
eşkere kirin); vedigerê Saîdxan û Bedirxanîyan. 

M irad kû bi mehkûmîya kuştina çend cendirmê wê 
rejîmê bin xet bûbû, li gundê Xalid Gulo bi cihbû, 
û peyre koça xwe bire gundê Qere Hesenê,  ê 
nêzîkî sînor û li wir jî gorbihişt bûbû. 

XEBATA MIRAD A NETEWÎ:   

Xebateke netewî û granbûha kû di jiyana Mirad de 
hebû û bi sedema tirs û zordestî ya wê demê, kû  

 

LêkolînLêkolînLêkolînLêkolîn  
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19  Karikatêr 

 

pirtûkên nûpirtûkên nûpirtûkên nûpirtûkên nû 

Kurteçîrok (Hekat):Tayek Por di nav weşanên Apecê da derket 
! 
„Ez bi zaravayê (devok) gundê xwe mezin bûm û hatim 
şîretkirin. Lowma tesîra wî zaravayî li ser kurteçîrokên min, 
hin caran zêde û hin caran kêm heye û va jî tiştekî xwezayî ye. 

Her çiqas hewldan û pêşketîyên bi qedr di vî warî da hebin jî, 
meriv nikane îro qala kurdîyeke standard û seranser bike. Ji b 
kurdîyeke standard perwerdeya bi kurdî hewce ye. Mixabin hîn 
em negihêştinê vê qonaxê.  

Ji ber vê, ez nivisandina nêzikî yan di bin bandora zaravayên 
herêmî da diparêzim û hewce dibînim. Nivîsandina nêzikî 
zaravayan sewa parêztina heyîyên kulturî û zimanî û 
teşwîqkirina xwandin û nivîsandina bi kurdî jî bi kêr e. Min 
sala 1999an destpê nivîsandina çîrokan kir. Çîrokên li ber destê 
we di navbera salên 1999 û 2009an da hatin nivîsandin û di 
kovara Bîrnebûnê da hatin weşandin. Rêzkirina çirokan di 
kîtebê da li gorê dema nivîsîn û weşandina wan e. ``Reva 
Meyro û Mendo´  ́ çiroka min a yekem e û ´´Paça pêşî´  ́ ya 
paşîyê ye. Sewa ku ew baştir bên xwandin û belavkir in min 
xwest wan wekî kîteb bidim weşandin. 

Paşperdeya heyam, mijar, buyer û lehengên çîrokên min pirtir  
jiyan û kultura Kurmancên Anatolîyayê ye.” (Ji pêşgotina 
Kîtêbê) 
Peydakir ina kîtêbê: Hun dikanin kîtêbê ji min peyda bikin. 
Gereke hun berê bihayê wê (xercîya şandina bi poste jî tevê) 
11 € hewaleyî hesabê li jêr bikin. Ku hewale kîngê gihêşte min, 
hinge ez ê kîtêbê ji we ra bişînim. Ji bîrmekin, navnîşana 
(adres) xwe li ser belkê hewaleyê binivîsinin.  

 

Tayek Por a Kurteçîrokan  derket 
 

Hesawê min: Nuh Ates, Mainzer Volksbank eG, Konto-Nr: 
379262017, BLZ: 551 900 00 
IBAN: DE 94 55 19 0000 0379 2620 17, BIC: MVBMDE55 

 
Hûn dikanin kîtêbê ji wêşanxaneya Apecê li Swed jî peyda bikin: 
Adres: Box 8121,SE 16308, Spanga/Sverige, Telefax. 0046 (0) 8-
7612490 

Nuh Ateş 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Pênûsa nû  
  

  

  
  

  

Sernivîser 
Qado Şêrîn 

 
Rêvebirê Nivîsînê 

Ar şek 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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Paşmêr û laş ber bi gunde ve diçin û Mirad vedigerê hilkirina maîna!?. 

Maînê kû pêwîste zû wa bişînê şoreşê!!!??. 

Mirad bi vî awayî,  û bi hazan kes laşê wan ji nav maînan dianîn der!?. 

KO ÇKIRINA MIRAD: Bi roj ava re nêzîkayî li sînorê navbera Kemalî yê û gundê Cirna kir in kû 
diketin binya Mêrdînê, ew û kurê xwe Brahîm û bi reşê re derbasî nîvê maînan dibûn. Mirad xeta pêşî a 
ber bi sînor ê jorîn ve girt, û li pey maînê misînkî diçû, û Brahîm hişte di xeta xwar de berjêrî xwe. Bi 
bistên xwe ê li xakê didan û cihê maînan pê nasdikirin, bi hostayî hildikirin û li cihekî kom dikirin û 
tanî derengî şevê, herduwan komek bimbê misînkî û beroşkî dane hev, şeva kû bê wê bi çêbekê ber bi 
xeta rojava de bişînin. 

