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 Arşevê Oskan 
       Heta ku em nebin xwedî soz, 
                  wê li serê me rabe bahoz 
 

  

Derhener Xorşîd Şûzî 
 

Sernivîser Qado Şêrîn 
 

Dema ku mirov li deverekê, ji 
deverên dunyayê dijî, rojekê, 
heyvekê, salekê yan deh salan.. 
Divê mirov ji wan war û deveran 
fêrî tiştan bibe -çi baş, çi xirab- ew 
mijareke din e. Mebesta min ew e, 
ku herdu aliyê li hemû civatan 
peyda dibin. Yek ji wan tiştên 
qenc, soz e. Li seranserî dunyayê, 
bi tevayî û li cem Ewropiyan bi 
taybetî, soz tiştekî pîroz e. Qet 
nayê qebûlkirin, ku mirov wê di 
ser guhan re bavêje, yan binpê 
bike. Duristiya soz û peymanên 
wan, ne li ser asta kesayetan 
bitenê ne. Lê belê, di kar û 
xebatên wan yên rojane de jî, her 
lidarin. Ji tirênan bigre heyanî 
dibistan û nexweşxanan. 

Ev hemû li ser asta bajarekî                 
yan welatekî, dikevin ser hev û 
sîstemekê saz dikin. Heger ku soz 
bê binpêkirin, ew ê armancine 
xirab bi xwe re bînin holê. Hêdî 
hêdî.. ew avahî û sîstema wî 
welatî, lihevdxîne û têkve diçe. 

Wê bibin mîna welatên rojhilata 
navîn yan jî yên Misilmanan. 
Nemûne; ku tirênek deh kêlîkan ji 
soza xwe dereng dikeve, pilanên 
bi dehan tirênan xirab dike û li 
rawistgehan bi sedan kes li hev 
kom dibin û wî dîmenî pirotesto 
dikin. 

Mebesta ji vê çîrokê, ku Kurdên 
me yên serbilind, bi dehê salan li 
van welatan man e, hîna jî fêrî 
sistemeke wisa nebûn e.  

Tê bibêje qey malxiraban do                   
ji Kurdistanê hatine, hîna ti 
guhertinên erênî pêre çênebûn e. 
Di nav her tiştî de dijî û bi çavên 
serê xwe her tiştî dibînin, lê 
nikarin fêr bibin. Ku sozekê di 
seet neh de dide, seet yazdeh nû bi 
ser soza xwe de tê -heger ku hat- 
ez bawer dikim, ku ev yek li cem 
piraniya Kurdên me peyda dibe, 
heger ji sedî neghêje nod û 
pêncan, bê gumane ku wê bighêje 
nod û şeşan. 
Di destpêka ku ez hatim Almaniya  
yê, hevalên min her dem û gav 
dixwestin ku ji bajarê xwe werim  

mêvanê wan, dema ku ez ne 
dihatim, dunya li ser serê min  li 
hevdixistin û gaznê  jinbiyekê  ji 
min dikirin. Cara ku ji bajarê xwe 
bihatima cem wan jî, ew rêvçûn bi 
seetan dixawar. -Ji bilî şaşiyên ku 
bi min re çêdibûn, yê bi rêv de-. Ji 
ber, ku yê bi ziman nizanibe, ne 
dikare rast bipirse û ne dikare 
pilanan rast bixwîne û têbighêje. 
Em li welatê xwe fêrbûbûn, ku ji 
serê welat heyanî lingê welat, 
tirênek bi tenê hebû, ew tirên jî, 
rojê carekê diçû û dihat. Lê li 
Ewropayê ne wisa ye keko. Her ji 
çarîkê carekê, bi dehan tirên 
dimeş in. hem di navenda bajêr û 
hem ji bajarekî heyanî yên din, ji 
bilî ku di gelek cihan de, tirênên 
xwe diguherin. Heger mirov xwe 
jibîr bike û ji guhertinek derbas 
bibe. Çend seetên din, li rêwîtiya 
mirovî zêdetir dibe. 
Di gel van tiştan hemiyan jî, dema 
ku ez dihatim mêvanî wan hevalên 
xwe, yên ku xwedê giravî bûne 
wek Ewropiyan. Ez bi seetan, li 
banhofan û rawest gehan li bendî 
wan dimam, min li derdora xwe 
dinêrî û ji polîsan ditirsyam, ku 
min bidîtana, ji sedî sed wê min 
ceza bikrana.  
Mirovên panaber, ku rewşa wan 
wek ya min ba, ne dibû ku ji 
topraxa bajarê xwe derkevin. 
Dema ku min di wê bendewariyê 
de, telefonî wan dikir, hezar 
mixabînên xwe tanîn ziman û 
digotin: „Bi şeref ez di xew re 
çûbûm“. „Mêvanekî min hatibû û 
ez bi wî mijûl bûbûm“. „Keçek bi 
min re, li ser telefonê û ez pêre 
germ bûbûm“.„ Havalekî min, li 
ser misincerê bi min re ketibû 
gengeşiyê“. Lê ya rast, ne ev 
hemû bûn, ya rast ew bû, ku em 
Kurd nikarin bibin xwedî soz, heta 
ku em nebin xwedî soz, wê li serê 
me rabe bahoz, emê nikaribin ti 
pêşveçûnan jî bidestxînin. 
Dibe ku di dema sozeke bi netewê 
ve girêdayî be û tu xwe jibîr bike, 
tu bibe sedemê kuştina gelek 
mirovên bê guneh, yan têkveçûna 
xebata bi dehsalan temen. 
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Qado Şêrîn 
  Daxwiyaniya rewşenbîrî 

 

Gelo kurd li rewşenbîran guhdarî dikin? 
Ji  rewşa rojane diyar e ku guhdarî 
nakin. Gelo şêwirmendên serok û 
rêberên me hene ? Di be ku ji ber wê 
ewqasî partiyên me têkdiçin û li dij hev 
derdikevin. 

Eger tu ne bi me re bî, naxwe tu li dijî 
me yî! Belkî  jî dijmin û xayînî. 
Wexta şoreş li dar be, beşdar, piştgir û 
rewşenbîrên şoreşê dibin mîna şanika 
mêşa hunguv, her yek ji hêla xwe ve 
guman dike ku bê wî/wê hunguv çê 
nabe, hema hema karen ku mîna hev in 
dikin. Her wiha bîr û bo çûnên 
rewşenbîran mîna hev in, hemû di 
berjewendiya şoreşê de ne, her 
rewşenbîrek bi şêweyekî riya serkeftina 
şoreşê diafirîne. 

Çilo şoreş bê vîn û îradeya gelan bi ser 
nakeve, her wiha bê ramana 
rewşenbîriyane dê seqet û bawî be. 

Wexta şoreş destpêdike, rewşenbîr 
texmîn dike ku ew ê ta dawiyê zindî 
nemîne û bi serkeftinan şa nebe, êdî 
rêbaz û daxwiyaniya şoreşê di rojên pêşî 
de amade dike. 
Şoreş ji bo baş û nebaşan, ji bo 
guhertinên mezin û xweşkirina jiyana 
gel radibe. Di şoreşê de beşdar û 
rewşenbîr dikarin bên kuştin, lê gel 
dimîne. Gel jî tu caran bê rewşenbîr 
namînin daku wî birêve bibin. 
Ew  ne rewşenbîr e ew ê li derveyî 
şoreşê bijî, û ji bo azadiya xwe bêdeng 
bimîne, her wiha ramana wî divê azad û 
bêlayane be. 

Rewşenbîr şoreşê tapo dike, nav tê dide, 
deng   û  pênûsa şoreşê ye, belkî jî 
giyanê wê ye. 

Li dawî, bi serkeftina şoreşê re, çilo 
şoreşger dice  nav zarokên xwe û jiyana 
xwe ya rojane dijî. Rewşenbîr jî piştî her 
tiştî radestî rêberên gel dike, dibe ku ew 
rêber siyasetmedarên gel bin, pênûsekê 
hiltîne yekê datîne û tenê naveroka 
nivîsên wî tên guhertin. 

Li Sûriyeyê bi giştî û li Roj avayê 
Kurdistanê bi taybetî şoreşek rabû û hîn 
jî berdewam e, rewşa kurdan gelekî aloz 
û bipirsgirêke, çimkî partî nikarin li hev 
bikin. 

 Rewşenbîrên partiyan jî bêtir ji 
afirandina çareseriyan pesnê Partiya 

xwe didin, her wiha lib rewşenbîrên 
serbixwe û êla ya ne nayê guhdarî kirin. 
Êdî bi dîtina me çareserî ev e: 

01- Yekkirina helwest û gotara siyasî. 

02- Pirsgirêka  Rojava li Rojava çareser 
dibe. 

03- Pêwiste Pyd têkçûna  xwe di 
birêvebirina herêma kurdî de ragihîne, 
piştî gelek bûyer û şaşiyan.  

04-Ji bo aramiya herêmê, divê pyd ji 
gelê kurd lêborînê bixwaze, li ser hemû 
komkujî, şaşî û kiryarên ku Pyd û Ypg 
û asayişên wê pê rabûne.  

Lêborîn hêz e, û dê aramiyê bîne 
herêmê. 

05- Li darxistina kongireyek giştî ji 
hemû aliyên siyasî, civakî, rewşenbîrî. 
06-kongir dikare mîna parleman be yan 
jî bibe parleman, endamên kongir jî 
dikarin bibin endamên parleman. Nav jî 
dibe Parlemanê Rojavayê Kurdistanê,  
taku rêjîm birûxe û hilbijartinên 
demuqrat çê bibin. 
07-Kongir dikare komîtek birêvebir 
(istiratîcî) damezirîne, ew komît dikare 
komîta danîna pêşniyar, piroje û 
siyasetan be. 

08-Komîta Istratîcî dikare birêvebirina 
herêmê bike 
09- Komîtên birêvebir bên 
damezirandin, wek komîta karê derve, 
dadgeh, komîta leşkerî, civakî, samanî, 
çandî. 

10-Damezirandina artêşek giştî 
bêlayane, her wisa dameziran dina 
asayişan. Komîta istiratîcî dikare bangî 
gel bike û şanikên taybet dikarin bi kar 
û barên rêxistinî rabin. 
11-Piştî kongir û dameziran dina 
komîtan, nabe partî nûnertiya 
berjewendiyên giştî yên gelê kurd bikin. 
12- Kar û  xebat  tê  kirin  ji bo peyda 
kirina etmosfera  piştî rûxandina rêjîmê. 