Brahîm kû qederê 50 metrî berjêrî bavê xwe bû, weke paşmêrekî pêre kardikir, ji nişka ve dengê teqîna 
maînekê nêzîk kir? Di cih de şewt kete dilê wî û bi lez ber bi bavê xwe ve çû, li gihiştina wî, Mirad 
got: Ka avekê li sînga min bike û vî agirî sarbike!? Û di ber vexwarina çend çixara û gotina eşhedê zû 
vî mêrxasî giyanê xwe da. 

Endezyarê ku maîn pîlankiribû û di xakê de çandibûn, di her cihekî de xefket danîbû da kû kesên weke 
Mirad ji rê bibin? Mirad xweş dizanîbû kû qederê 5nc mitra di nabeyna maîna misînkî û misînkî de 
heye û mitrek jî, ji a beroşkî dûre? Lê qet neketibû bîrawî kû endezyar dû maîna li ser hev, wê 
șandibin, û têla maîna jorîn wê ji bin ve bi qepsûna xwar ve wê girêdabe!?, û dema Mirad wê qepsûna 
a jorîn vekê û rakê, wê ji bin ve têla maîna  binî wê bikişîne û wê a bi qesasê sere wî bê!?. 

Brahîm ê ku bi tenêbûna xwe li ber laşê bavê xwe ê bi dar û ber rûniştî bû, hêrzên mêranî yê tênê de û 
dilopek hêsir ji çavên wî nedihatin xwar!? Bi çelengî û bi wê qama xwe a kin û laşê xwe ê weze, dev ji 
laşê bavê xwe berneda, avête ser pişta xwe û çend gava meşî, taqet nema ew danî!? Bêhnek berdida di 
hidigirt û dimeşî, û bi vî halê tengezarî û berî zeraqa sibê, Brahîm laşê bavê xwe bi mêranî bin xet kir. 

Di wê sibehê de xwe gihande gundê Cirna û bi alîkarîya gundîyan cenaze swarkirin û birin ber bi 
gundê wî ve û ew li wir bi cihkirin. 

1 ê çirya pêşî, 2012 
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Berdewam............. 
      SEROKWEZÎR, 

                       ZERDUŞ Û AVESTA ! 

   Swêdî jî pirtûkê wergerandîye zimanê Swêdî. 

Naveroka ”Avesta”yê rêz bi rêz û beş bi beş 
wehaye: Pêsgotin, Yên Arî kîne? Destpêka dîrokî, 
beriya îslamê ola Kurdên Aryanî, Bingeha dîrokî ya 
Zerdûsîyê, Berîya Zerdûs olên Aryanan, Jiyana 
Zerdûs, Yasna 46:1, Geşbûnîya dîroka olan, Di 
Zerduşîyê de bawerî û axlaq, Di Zerduşîyê de kult, 
Mît û Efsane, Padîsahîtî, 

Ev beşên jorîn ku min sernivîsa wan nivîsiye ji alî 
wergêr ve hatiye nivîsîn. 

Bejên jêrîn jî sernivîsên beşên ”Avesta” ne. Lêbelê 
ji  Avestayê hinek beş in. 

Duayên Gata, daxwaziyên pêxember, Ruhên 
heywanên cotyarîyê, Ruhê gamêşê, Hîsên baş, Du 
ruh, Duaya Ahunavaîrya, Duaya Asyemvohu, 
Haoma, ava pîroz ya nemirinê, Pesnê cotyarîyê, 
Paqijî û pesnê paqijîyê, Li ser Şeytan, Pîrozîya seyî, 
Îslahkirin, Gunehên mirinê, Dîk, xizmetkarê 
Sraosyayê, aerisa Şeytanan, Mukafata ku hatiye 
vaadkirin, Ruhên miriyan, Padîşahîya Harenah, 
Piştê mirinê rewşa ruh, Ji bo Ahura Mazda duaya 
pesnê. 

Hinek beşên ji nivîsîna Zerduş ya bi zimanê Farisî, 
çar kural, Ji nivîsînên Darîûs yên li Behîstunê, Ji 
nivîsînên Darîûs yên li Persepolîsê, Ji nivîsênên 
Darîûs yên li Naksî- Rustem, Hinek wêneyên 
Zerduş, û orîjînala Avesta yê. 

 