Bi texmîna me, eger hat û wisa bû, wê 
gelê kurd li rojava bibe yek û dê tenê 
dijîtiya rêjîma dictator bike, taku 
birûxe. Her wiha hêz û bi dest xistina 
mafan di yekîtiya me deye  û em hemû 
di ber de berpirsyar in, bi taybetî 
partiyên siyasî. 
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*Evîn venamir e…. 
Rasteqînek heye di hemû pêvajoya 
dîrokê de,ew jî ew e ku hergava 
Rastî û evîn bi serdikevin. Evînê 
berdêlî bikin an jî,hez (hej) hev 
bikin, ev peyvan bi zimanê Aramî  
berî du hezar sal û tiştek hatiye 
gotin.Ez bi hûrbînî nizanim ger 
hezretî Îsa an jî, hin ji şagirtên wî 
van gotinan gotine.Ev hezkirin bo 
mirove ,çi jin çi mêr,mebseta wê 
ne evîna di neqeba jin û mêr de 
ye.Gerek em mukir bên,  ku evîn 
di neqeba mêr û jinê de weke 
lampa ku nayê vemirandin. Evîn 
hêza çîhanî a herî xûrte, çavkaniya 
ênêrjî ye a  ku  çiqas  tê bikar anîn, 
xerab nabe. Hezkirin ew zinara 
bilinde ku ticarî mirov jê naxwaze 
dawer bibe.  Hêz  û asyîş dide me 
û em Karin yê dîtir biguherînin. 

Xwezî min karîba bi hemû 
zimanan,ta bi zimanê sorperiyan 
peyva evînê bi lêv kirbana.Çimkî 
baweriyek liba min heye ku tenê 
evîn kare çiyayek ji warekî bibe 
cihekî dîtir,ma ne hergav tê gotin 
ku evîn cîhanê dilivîne .Kî 
evîndare xwedî qençî û pakî ye, û 
ticarî çavnebarî ji tikesî nake. Di 
ferhenga wî de, Ne ezîtî ,ne jî, 
pozbilindî heye,sitemkarî li kesekî 
nake û bi ketin û şikestina tikesî 
dilgeş nabe.Ew kesê dilber 
be,hemû astengan dirûxîne, û 
hergav bi hêvî û aramî ye.Lê….! 
ev lê heye,ka em binêrin ev çi lê 
ye. 

Mirovê kurd mê an jî, nêr di vê 
cîhanê de, bawerim tenê carek 
dilgeşe dibe,ew jî gava avîndar e û 
dîlanê dike.Bi dîlanê re hest bi liva 
jiyanê di hundirê xwe de dike,hest 
dibe ku rengê cîhanê a bi sipî û reş, 
dibe pir rengo. Çimkî di pêvajoya 
hebûn û mayîna wî de , nalîn, 
keder û êş bûye çek jêre.Loma bi 
evînê re difire,gava fêrî sobaniya 
wê dibe, ku cara yekem dibêje: 
Ez… hez(hej).. te.. dikim. Evîn 
weke pêl e,weke lêdanek li ligan 
dikeve û tu diterpilî,weke soj e ku 
hundirê te agirdadayî dike.Evîn ew 
berbanga ku te hembêz dike,di 
çavên xelkê de,tu hastên xwe 
dipîvînî.Baskên te yî sipî 
vedibin,çawa çavên xwe digirî,tu 
xwe bi (dilberê -dilber)re 
dibînî.Ew roja kifşe kirina evîna 
xwe bo yê dîtir,bi gul û pepûle 
ye,mişt reng e,çimkî evîn li rex te 
rûdinê.Bi hembêz kirina yekem, 
tirs û mereq difirin û ramûsana  

Bêkes Têlo 
   SÛRGÛN…EVÎN…MIRIN 

(II) 
 

GOTAR  
hejimar   " 14"  Hezîran   2013            ro jnameyeke çandî ye ,                      ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye 
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yekem weke bêrîyek şêrîn di bîra 
te de dimîne.Zivistan dibe bihar ji 
germahiya dilêrî,û peyv weke 
hingiv ji lêvan diherikin.Evîn me 
tijî jiyan dike,ew birûska ku di dil 
de,nayê vemirandin. Evîn di dilan 
de weke mûmiyeke, wan ronî 
dike û bedewtirîn evîn ew e ya ku 
giyan şiyar dike. Lê ! ez dibêjim 
lê, gava evîn dibe tu yê minî (ya 
minî), an jî, bibe evîna dilxirabî  
haho haho mirineke bi qehr 
e,mirinek hêdî weke dilop kirinê 
ye.Carna kesên em dildarên wan 
in, ne weke em dixwazin litev 
diger in. Herkes ji me , ji yê dîtir 
dixwaze bibe mirêka wî û li vira 
peqîna pirsgirekan derdikeve. 
Evîn ew e ku hez(hej) te bikim 
,weke tu heyî,bi pakî û nepakiyên 
te ne ku ez an jî, tu bibî  milkê 
taybet. 

Evînek qurstir heye, ji van 
radeyên evînê yên ku li jor min 
anî ziman . Evîna yekalî,a bê 
berdêlî, ew jî dibe mirina bê çar 
e.Lê her û her Evîn dimîne 
yadgara yezdan bo mirovan,ger 
Yezdan hebe!, tevlî şorbûn, 
merezbûn û nale nala ji wê. 

Li vira dibe xwênerek bipirse,ma 
gelo mirina bi çare heye?.Pirsek 
rewa ye, dîrok nêşanî me kir 
ye,ku têgeha mirinê hergav bi 
merqdarî mirov lê tameşe kir ye û 
dike.Jiber veqtîna ji jiyanê ne 
hesane bo mirov,her û her pê 
mijûl dibû û dibe. 

Li vira çimkî li ser mirinê tê 
axaftin, destana Gilgamiş tê hişê 
min weke mînak tînim  ziman .  

Gilgamiş ji mirinê direvya ta  
têgihişt ku tenê afirandin û 
zarokanîn pox û hêza ku kare li 
hember mirinê rabiweste. Ji 
mirinê direvya ta giha vê 
pênasînê di dawiya dastanê de, 
gava pêşwaziya hevalê xweyî 
mirî Ankîdo kir.Têgihîşt ku kî 
zarok tîne namire,kî diafirîne 
namire. Zûbizû biryar da sînorek 
gewre bo bajarê Ûruk avabike, li 
hember padîşahê mirinê deku 
karekî gewre di dîrokê de bihêle 
û navê wî neyê jibîr kirin. Mirin 
û evîn !..,yek jiyanê ji te dibe a 
dîtir jiyan dide te.Lê we ticarî 
bihîstiye ku evîn kûjer be an 
kûjdar be?! .Di gotara sisyan de, 
ezê hewl bidim bi riya du filman 
ê îspanî,, Derya di hundirê min 
de,, û filmê kurdî,, 8 rojên Dilber 
ê,, bersiva vê pirsê bidim. 

  Feqî Kurdan (Dr. Ehmed Xelîl) 
Navkokiya Ji Bo Erdnîgariyê 

 
Di pêvajoya dîrokê de tewşankî nîne, 

nexêr, her bûyerek berhema hin sedem û 
hêmanaye, û bi gelemperî çar rasteqîn 
destên xwe bi hevre datînin ser pêvajoya 
dîrokê û çêkirina çarenûsa gelan; lewre 
divê em dîroka cîhanê bi hûrikî  di bin 
çavan re derbaskin, ji ber ku pêşeroj ji 
niharoj û paşerojê ne cudaye, ji bilî vê jî, tê 
bîra min ku Gastûn Botol dibêje: „ A giring 
ewe ku tu bizanibî ba ji kuva tê, da tu xwe 
navêjî dijî wî“(I). Pêwiste em kurd jî 
bizanibin  rasteqînên dîrokê çine, da ku em 
li dijî wan kar nekin; yekemîn van 
resteqînan navkokiya ji bo bidestxistina 
erdnîgariyê ye. Werin em va navkokiyê 
hinekî şîrove bikin. 

Hêmanên Bidestxistina Erdnîgariyê: 

 Morîs Dovirjê dibêje: „Erdnîgarî 
(Cuxrafî) keça dîrokê ye bi qaserî ku diya 
wî ye„(II). Bi rastî eva gotineka nirxbihaye, 
û çaxê erdnîgariya gelan binpê dibe gel tên 
herfandin, lewre, ji berbanga dîrokê de 
navkokî di navbera gelan de ji bo 
bidestxistina erdnîgariyê xort bû, di 
paşerojê de dê xorttir bibe, ji ber ku jimara 
mirovan roj bi roj bêhtir dibe. Li ber 
ronahiya va rasteqînê emê karibin pir 
cengan li seranserî cîhanê diqewimin şîrove 
bikin, bi serde jî emê karibin bizanibin ji bo 
çi dewletên gewre hewldidin ku destên xwe 
deynin ser cemesera bakur û başûr, û 
berebaziyên wan li ezmanan.  

Hêmanên bidestxistina erdnîgariyê evin: 

1 – Kendûkor û Heyam: Bê guman, 
kendûkor û heyam (etmosfîr) roleke mizin 
di jiyana mirov de dileyze, bi gelemperî 
mirov ji erdnîgariya biyaban (Berrî) û 
sermepir (wek cemesera bakur û başûr), 
bazdide, daxwaza wî ewe ku ew nişteciyê 
erdnîgariya orteheyam be, xwdîyê axeka 
zengîn û pir baran û av be. 

Bi gotineke din; erdnîgarî bi du rengane: 

-Erdnîgariya Birçîbûnê: Ew ergnî gari- 
yeka qels û belengaze, nikare pêdiviyên 
jiyanî pêşkêş bike, nişteciyan diqewtîne, 
dike penaber. 
- Erdnîgariya Têrbûnê: Ew ergnîgariyeka 
dewlemende, pêdiviyên jiyanî bi hêsanî 
pêşkêş dike,  nişteciyan berve xwe dikşîne. 
Li dirêjahiya dîrokê, nişteciyên 

(erdnîgariya birçîbunê) êriş dibirin 
(erdnîgariya têrbûnê), da ku bixin bin 
destên xwe, û jiyaneke xweşik têde 
derbaskin, helbet nakokî di navbera 
êrişvanan û nişteciyan de diqewimî, û bi 
piranî êrişvan bi ser diketin. 

Wek nemûne; êrişên Ekkadiyan li 
misopotamiy dor (2300 b.z)ê, û êrişên 
Emuriyan li Sûrya, êrişên erebên Islam li 
misopotamiy,  Sûrya, ,Yemen û Misir di 
sedsala (7z)ê, û êrişên Muxolan li welatê 
Ҫîn, Hindistan, Efxanistan û deverên 
rojavaya Asya di sedsala (12 z)ê III). 

2 – Dahatî û Bazirganî: Ev hêmana bi  

 tûnd girêdayî hêmana(kendûkor û heyam) 
ê ye, lê di her serdemê de rengekî xwe î 
tabetî heye, ji ber ku piştî mirov ji rewşa 
komikan derbasî rewşa êlî bûn, û di pê re 
ketin bin sîwanên dewletên neteweyî û olî, 
pêdiviya bidestxistina erdnîgariyê ji 
pergala xwastekên ûr derbasî pergala 
xwastekên şaritaniyê bû, ew pergala ku 
jimartina mirov têde bêhtir bû, û qesr û 
olgeh sazkirn, û bazirganî têde peyda bû û 
bi pêşve çû. 

Wek nemûna; Ekkadiyan, Babiliyan û 
Aşuriyan êriş birin ciyayên Kurdistan û 
ciyayên Emanos li nêzîkî Derya Sipî, da ku 
text , mêtal (filiz), mermer û kevirên 
nirbiha ên din bi destxwexînin, û êrişên 
dagîrkerên ewrupî li ser deverên Asya, 
Ffrica û Ekêrka, jib o ku destên xwe 
deynin ser dahatiyên wan deveran.  

Wek nimûne; rola bazirganiyê di 
çarçewa pirojeyên êrişvaniyê de, ji ber ku 
rêyên bazirganiyê ên cîhanî, di her demê 
de, rêyên çar  cûremirovan bûn: 
Bazirganvan, oldarvan, konevan û êrişvan, 
û ciyê balkêşiyê ye ku cîhana kevin ji sê 
bejan bû (Asya, Ewrupa, Efrika), û bejê 
herî giring ji hêla demografî û aborî de 
bejê Asya bû.  
Di cîhana kevin de, du rêyên bazirganiyê 

ên giring hebûn,  û dikirin ku gelên cîhanê 
bi hevre têkildar bibin: 

– Rêya Herîr: Ev rê ji welatê Ҫîn de dest 
pê dikir, û di deverên orta Asya re derbasî 
Kurdistan û Misopotamya dibû, li wir dibû 
di şax; şaxek berev Enadulê diçû, şaxê din 
jî biyabana Sûryê derbsdikir, û digihîşt 
beravên Derya Sipî. 

– Rêya Bixûr: Ev rê ji başûrê rojavaya 
Asya de- bejayî û deryayî- dest pê dikir, û 
digihîşt benderên başûrê Yemen, di pey re 
di rojavaya Erebistanê re berve bakur diçû, 
ta digihîşt benderên Derya Sipî, du şax jî 
berve Misopotamya diçûn, û şaxek jî berve 
bakurê Misirê diçû. 

Bi kurtî; li deverên Misopotamya, 
rojavaya Kurdistan, Enadol, Sûrya, 
Libnan, Filestîn û bakurê Misir, şaxên 
Rêya Herîr û Rêya Bixûr digihîştin hev, û 
ji benderên Derya Sipî rêyên bazirganiyê 
ên deryayî derbasî başûrê Ewrupa dibûn, û 
bi vî awayî her sê bejên cîhana kevin bi 
hevre dihatin girêdan, û eger em rêyên 
êrişvanên xwedî pirojeyên dagîrkeriyê di 
ber çavan re derbaskin, emê bibînin ku ew 
di herdû rêyên bazirganiyê û şaxên wan re 
diçûn û dihatin. 

Çi dibe jî, pêwîste 

Kurdistan were rêzgarkirin! 
Jêder: 

I - Gastûn Botol: Zanista diplomasî, rû 103.  
II - Morîs Dovirjê: zanistcivakiya diplomatik, rû 
56. 
 III- Cîn Potro û hin din: Rojhilata nêzîk û 
Şaristaniyên pêşîn, rû 70, 62. Y. I. Kitşanov: Jiyana 
Tîmoşîn (Cingîzxan): rû 263 – 264. Ebû Elfida; 
Kortenûçeyên Mirovan, beş 3, rû 193 – 194. 
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Alan pîr Mem 
Kundê şerê birakujyê 

li ser dara bihara erebî dike lûbe lub 
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ne ji şer revyane û ne tiştek ,qey biçek birçî bûn û 
kêm karî heye, lê tiştek ji gotnên wan zigurd û 
xêzanan rast tine bû,”em ji ber şer revyane û malên 
me wêran bûn” û ji van gotnên qelewî giş derew. 
başe ..ev yak û ev asteya yekeme ji lîstoka wanî 
mezin ,û em nizanin bê wê di pêşerojê de çi çêbibe 
berî em lîstokê bi ewkekî giştî têbighên. 
û ew xortên kurdê sûrî yê ko hatine ji xwe ne cî ..ne 
war ji wan re heye ..yê kar û îş dît dît û yê karek jî 
ji xwe re nedît wê bi kude here ....ya wê li bin wa 
konka razê û serê sibeha wê here wê xarcya ko her 
deqê bîst kes jê derdikevin û bîst dikevênê û 
kûçkaniye. 
û ya jî wê li şeqam û kolanan razê ,îca kîjanê 
baştire ..ne îş ne kar û di wê demê de jî rê ji duhokê 
heta hewlêr û silêmanyê girtî bû ,îca wê ev reben 
çibke ..vegere sûrî wê wî bikşînin leşkeryê û li vir jî 
bimêne kûçkanya birra ye ..îca li vê navê hukmeta 
herêm bang xoratandikir....werin bibin  pêşmerge ji 
alîkî de nav û şan û serbilindiye û ji alîkî dinde emê 
we ji vê pîstyê rizgar bikin , werin xwarin û 
vexwarna we li ser meye û razaneke xweş di 
kerevana de jî ji were heye û di ser wilo gişî re jî 
emê pera bi wedin ,her yek dora 300..400..500 
dolarî wê di mehê de bistîne ,û bi vî hawî xort bi 
sseda..bi hezara kişandin pêşmergayetyê  û dane 
wan û dane wan heta di devê wan re avêt. 
ev jimarên mezin ji xortên leşker,yên ko fêr bûn 
rahiştina çek û çilo tang û topan rêveber bikin 
..amade bûn û ro bi ro jimarên wan bilindtir dibû ,lê 
pirsyara herî mezin li vê navê ji ber çi û ji çire....?? 
wê ev leşker û ev girûpên leşkerî dakevin sûrî....şar 
û bajarên kurda ji qamişlo bigir hetanî bi efrîn û 
kobanê di bin destê xwe xin û giş ji bo çi ....pere û 
petrol û kiştûkala herêmênî pirr dewlemend û 
zengîn ...di bin siya serokatiya berzanînî law. 
lê kengî “apoçî” dihêlin ev tişt bi serî bibe û xwîna 
wan xortên pêşmerge jî ji xwe germe û bi hestekî 
netewî ...partî hatine şer û “apoçî” jî ji xwe berê ttor 
bûne ji wan ,û dîtna wan bi mirna wane.  
de ana em vegerin dîroka kurdînî reş di not û şeşa 
de ...”mesûdê berzanî” xwe avêt “ssedam hisên” 
 destê alîkaryê jê xwest û bi hev re partî û ssedam 
şerê “celal telebanî” kirin û ew ji hewlêr û her derê 
bi tang û topan derxistin ,eve şerê birakujyê ...kurd 
kurda bikujin ...kurd xwe bavêje dijminê xwe de 
birê xwenî kurd bikuje.. 
wê wilo li sûrî jî çêbibe ...wê “apoçî” bang hevalê 
xwe kin ji rejîma sûrî ya ko her tişt li herêma kurdî 
daye dest wan .. û rastya vê berçav bû(kî here 
amûdê û qamişlo wê li ser vê xweşik raweste) 
giftûgo jêre navê û wê wan bîne ser xortê qamişlo û 
amûdê û dêrik û efrîn û kobanê ....”pêşmergên 
rojava”. 
Kî tê û dibêje kes nizane bê wê sibe çi bibe û wê çi 
çê bibe ji ber ko di do de tiştek tine bû bêje..belkî di 
pêşeroja nêzîk de wilo bibe û wilo mebe ,û bi 
wateyeke din ,ti agahî û danîn tine ne ko riya rastyê 
bide ber mere. 
îro ro li rojavayê kurdistanê. kê ev nav li ber dilê 
xwe xweş û şêrîn dît, yan nedî, ev ne pirsgirêka 
milletê kurde ,ev pirsgirêka şofînîyetê ye. 
tiştin gelek giring û balkêş çêdibin ,û bandora wan 
zindiye li ser jiyana kurdî di herêmê de,bi ewkekî 
giştî “apoçî” û hevalêt xwe û bi leşker û girûp û 
milîşiyatê xwe ji PKK û PYD û YPG herêma kurdî 
zeft kirne û penca xwenî leşkerî lê asê kirne. 
jiyana wênî abûrî di dest wan deye ,jiyana wênî 
rewşenbîrî di dest wan deye û jiyana wênî siyasî jî 
di dest wan deye ,qîma kê bê ..neyê ev ne xefet û 

xeme ji wanre ,her tişt di bin destê xwede hiştine 
dîl û ti nav û nîşanê nadin partiyan û li wan 
dinerin wekû ko li nebûnekê û komekê  ji ne 
tiştkî temaşe dikin. 
eve bercewendî, eve rastî îro ro û vî tiştî ji xwere 
dikine maf û ew bi wilo razî ne. 
kêfa kê bê ...neyê ev ne tiştekî zêde dike û ne 
kêm dike . 
giş dibê rejîma sûrî û hostê wanî siyasî “beşar 
esed” ev daye wan û agahî ji wan re tên ji 
şamê....ji arvaza serokatyê hazir û amade li ser 
masê meznên wan di malê gel de..têne danîn. 
îca taqîkirina rastiya vê ne barê meye ana û ne di 
derbarê babeta medeye. 
“apoçî” û “artêşa sûrînî azad” li hev nakin çiqasî 
li serêkanyê pevketin û şer û ceng di navbera 
wan de xwîn di holê de rêz kir û çiqeysî li 
parêzgeha helebê de li tarê kurdan( şêx meqsûd û 
eşrefyê) rastî hev hatin û rrepandin hev ,çi kuştî 
,çi hiştî ,çi birîndar mal û avahî wêran bûn ,û yê 
çû jî ji welatiya wekû ko dibêjin û ev peyv tim ji 
ber guhê me nakeve ,”yê çû ji kîs xwe çû”. 
û li aliyekî din me go hêza herî xurt îro ro li 
rojava “apoçîne” lê gelo ka li başûrê kurdistanê 
çi çêdibe û hukmeta herêm û serokatiya berzanî 
ji çire amade dike û “apoçî” û “artêşa azad” û 
“rejîma esed” û “turkya erdoxanî” û “îraqa 
malikî” çilo lê dinerin....?? û li kur rawestyane ji 
van hazirya û li bende çine...? berî her tiştî 
hukmeta herêmê kurdistanê tiştekî gelekî mezin 
dike û wê lîskekê mezin bilîze ,lê armanc û 
mebest jê çiye....?? riya sînor li ber xelkê cezîra 
sûrî vekir û hişt ko jimarên gelek..gelek mezin ji 
xort û zigurd û xêzanan bêne kurdistanê li bin 
navê “penaberyê” û şandin dû rêkixirawên 
mirovatî û bi taybet û ya herî navdar (UN) de li 
halê vê xelkê binerin ,çawa aware bûn û şerpeze 
bûn ji ber pirsa ko li sûrî dibe anha. û rabûn bi 
deh hezaran xelk tomar kirin li ser bingehekê ko 
ev ji welatê xwe revyane  û li vê de .. di qada 
herêm de penaberin ,û ew bi xwe  û  ji xwe du 
hêz jî li ser qadekê nabe û bi taybet wê çilo du 
hêzên xurt ko ji berê de li hev nakin û ne li hev 
dikin ,wê bibin hevbeşê herêmekê û kengî tirk 
qebûl dikin ji ber ko “receb tteyib erdoxan” xweş 
dizane ko kurdistan li sûrî bête ragihandin û di 
bin siya hukmeta herêmê kurdistanê û PKK ê de 
;ev ji xwe dema herdû li hev bên û li hev 
bikin,wê kurdê tirkî jî serê wî bi êşînin û wê 
rabin şoreşê û wê pirsgirêkên pirr mezin çêbibin. 
ev li alîkî û “rejîma sûrî”kengî qîma wê tê ko 
serokatya berzanî li kurdistana îraqê têkeve sûrî 
û bi çi rengî ,bi rengekî leşkerî ,ê ev di tarîxa jî 
de çênabe. 
û civata nêwdewletî û emêrîka ka wê çilo li vê 
babetê binerin û erebên netewînî...şofînî û malikî 
ji alîkî dinde û dost û hevalbendên rejîma sûrî ji 
rûsya û îran û çînê . 

mane divê mere van gişa deyne ber çavê xwe ji 
ber ko lîstok jî bi ewka vî gewdî mezine û ji xwe 
li vê navê her çil partiyên menî li sûrî yê ko ro bi 
ro dizên û ji pevçûnên wanî siyasînî bi derewa 
partiyek nih çêdibe bi berdewamî ne li ber 
tiştekîne û giş jî destê serokatya berzanî  maç 
dikin. 
û ji xwe berê oposisyona sûrî ne li ber tiştekî ye 
bi hazirya “siûdyê û tirkî û emêrîka û qeter”. 
îca maye bê van tevan jî ..her yek çi ji pêşeroja 
siyaseta xwe re daniye. 

Weşanên Nû 
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GOTAR  

Can Aryan  
 
Tevgere Kurd e Rojava  

         ü ev Dema Zêrîn 
 
 Wek tê zanîn, berî ku Gelên bindest ü tevgere wan ya azadikirinê 

dest bi tekoşîne azadi dijî dijminê xwe bikin, pêwîste ku ew 
hinek xalên giring bo wê yekê pêkbînin. 

Di vê hawî de ü di vê rewşa şoreşe Gelên Surî ji bêhtirî du Salan 
ve, ji Gelê Kurdistana Rojava ü tevgere wî ev pêwistiyên han tên 
Xwestin: 

- Pirkirine şyarkirin ü rêxistine Netewî di nav bere Civake Kurd 
de bi rengeki rast ü ne radikal, belikirine giringiye Azadiyê ü 
xilasiyê ji bndestiyê. 

- Jîrkirine Rêxistin ü Partiyên siasî ü Komeleyên rewşenbirî 
civaki sivili, yên ku gereke di bin banekî hevbendi de bi gihin 
hev . 

- Gihiştbune siasi ü mediaki bi parti ü hêzên demoqrati Surî ü 
Herêmi re, da rastî ü adalete pirsgirêke Gelê Kurd ji wan glan re 
werê belikirin ji raxekî, ü ji rexekî di ve, gereke ew bi hev re 
tekoşînê dijî recime baath diktator ü şovinist bikin ü wê bi din 
ardê. 

- Di vê dema zêrîn e herêmî ü cihanî de, pêwiste ku Tevgere 
azadikirine kurdi, çalekî ü tekoşine xwe siasî ü laşkerî 
azadikirinê xwertir bikê ü pêgirtibunê bi Autonomiye Kurdi ü bi 
avakirine Systemeke Fiderali pêşe rojê de li suri ü jê ne wê xwar 
bamberi hinek opozisone Suri ya islamist ü şovinist de 

- Qedexekirine şerê birakujî navbere hêzin Kurd de di bin çi 
sedemê de bê. Li vê hawiyê de, pir giringe, ku em zirare wê 
birakujîa xerab ku di navbere hinek hêzin Kurdistana Başur berî 
dihên salan, bînin bîre xwe . 

- Avakirine pêwendiyên xwert e siasî  ü diplomasî ü mediakî  bi 
Sistem ü Organizionen civakî e Uropî ü Amerikî re, ü weha ji 
wan re giringiye hevrêz ü arikariyê werê belikirin ü 
pêşinyarkirin, da ew bi hevre wê recimê bi din ardê, wek çawe 
wilo berê li Iraqê çêbubu, ü ew wisa karibin Gelên sriyê jî 
azadkin; piştre wê  Kurd jî  di Suriyê de karibin bi gihên mafên 
xwe yên igal Netewi, weha ku ew karibin Hikmek zati herêmi di 
Kurdistane Rojavade rêvebibin, ü duvre dema rewşek xweştir 
hat, gerek ev Autonomi bi Autonomiye Kurden başur li iraqê ve 
werê girêdan ji aliyekî ve, ü weha jî wê Bercewndiyên Uropi-
Ameriki di Surî ü herêmê de bêhtir fere ü xwertier bibin ji 
aliyekî di ve. 

Di vê mecalê de, ku di van salên tali de Yekitiye Uropa ü 
Amerika Zext li ser recime suri ya diktator ü şovinist  xwert 
kirine, hêjî mixabin tevgere Kurdistane Rojava girêdanek xwert 
bi wan re çê ne kirine ü çalekiyên xwe jî xwert ne kirine. Wek tê 
xwiakirin, hêzên recimê yên laşkeri ü diplomasi ü daravi ü 
istixbarati xwerterin ji yên Tevgerê, lê bi iradek mezin ya Gel ü 
Tevgere wî ü bi arikari ü pêwendi bi yekitiye Uropa ü Amerika ü 
hêzên demoqrata herêmi re ewê karibin Tekoşinê dijî wê recimê 
fêdekin. 

Li vê hawiyê de, hinek nimune hene, wek pişti ku Gel ü tevgerên 
Iraqê ü Afganistan logistiki bi hêzên ewlekari ü laşkeri yên uropi 
ü ameriki re arikari kirin, wan karibu Afganistan ü Iraqê ji bin 
destên wan recimên diktatur azadkin.  

Di vi pirskirêkê de, ev yek tiştek igale, ku Gelên bindest ü 
tevgerên wan azadikirinê bi Welat ü hêzên Demoqrat re ji bo 
bercewndiyên te ve djî wan recimên Diktator ü şovinist  
arikarbikin. Bo weha pir giringe, ku tevgere azadikirine 
Kurdistane Rojava di vê rewshe tali hêja de, beri ku ew vale 
derbas bibê, ew li van xwestekên jorê guhdarkê ü pêkbinê. 

Idrîs Hiso 
 
          BEROVAJî BER BI WELAT VE 
 

 Bê goman kes hezkirê ceng û şer nîne, lê 
gelo sûde ji ceng û şer heye, belê helbet sûde 
û qencyên cengê hene, wek mînake Tomas 
Maltos(1766-1834) dibêje: ger mirov pirbibn 
tiştek wan kêmnake ji pêv ceng û nexweşyan. 

 û berî wî jî di sala 1095 de BABA yê roma 
Orlyanê Duyemîn digot: çimkî Erd ji 
hawîrdorde girtye bi deryan û çiyan ve, loma 
nikare xwarin û pêdivyên van mirovên pir bi 
cî bîne, jib o wilo mirov hev dikujin û şerê 
hev dikin, û wisa mirov kêm dibin. 

 ev Kêmbûna mirovan bo hinekan  sûdene lê 
ne bomin bi kêmanî. 

 ji sûde û qezencên cengan jî, ewe ku dîrok û 
keltûra miletan zengîn dike, û rêzên ku berî 
cengê  hal xerabûn, rewşa wan tê guhertin û 
biser dikevin û qatin din bê rol dibin.  

Yek ji mezintrîn sûde ji cengê ewe ku 
guhertinên civakî, ramanî û abûrî têne hole . 
wek mînake paşî ku cenga cîhanê ya 
duyemîn bi dawîbû û bi dehên melyonan 
mirov têde jiyana xwe ji dest dan, jin di 
civaka Ewrepî de bi bêtirîn karûbarê civakî, 
mirovatî û abûrî rabû, pirsgirêka jinê û doza 
mafên wê gihan astek bilind ji pêvî 
guhertinên ku di pêwendî û têkilyên malbatî 
û civakî de çêbûn. û hemû civatên cîhanê 
qezinc ji wan guhertinan û ramanên hatin 
hole girtin, mîna mafên sivîl, mendal, karkir 
û penabiran….hd 
Anuha ceng li sûryê li dare, û guhertinên 
gewre çêdibin, gelo ta nuha û di paşerojê de 
ka çi qezincên van guhertinan wê li kurdên 
rojava yê Kurdistanê hebin?  

Di vê gotarê de ezê behsa yek ji diyarde û 
qezincê vê cengê an guhertinan bikim.  
Yek ji girngtrîn guhertin û qezencên vê 
cengê ku li Sûryê dibin, di nerînamin de ew 
bû ku kurd ji nûve berovajî li welatê xwe 
vegeryan û hatin kar û bare xwe dîsa li ser 
xaka Kurdistan bidomînin. 

Tevî  ku herêma kurdistanê ya ku bi ser 
Sûryê ve hat vekirin. li paş cenga cîhanê 
yekemîn, ji dewlementrîn herêmên dewleat 
Sûryê bû, lê ji ber konevanya nejad perst û 
şofînî, herêma kurdan dûrî çalakî û bizavên 
bermehênan û pêşketina abûrî ma, lê helbet 
kurd jî ne tenê man dest li ber rû, na xêre 
bizavên wan nehatin rawestandin da ku xwe 
û jiyana xwe bugherin û ber bi pêşveçûnêde 
wê bajon. 
Ji encamên vê rewşa xerab û bizavên kurdan 
bo berdewama jiyana xwe gelek kurd sergûnî 
ji dervî Sûrya bûn, çi Ewrupa, çi Emrîka û çi 
dewletin dîtir, lê beşê mezin ji kurdan 
sergûnî paytexta dewletê Şamê bûn û beşekî 
dî ne kêmtir ji yê Şamê sergûnî paytexta 
bakurê dewletê Heleb bibûn, ev herdû beş ji 
kurdan em Karin wan bi sergûnya duyemîn 
bi navbikin paşî avabûna dewleta sûrya ya nû 
û perçebûna kurdistanê di navbera çar 
dewletan de, mîna kurdên ku sergûnê Enqera 
û Istenbolê bûn li Turkya, kesên ku sergûnî 
Şam û Helebê û bi jimarek hindiktir bajarên 
dîtir li Sûyra, mecbûrbûn diketin nava 
jiyanek nû dûr ji welat, û civaka kurdistanê.  
 

diketin bin bandora civata nû de ya ku di 
navde bi cîdbûn, û tevî hewldanên kurdan 
yên bê rawstandin da ku nasname û 
keseyatiya xwe biparêzin, lê tevî wisa jî û bi 
taybet nifşên nû dûrî civat û keltûra xwe 
diman  

û diketin bin bandora jiyana nû de, û zimanê 
xwe hêdî hêdî windadikirin. ta ku rewş hat 
guhertin paşî vê cenga sivîl ya ku destdarê 
wê seranserî welatê Sûrya digere, bi taybet li 
bajarê Şam û Helebê, û hemû çalakiyên abûrî 
hatin rawestandin, loma berê xelkê û bi 
taybet berê kurdan careke din ber bi sergûnyê 
ve hat vekirin, lê vê carê berovajî ber bi welat 
ve. 

Ew malbat û kesên li wan bajran dijyan 
vegeryan welatê xwe nexasim başûr û bakurê 
Kurdistan, û ev wê encamin baş bidin civata 
kurdî, bi taybet malbat û kesên ku hatin 
başûrê welat. cimkî ev perçe azade û jiyan 
têde dibin ala Kurdistan de tê dijîn, ew 
kesanan ji nûve, li keltûr û zimanê xwe 
vegerîn, ji nûve naskirin zimanê wan girînge 
û hêdî hêdî ji şêwezarê Soranî jî tê dighên, 
mîna berî perçebûna welatê me ku kurdan 
hemwan ji hemû şêwezarê kurdî têdgihan. 
gelek ji kurdên rojava jin ji kurdên başûr 
anîn. û geleka jî dan wan. kurd Karin sûdê ji 
her tiştê ku bidest dikevin li kurdstanê bigrin, 
kurdan bi serê çavêxwe dîtin. çawa kurd 
Karin xwe rêve bibin û welatekî aram û 
pêşketî avakin. 
Erê raste kurd ketin kampa û jiyan di 
kampada zor û zehmete. lê li gel vê zor û 
zehmetyê cara yekemîne zarokên kurdan di 
dibistanan de bi zimanê kurdî fêrdibin, mîna 
kurdên Emenistana dema ku di sêwîxanan de 
xwedîbûn lê ew zarokên ku sergûn bibûn ji 
welatê xwe û di sêwîxanên Sovyatê 
perwedebûn, beşek ji wan bûn rewşenbîr û 
nivsakrên bi nav û deng û wejeyek kurdî hêja 
bo me hiştin, 

 mîna Hacyê Cindî, Ereb Şemo û xeynî wan. 

Ji layekî dinve têkilyên kurdên Rojava berê 
xwe guhertin ji Heleb û Şamê û bûn bi 
Duhok, Mêrdîn, Nisêbîn û Orfa re, heger 
zorbe heger hinkbe lê rewşek nû hat meydanê 
bi hemû şêweyî. 

Li herdû perçê Kurdistan Başûr û Bkur kurd 
bi gelek şêweyî rastî alîkarî û yarmetya 
birayên xwe hatin, birengê ku teqez kir ev 
sînor dijmanan danîne û rojek wê bê ev sînor 
gerek nemînin, çimkî divan guhertinan de 
xelk vegeryan rewşa vê herêmê ya serûştî, di 
çûn û hatinênên xwede.     

Helbet kes hezkrê cengê û azeryên wê nînin, 
û tiştek nikare bavekî an diyekî ji zarokekî 
sêwîre vegrîne, û hêsrê mendalekî bi malê 
cîhanê nayên kişandin, lê mirov nikare çavên 
xwejî ji sûde û qezincên wê bigre, ev cenga li 
Sûrya dibe gelek azerî, êş û talanê bi ser 
welatyên Sûrya bi tevayî tîne, lê helbet ji 
dayikbûnek nû bê êş û azerî nîne, lê herdemê 
jî jidaykbûn cê şehnazî, omîd û  dilxweşiyê 
ye jî. 
 wê ev ceng bi sûdeyên pir mezin li ser 
kurdan vegere. 
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Quncik 
    

Di serî de, gereke were gotin, ku bûyerên li 
„Amûda dawî“ rû dan  û dibe ku hîn jî li hin 
„Amûdên din“ rû bidin, ne tenê ciyê xemgîniya 
her Kurdekî, belê ciyê mehkûmkirin û 
şermezarkirinê ne jî, ne tenê careke belê 40 milyon 
carî. Em „fitneya kurdî“, ku li zêdetir ji metbexeke 
cîran tê amadekirinê, û êdî nema wekî caran razayî 
ye, li hêlekê bihêlin..tiştê li „Amûda dawî“ 
qewimiye „dexmeke reş“ e li eniya 40 milyon 
kurd...yê kuştina xelkên „Şermola“, îroj, bide 
behanekirinê, dê sibê kuştina Kurdistanê jî behane 
bike.. 

Kuştin şermezar e.. Şermezar e.. Şermezar e… 
lêborîn ji Amûdê û Amûdiyan kêmtirîn tişt e, ku 
gereke „PYD“ wek humukrana fîlî li ser erde, 
bikira.    
Ya ku li „Amûda dawî“ bûye, berê Kurdan rastûxo 
dide „şrrekî navxweyî“, ku qezenca hîç Kurdekî û 
hîç Kurdistanekê tê de, tune ye.  
Di şerrekî weha „birakuj“ de, eger hat û li 
Rojavayê Kurdistanê rû da, berê hemî Kurdan û 
hemî Kurdistanan, dê tenê li zirarên mezin, 
fitnekariyên mezin, malwêraniyên mezin û 
xirabkariyên mezin be.  

Lewre, ji her Kurdekî, kî û çi dibe bila bibe, tê 
xwestin, berî her tiştî, ku rê li ber „fitneya“ şerrekî 
weha, ku êdî nema „fitneyeke razayî“ e, bigre.  

Herçende ku PYD ligel baskên xwe yên sivîl û 
leşkerî, li Rojavayê Kurdistanê wek „de facto-
rejime“ anku wek „destaehlata mecbûriyê“ 
herêmên Kurdan kontrol dike jî, lê ev yek bi hîç 
şêweyekî gunehbarî û tawankariya wê wek „hêza 
desthelatê“, di bûyerên „Amûda dawî“ de, nade 
behanekirinê.  
PYD, li Rojavayê Kurdistanê, kêm zêde, wek hêza 
herî desthelatdar li ser erdê, bi qasî ku mecbûr e, 
wek „defacto-regime“, Kurdan ji antî-Kurdan 
biparêze, hewqasî mecbûr e, yan jî gereke xwe 
mecbûr bike, ku Kurdan ji Kurdan jî biparêze.   

Ya herî giring, ji bo xelkên deverê, ku gereke PYD 
wek „rejîmeke de facto“ bike, heta aneha dike. Ew 
jî parastina herêmên Kurdan e û rêlibergirtina 
„Artêşa Azad“ û herweha gurûpên wê yên çekdar 
e (bi taybetî gurûpên islamîstên tundrew), daku 
Kurd li „Herêma Kurdistana Sûryayê“, bişên xwe 
bixwe hukumraniya xwe bikin. 
Ev parastina „de facto-rejîma“ PYD, ku heta aneha 
nehiştiye deverên „Sûrya Kurdî“ wekî herêmên 
„Sûrya Sunî“ di „îmaretên islamî“, yên ji şerî‘etê 
heta bi şerî’etê, werbibin, qezenca hemî Kurdan û 
hemî Kurdistanan e.   

Lê helbet ev tenê ne bes e.  
Ji vê wêdetir, gereke PYD paralêl bi heman 
parastina Kurdan û herêmên wan re, yekîtiya 
Kurdan bi Kurdan, ji bo Kurdan û bi Kurdan re jî, 
biparêze û bide parastinê.  

Wate, rêblibergirtina şerrekî „birakuj“, ku îro roj ji 
her demê bihtir şerrekî bi Kurdî muhtemel e, berî 
her kesî, berpirsyariya PYD û „de facto-rejîm“ a 
wê ye.  

Ha li vir, di serencama bûyerên „Amûda dawî“ de, 
kêmtirîn tişt, ku ji desthelatdariya PYD tê 
xwestinê, lêborîn e: lêborîneke mezin ji Amûda 
mezin, ji Amûdiyan û herweha ji hemî Kurdên  

Rojavayê Kurdistanê.   
PYD , hîn di despêka xwîna Amûdê de, dikarîbû bi 
lêborîneke mezin dilê Amûdê yê mezin û Kurdên 
wê jî bikire, lê nekir. 
PYD , hîn di destpêka dilê Amûdê yê birîndar de, 
dikrîbû dilê xwe yê bi Kurdî ji Kurdên wê re veke, 
lê venekir. 
PYD , hîn di destpêka êşa Amûdê de, dikarîbû êşa 
şehîdên Amûdê bi êşa Amûdiyan re, parve bike, lê 
parve nekir.   
Helbet „fitneyek“, ya rasttir xefkek li herêmê, ji bo 
Kurdan tê vedanê. Di danîn û vegirtina vê xefkê de, 
ligel „rikberiya Sûrî“ û artêşa wê a „azad“ û 
herweha hindek dewletên herêmê, di serî Tirkiye, 
bê guman Kurd jî cih digirin.  

Ev xefka fitne û fitne, ku ji destpêka şoreşa Sûrî de, 
li ber Kurdên Rojava hatî vedanê, êdî ji hemî 
Kurdan û hemî Kurdistanên wan re, rastiyeke diyar 
e. Lewre, ji her kesî pêştir, ji PYD wek „hêza de 
factoyeke bi Kurdî“ tê xwestinê, ku bi kêmtirîn 
zirar, rê li ber vê fitne û fitnebaziyê bigre.  

Rûdanên, ku vê dawiyê li „Amûda dawî“ qewimîn, 
ku êdî Kurd bi Kurdan dan mijûlkirinê, û „Kurdên 
Apoçî“ û „Kurdên barzanî“, yan jî Kurdên „antî-
Apoçî“, rastûxo beramberî hev dan şuxulandinê, 
nîşana şerrekî navxweyî ne, ku ji hemî aliyan tê 
xwestinê, Ku ne „Penzîn“ belê avê li vî agirê bi 
Kurdî bikin. 
Bi qasî şopandina min ji xwîna dawî a Amûda 
dawî“ re, eger berî wê Kurd li wê deverê du Kurd 
bûn; yek „apoçî“ hevalê „de facto-rejîm“ yan jî 
„nîv-rejîma“ PYD, yê din jî „antî-apoçî“ hevalê 
„nîv-rikberiyê“, lê îro paş wê „Amûdê xwîna 
dawî“, Kurd êdî heman heman, dikin li deverê 
bibin du Kurdên dijhev; du Kurdên antî-hev yan jî 
du Kurdên „dijminên“ koka hev û Kurdistanên hev.  

Ev, li Rojavayê Kurdistanê sîgnala dubarekirina 
birakujiya Başûrê Kurdistanê ye . 

Helbet di serî de, ji PYD tê xwestin, ku rê li ber 
dubarekirina dîrokeke bi Kurdî weha „birakuj“ 
bigre, lê ev ne tenê berpirsyariya PYD, belê ya 
„antî-„PYD-yan, hemî Kurdan û hemî Kurdistanên 
wan e jî.  
Rast e, PYD sûc di xwîna „Amûda dawî“ de, kir, û 
gereke nekira, lê heta bi wê xwînê jî, Amûdê parast 
û hîn jî wê diparêze. 
Rast e, PYD wek „de facto-rejîm“, sûc li hindek 
„Amûdan“, hindek „Kobanan“ û hindek „Efrînan“ 
kir û gereke nekira, lê heta bi wan „Amûdan“, wan 
„Kobanan“ û wan „Efrînan“, Rojavaye Kurdistanê 
jî parast û hîn jî diparêze. 

Kurt û Kurmancî, PYD wek „de facto-desthelat“ 
helbet şaşiyan dike û dê bike jî, lê li kêleka wan 
şaşiyan rastiyan jî dike.  

Rastiya herî mezin ku heta aneha kiriye û parastiye, 
parastina herêmên Kurdan e. Ev destkefteke xurû 
bi Kurdî ye , ji her Kurdekî tê xwestin, ku wê 
destek bike û biparêze.  
Antî-PYD-yên ku şaşiyên PYD dibînin, rexne 
dikin û daxwaz dikin, ku wan sererast bikin, helbet 
heta dawiyê mafdar in, lê ev nayê wê wateyê ku 
heman rexnekar çavên xwe ji rastiyên wan jî 
bigrin.  

Xelkên PYD, ku Rojavayê Kirdistanê heta aneha ji 
„Cebhet El-nusra“ û xwişkên wê yên ji terorê heta 
bi terorê, parastine, helbet ne „xelkên Xwedê“ ne, 
lê ew di heman demê de, ne „xelkên Şeytan“ in jî. 

Ew, ne tenê heta dawiyê  xurû „sipî“ ne, lê ne heta 
dawiyê hewqasî xurû „reş“ in jî.  
Ew, ne heta hetayê „xêra timî” ne, lê di heman 
demê de, ew ne heta hetayê, „şerrê timî“ ne jî. 

Helbet, PYD ne di ser rexneyê re ye, lê ew ne di bin 
sixêf û dijûnan re ye jî. 

Pirraniya „antî-apoçiyan“ „apoçiyan“  û herweha 
„de facto-rejîm“a wan wek „birakuj“, „şebîha“ û 
„hevkarên rejîma Esed“, liqelem didin. Baş e em 
wisa hesab bikin , lê ka em li aliyê din yê 
„Kurdistana apoçî“, vegerin dîroka Kurdan a herî 
nêzîk. 

Di navbera salên 1994-1996an de, dora 5-7 hezar 
Kurdên Başûrê Kurdistanê, di serencama şerrê 
„birakuj“, ku di navbera PDK û YNK de, rû da, 
jiyana xwe ji dest dan.  

Yek ji sedemên herî sereke, ku hişt zirara Kurdan di 
vî şerrê bi Kurdî de, kambaxtir û mezintir bibe, 
hevpeymaniya serokê Herêma Kurdistanê Mesûd 
Barzanî bi qesasê serê Kurdan û Kurdistanên wan 
Seddam Hisên re, li dij hevpeymaniya serokê Iraqê 
Celal Talebanî bi rejîma Îranê re bû. 

Seddam Hisên, wek her Kurdek li her çar aliyên 
Kurdistanê dizane, Helbçe 5 hezar caran kuşt; bi 
hezaran Kurdên Feylî û Barzanî mehf kirin û 
zêdetir ji 182 hezar Kurdên Başûrî, yên bê guneh, 
dan anfalkirinê. 

Herweha rejîma Îranê jî tiştê heta aneha wek 
dijmina koka Kurdan, jê hatiye kiriye û dê bike jî . 
Gelo Kîjan Kurdê kîjan Kurdistanê, heta aneha, 
hesabê wê birakujî û wê hevpaymaniyê, ji herdu 
serokan daxwaz kiriye ? 
Pirsa ji vê wêdetir jî, ku li gorî heman mentiqê 
„antî-apoçî“, dikare were kirinê ev e: 

Aya navê hevpeymaniya Barzanî bi Seddam Hisên 
re, û herweha Talebanî bi meleyên Îranê re, çi bû ? 

Gelo Barzanî û Talebanî di wî şerrê „kurdwêran“ 
de, ji bo kîjan Kurdî û kîjan Kurdistanê berê 
Kurdan û Kurdistanên wan dan hev, û Kurd û Kud, 
bi hev dan kuştin û qirkirinê? 

Yên îro roj „aopçî“ û „PYD-çiyan“, li Kurdistana 
Rojaava wek „şebîheyên“ rejîma Esad, li qelem 
didin, gelo dê „barzanî“ („PDK-çî“) û talebançiyan 
(YNK-çiyan), wê „birakujî“, wê „dijminatî“ û wê 
hevpeymaniyê, wek „çi“yên rejîma Seddam û 
rejîma Îranê bi nav bidin? 

Yan li vir, ku “nîv-Kurdistan” e, her tişt, Kurd û 
Kurd, tê gotinê, lê li wir, ku îro roj tam Kurdistan e, 
„sotin nayê gotinê“? 

Di dawiyê de, divêm careke din, ji „Amûda dawî“, 
xwîna wê a dawî û herweha Kurd û Kurdistanên wê 
dawî re, bibêjim, ku: 

Hindikek aqil di Amûdê de .. hindikek dil ji Amûdê 
re..Hindikek sebir li ser Amûdê..Amûdê ne layîqa 
hevqas sixêf û antî-sixêf, partî û antî-partî, serok û 
antî-serok, dagijgijandin û antî-dagijgjiandin, fitne 
û antî- fitne, Xwedê û antî-Xwedê...û Kurdistan û 
antî-Kurdistan e.. 

Amûdê ji Kurdistanê heta bi Kurdisatnê ye.. 
Tikaya ji Kurdistanê di Xwedê de, û ji Xwedê di 
Kurdistanê de, bitirsin.. 

Amûdê keça Xwedê ye! 

 

Hoşeng Broka  
hoshengbroka@hotmail.com 
 

Amûdê „keça Xwedê“ ye ! 

 Kurt  û   
Kurmancî   
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Rojek derbas nabe, ku nûçeyeke nebaş ji herêmên 
Rojavayê Kurdistanê, di malperên Internetê de 
belav nebe. Van nûçeyên ku bi nivîskî an bi 
telefonê ji me re tên û em vîdoyên wan jî hinde 
caran dibînin, û em li ser rastîniya jêderên wan 
radiwestin, dibêjin ku her roj lêdan û kuştin û 
revandina mirovan li welêt çêdibin. Van hêriş ne ji 
aliyê leşkerê rejîma Esed ve, ne jî ji aliyê sopayê 
sûrî yê azad ve û ne jî ji aliyê komikên îslamî yên 
ereb ve pêda dibin, van karên nebaş, ku bi ser gelê 
me de tên, ji aliyê partiyekî Kurdan ve, ku bi navê 
„Partiya yekîtiya Demokrat“e, li qelemê dikevin.  

Li herêma Kurdaxê davêjine ser rêveçûneke jinan, 
ku bi terzekî aştiyane jin û keçên Kurd derketibûn 
li pêş seraya hukumdariya bajêrê Efrînê, ji bo 
aştiyê, mafên mirov û ji bo xwestina xwarin û av û 
cereyanê, bi ser ve jî bo xortkirina hevkariya di 
nav hêzên neteweyî yên gelê me de. PYD avêt ser 
wan jin û keç û zarokan, bi lêdan û porkişandin û 
bi dijûnên nebaş ewana ji ser hev belav kirin û 
hinek ji wan girtin, dan ber jêpirsînê. Yek ji wan 
dota şehîdekî Kurd e, ku bi navê wî Hennan Dîko 
bû, û ji malbateke navdar bû. Ji wan jinan re gotin, 
ka ji bo çi ewana li hember „Cebhetul Nusre“ an li 
hember „Sopyaê Sûrî yê Azad“ dernakevin, tevî 
ku wan herdu hêz li derveyî „Kurdistana 
Azadkirî!!!“ ne, û berpirsiyariya navçeya ku tê de 
rêveçûn çêbûye, wekî dixuye, di destê PYD de ye. 
Li Rojavayê Kurdistanê bi behaniya derewîn a 
firotina „Heşîşê“, pirr mirov hatin kuştin û li gelek 
navçeyan bi șêweyekî hovane, wekî li (Til 
Xezalê), li herêma Kobaniyê, avêtin ser malên 
Kurdan û xûn rijandin, tevî ku firoşkarên Heşîşê li 
gor zagona Sûrî nayin kuştin, ewana tên girtin û 
wan davêjin zindanan. PYD ta niha ne xudan 
zagoneke fermî ye, ku wilo xûna xelkê, her roj 
birijîne û behaneyên wilo erzan pêda bike, bo 
hukumdariya xwe bigudîne.  

Ma qey hemî kesên, ku PYD ta niha kuștine, û bi 
taybet wan kadroyên tevgera neteweyî ya kurdî, 
giş Heşîşfiroş bûn?  

Paş ku şandiyeke Encumena Neteweyî ya Kurdî 
çû Istanbolê û bi hêz û kesaniyên hembervaniya 
Sûrî re, di van rojên dawî de, kete gengeşiyê li ser 
tevlêbûna wê di xebata hembervaniya neteweyî ya 
Sûrî de û xwe amadekirina bo kongireya Genfê 2, 
Asayîş û Masayîşên (PYD) avêtin ser xebatkarên 
wan partiyan li gelek deran û bi taybet li bajêrê 
Amûde, ku yek ji navendên serhildanên gelê me 
ye, berê û niha jî. 

Ev PYD bi xwe PKK ye li Rojava Kurdistanê, tevî 
ku ew hezdike, xwe wekî partiyekî serbixwe bide 
nasîn, lê gelê me baş dizane, ku evana „Apocî“ 
yên berê ne, yên ku ji me re û ji her kurdekî 
niştperwer re, digotin „ew ê ji Kurdistaneke 
serbixwe re nexebite, xiniz e, bê rûmet e, bê şeref 
e û xayîn e“, û îro ji gelê me re dixwazin siyaseta 
xwe ya nermokî wekî siyaseteke diristir bidin 
pejirandin û dîsa dibêjin, ku ewê ne li gel wan be, 
hevalê neyar e, noker e û xayîn e, tevî ku bi xwe 
nema tiştekî ji gelê Kurd re dixwazin, heta di navê 
partiya wan de jî ne Kurd û ne Kurdistan heye, û 
di bernameya wan de jî ne serxwebûn, ne federalî 
û ne jî autonomî ji Rojavayê Kurdistanê re heye. 
Hukumdariya wan jî di bin gumanê de ye, ji ber 
ku balafirên Esed di ser baregehên wan re difirin û 
diçin li baregehên hinek hinek dî didin. 

Ta niha li hinde ciyan, wekî li Nubbul û Alzahra, 
ku xelkê wan Şîhe ne, PYD aşkere alîgê (alîgirê) 
leşkerê Esed bû.  Di navbera  wê û sopayê sûrî 
yê azad de gelek caran pevçûn pêda bû. Ma qey 
Nubbul û Al zahra  ji Rojavayê Kurdistanê ne, 
da PKK xelkê wan ji Sopayê Azad biparize? 
PKK gelê me dikuje û dibêje:“Ez we 
diparêzim!“ Ma gelê me ji kê diparize ? Qey ji 
serhildana gelê Sûrî diparize ne ji leşkerê Esed ? 

Fermana bilind a vê komikê Apociyan, wekî 
komikên dî yên li Rojhilat û Başûr û Bakurê 
Kurdistanê jî, ku di bin navin wilo yên bê 
Kurdînî pêda kirîne, ji serokatiya PKK, ji çiyayê 
Qendîlê ve tê. Iro, bê ku carekê jî ev komika 
Apociyan bavêje ser qişleyeke leşkerê dewletê 
an jî aliyekî naskirî ji dewletên cîhanê piştvaniya 
wê bike, bûye xudana deselatê di Rojavayê 
Kurdistanê de. Ev çawa dibe, ku hêzek welatekî 
bê ceng û cîdal bistîne? Gelek çek û debanên 
giran li ser trombêlên bi çar têvedankan ketine 
destên PYD, ji ku ve kes nizane . Pirrepirra 
hêzên wan e, li teviya Rojavayê Kurdistanê 
„checkpoint“ên sopayekî bi hezaran keç û kurên 
Kurdan di nav de pêda kirine, heta keçikên 12 û 
13 salî jî ji xwe re kirine „Grîlla“ û „Asayîş“, ji 
dibistan û berdestiya dayîk û bavan derxistine, û 
bi wan davêjin ser baregehên partî û komeleyên 
Kurdan, ku ji wan jî hene bi vê PYD re ketine 
nav hevbendiyekê, ku di saya serok Masûd 
Barzanî de bi navê „Desteya Kurdî ya Bilind“ 
hatibû avakirin, û ji ber karên nebaş ên PYD, 
Encumena Neteweyî ya kurdî, ku têde gelek 
partiyên me yên dermokrat hene, gihaye pileya 
destkişanê ji hevkariya di nav wê desteyê de. 
Ta niha êşa ku gelê me yê Kurd ji ber hêrişên 
Apociyan dibîne, destpêka derketina PKK li 
bakurê Kurdistanê tîne bîra me. Hîngê hemî 
hêzên gelê me li başûr, li rojava û li rojhilat 
piştvaniya PKK kirin, bi hîviya ku gelê me yê 
birîndar û pirrlêdayî li bakur ji nû ve ji razanga 
mirinêhilbe, lê pişt re hemî wan hêzên neteweyî 
li xwe hişyar bûn û pêhoşîn, ku PKK wan tew 
napejirîne, xwe wekî şûngirê wan tevan dibîne û 
bizava xwe dike, wan gişan ji ortê rake, wan ji 
qada xebatê sîl bike, wan teva bike. Ev sînaryo 
vê carê li Rojavayê Kurdistanê tê lîskandin . 
Pirraniya gelê me vê yekê wekî xapandineke 
mezin dibîne, ji ber ku gelê me deriyên malên 
xwe, sîn û dilên xwe bo her reviyekî PKK, di 
rojên teng û tarî de vekir, wan xortên, ku tî û 
birçî di sînoran re hatibûn wekî zarokên xwe 
xudî kirin, û bi ser ve jî gelek piştvaniya PKK ji 
her aliyekî ve bi xortanî kir, da kanibe sala 
1984ê dest bi şorişê bike. Jin û bûkan zêrên xwe 
ji ber û sîngên xwe dikirin, bazing û gustîlkên 
xwe davêtin ber lingêd „Serokê Serokan!“. Ewê 
vê yekê bavêje paş guhan wê kûr bibe, û ewê wa 
piştvaniya mezin, bi xûn û bi zêr û bi her tiştekî 
berhemdar, ji bîr bike, mirovekî kêm e û bi 
kêşeya Kurdistanê re ne dirist e.  

Iro tiştê PKK bi navê PYD an bi behaneya 
cîbecîhkirina hêminiyê di Rojavayê Kurdistanê 
de dike, ji zorbazî û sîtemkariya rêjîma faşist a 
partiya Baas wêrantir e. Ev zoradriya malbata 
Esed bi xwe ye. 

Hîviya min ew e, ku giş roşenbîrên Kurdistanê, 
part û rêkxirawên wê li hember dîktatoriya PKK 
di Rojavayê Kurdistanê de bêdeng nebin. 

Weşanên Nû 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HALÎN  
Nivîskar: Rosan LEZGÎN 
Otobusa beledîya Berê Koyî ra kewtibî rayîr û ding 
ra ding hîna vêşêr bîyînî pirrî. Guzergahê aye 
Ofîse , Koşuyolu û semtê Hepisxaneyî ra 
fetilîyaynî, şîyînî Seyrantepe û wetê ey.  
Wexto ke resa bi Ofîse heme koltuxî debîy û êdî 
korîdor zî raywanan ra bîyînî pirrî . Mîyanê 
raywanê ke payanî ra vindertibî de yew kênaya 
davîstserra, ya sey yew mankene bi porê xo yê 
dergê kejî bal antinî xo ser. Kêneke zaf rindeke 
bî. Beşna xo ya bêqusûre mîyanê tîşortêko sipî û 
pantolê bilûcînê keweyî de ca ra pakêt kerdibî . 
Destikê yew koltuxe de girewtibî û tam orteyê  
otubuse de sey yew sitûna mermerêne bî. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SÎNOR 
XURŞÎD MÎRZENGÎ 
“Roj hatibû heta ji bihurîbû . Di nava ezman de wek 
biyokeke sebole bi dara ezmanîn ve aliqandî . Tirêjên 
zêrîn mîna xinceran didan çaraliyê beriyê . Bi tîna 
xwe,marên şeşmeh razayî ji xewa kûr şiyar dikir,giyan 
didan beriyê Kulîlk û nêrgiz radibûn ser piyan. Çayirê 
hûrik û qicik,  nêrgiza yekta, nefela gulnedayî û gûrizê 
cejna biharê pîroz dikir.Wawikê devê çeman û kewên 
gozel li beriyê di tedvîr û tedarikên hêkkirinê de. 

Ji dengê banga meleyan, perdeyên guhan diçiriyan . 
Meleyên Qamişlû û Nisêbînê azana nîvro didan . Ji 
kovikên minareyan tewir tewir sewt, celep celep deng 
derdiketin . Yekî hîn nû dest pê kiribû: ‘Ellahû Ekber’ 
yekî din: ‘Heyalel felaaa’ ên din teştekî din digot. Ew 
deng ji kovikên minareyan derdiketin û tevlêhev dibûn, 
guh kerr dikirin” 

 

 Can Kurd 
  kurd istanicom@yahoo.de  

                   We  em  xapandin 
     

Tîravêjan 
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Bi  tenê divêt em hînî xwendin û nivîsandina zimanê 
xwe bibin. Îro hînbûna xwendin û nivîsandina 
zimanê  mader ji bo her miletî  êdî ne wezîfeka 
şexsîye, lê wezîfeka milîye jî, heçî bi vê wezîfê 
ranebûne, wezîfa xwe a milî pêkve neanîbe, bi kêrî 
miletê xwe nehatine ji bo ko mirov bikare  xwe ji 
miletekî bihesibîne  divêt bi kêrî wî bêt.. 
Mîr Celadet Bedirxan, kovara Hawar, hejmara (40) 
Şam/1942. 
Gelî Mîr û Axano! Kurmancno! qenc bizanin 
xwendin, ilm û merîfet li dinyayê û axretê rûyê mirov 
sipî dike. Niho zaroyên xwe fêr bikin ilm û merîfetan 
hûn bi xulaqetê xwe şûcai û cesûrin, heke hûn bibin 
xweyî ilm, hûnê ji dinyayê hemîyan xurtir û 
dewlemendtir bin.. 
Mîr Miqdad Midhet Bedirxan, rojnameya 
KURDISTAN, (4) Misir/ Qahîre/1898 . 
Yekîtiya miletê kurd bi yekîtiya zimanê kurdî tête pê. 
Di yekîtiya zimên de gava pêşîn jî yekîtiya herfan e. 
Yanî ji bona nivîsandina zimanê miletekî, divêt zana 
û xwendewarên wî miletî bi tevayî ji bona zimanê 
xwe elfabêyekê bibijêrin û heke di wî zimanî de çend 
zar hene, zar hemî bi wê elfabayê bêne nivîsandin..  
-  Kuro! Eybe, şerme, fihête, an hînî xwendin û 
nivîsandina bi zimanê xwe bibin, an mebêjin em 
Kurdin, bê ziman Kurdîtî ji we ra ne rûmete, ji me 
ra rûrewşiyek girane..  

- Heyf û xebînet û hezar mixabin, nemaze ji wan ra 
ko bi zimanên din dizanin bixwînin û binivîsînin û 
alfabêya zimanê xwe hêç nas nakin). 

- Heçî em Kurd, me zimanekî delal heye û em pê 
diaxifin, piraniya me ji vî zimanî pê ve bi tu zimanî 
nizanin. 
- Bi tenê divêt em hînî xwendin û nivîsandina zimanê 
xwe bibin. Îro hînbûna xwendin û nivîsandina zimanê 
mader ji bo her miletekî, êdî ne bi tenê wezîfeke şexsî 
ye, lê wezîfeke milî ye jî. 

- Heçî bi vê wezîfê ranebûne, wezîfa xwe ya milî pêk 
neanîne û bi kêrî miletê xwe ne hatine. Ji bona ko 
mirov bikare xwe ji miletekî bi hesibîne, divêt ko bi 
kêrî wî bê. 

- Hawar dengê zanînê ye, zanîn xemnasîne, xemnasîn 
ji me re riya felat û xweşiyê vedike. Her kesê ko xwe 
nas bike, dikare xwe bide naskirin. Hawara me berî 
her tiştî, heyina zimanê me dê bide naskirin, lewma 
ko ziman şertê heyînê a pêşî ye. 

- Bavo  li dinyê ji me kêmtir kes nemaye, heçî milet 
 hene tevde bûne dewlet û hikûmat, xwedan kitêb û 
dibistan. Bi tenê em miletê kurd bi şûnde mane, 
reben, feqîr, Nezan, belengaz di destê xelkêde 
lihîstok… Xelkê hevsarê me kiriye destê xwe li gor 
kêf û menfîeta xwe, berê me ji bakur dide nîvro, ji 
rojave dide rojhilê, ji lewra divêt em jî bixebitin, 
xelkê xwe hînî xwendin û nivîsandinê bikin, vî miletê 
belengaz ji tariyê xelas bikin, berê wî bidin tav û 
ronahiyê.. 

Di çanda kurda de cotkarî û ajalvanî gelek pêşve 
çû ye, ji ber ku kar û pîşeyê wan tim ev bûye. 
Şivanti  jî karek pir cudaye û ne hunerê herkesî ye. 
Ji bo vê malbatên ku şivantiyê nekiribin tune ye an 
jî kesek bê agahî tune ye. Ji ber vê cihê şivantiyê 
gelek girîng û bi qêmet e . 

Em 'ewul pezan nas bikin, sê çeşît rengê pez hene ; 
pezê sor, spî û reş.  Xûyê bizinê bi rik û har e, mih 
jî sernerm û mûlayim e . 

Pezê nêr û mê li gor salanên xwe tên binavkirin: 
Pezên mêşîn: mî yê nêr; berxên ku nû zaye berxê 
virnî, ê ku salekê xwe tijî nekiriye hilû, yê salekê 
re kavirê nêr, ê du salî re hogeç, ê sê salî beran, ji 
vir şûnda beranê qert (maz) tê gotin.  
Yên mê re ; berxê virnî, kavira mê, berinbîr, 
bizaştir û mihê yeksalî, yê din du berî, sê berî û 
miha qert tê gotin. 
Terşê bizin jî: ê nêr; kar, gîskê nêr, hevûrî û nêrî. 
Yên mê jî kar, gîskê mê, tiştir, bizaştir û bizin . 

Şivan û pez herdu jî heval in, tu car ji hev naqetin . 
Şivan li pez mêze dike, diçîrîne û xwedî dike . Li 
berxên biçûkan jî zarok lê mêze dikin yanê jê re 
berxvan tê gotin . 
Di tûrê şivan de; kêr, ar/agir, xwê, şekir tim û tim 
tê de heye, car jî gopal, şiv an ço, tizbî, û ji ber ku 
kilamê kurdî guhdar bike radyonê ji xwe qet naqetî 
ne. Kulavê xwe tim li xwe nêzîk dihêle çavê wî 
tim lê ye. Çekê şivan jî tim di ber de ye. Cilên wî 
çefî, egal û şal e. 
Kulav ji şivan re tim star e di her demsalê de, di 
germ û sermayê de. Çekên/cil şivan ê sermayê tim 
pê re ye, yan jî li hola dihêle. 
Şivan serê sibê şefeqê zû , ku çav der û dorê 
nabîne, yan hîna şev reş e di hunikayê ya sibê de 
pezê xwe digre hêdî hêdî dibe li cihê beyar û 
pirêzê de diçêrîne ku pez têr bixwe. Bi roj jî ku 
hewa germ dibe pez nikare biçire pezê xwe dîne li 
ser cirna kaniyekê av dide, paşê jî ku sî hebe dibe 
bin siyê mexel dike, ku sî tunebe li cihê hunik 
mexel dike. Cihê beriyê ya her kesî diyar e, 
berivan tên, xwarina şivan dînin şivan xwarina 
xwe dixwe, berivan jî pezên xwe didoşin, şîrê xwe 
digrin, xatir ji şivan dixwazin û derin malê. 

Şivan li ber êvarê di dema hunik de pezê xwe digre 
û dibe çêrandinê, mêrg û zeviyan dewer bi dewer 
digerîne .  

Êvarê mixurbê jî li nêzeka hola pez dihewîne, 
berivan tên şîrê xwe didoşin û karê berivana wê 
rojê li çolê diqede .  

Şivan tim li ber pez e û her daîm şiyar e, bi çav, 
goh û hestên xwe tim bi çarçav e. Pez bi ro û şev 
tim di talûkê de ye, talûke; diz, keftar, gur û dijmin 
e. 
Carna ku şivan ji holan an malan dûr dikeve an 
xwarina wî diqede şîr digîhîje hewara wî, carna 
nanê xwe yê hişk hûr dike û dike nav şîr, carna jî 
ku xwarin hebe an tune be jî şîr tim li cem e û 
dikare şîrê xwe bidoşe, şekirê xwe dixe nav, û 
vedixwe şîrê tezeyê bi tehm. 
Şivan bi şev pezê xwe diçirîne çimkî bi şev pir 
hunik e û di hunikayê de pez xweş diçêre, wexta 
ku pez westiya an têr bû, pezê xwe mexel dike. Ji 
bo ewlehiya xwe û pez, ku şivan radikeve mîhekî 
an bizinekî yê ku kerî kiriye (‘elimandiye xwe) 
(‘elimandiye xwe)bi bend bixwe ve girê dide ku bi 
şev di xew de pez bê xeber û destura şivan  neçe  

neçe deran û wenda nebe, an jî ku gur û diz werin 
bi vekişiyayê an bi çûyîna pez re şivan bi pez şiyar 
dibe.  

Şivan çiqas Sivan be, Sivan ne bi tena serê xwe ye, 
kuçik jî alîgirê şivan e, kuçik hevalekî dilsoz e, 
şivan ji kuçikê xwe qewetê digire û tirsa wî diçe. 
Lê ji bo çî dibêjin “kuçikê pez.” Kuçik bi şev an bi 
ro kuçik tim ji pez re ewle ye û pezê distirîne, ku 
kuçik talûkekî dibîne gohê xwe tûj çavên xwe jî bi 
baldar li nav pêz, der û dor mêze dike û digere, ku 
reşikek an jî mirovek xerîb bibîne di’ewute dibe “ 
‘ewt ‘ewta” kuçikê. Şivan û pez bi wî dengê şiyar 
dibin , û dizanin ku talûkek heye û pez xwe ji wî 
talûkê distrîne. Ku talûke derbas dibe kuçik asta 
alarma  xwe dadixîne û dikeve normalê, kuçik ji 
pez re dibe destber, pez bi pê ewle dibe û birehetî 
diçêre.  
Kuçikê şivan weka şivan li dora pez de digere, doş 
dibe, dere û tê, û pez berhev dike. Ku kuçik bihna 
xerîbî, gur û cinawur digire di dora pez de dere û tê 
li pez û xwediyê xwe mêqet dibe. 

Pez malbata şivan e! çîmkî şivan ji bo pez malbata 
xwe diterîkîne, jiyana wî tim dibe ew. Pez çîqas bê 
heş û zîman be jî di navgîna şivan û pez de 
ragihandinek heye û şivan bi zimanê pez dizane; 
“Hîîîrrrr (ji bo ku pez here.” Ji bizinan re “ ‘ey ” (ji 
bo şiyarbûnê), “Tibvê (ji bo ku pez were)”, li ser 
avê “dirêyyyy (ji bo av vexwarina pez)”, 
“hohohooooo, hooy (ji bo ku pez komê serhev 
bibe)… 

Şivan li pezê xwe mêyqet dibe, wek bayterek çi 
nexweşiya wê hebe li gorana wê derman dixwaze û 
didiyê. Kijan pez bi xwînê dikeve , xwînê jê ber 
dide. Dizane ku pezê wî kîjan avis e , li ber zayînê 
ye. Wexta ku pezê wî dizê kar an berxê virnî dide 
ber dê, mih jî lê didalêse, paqêj dike mîna canê 
xwe. Şivan pezê xwe derman dike ji bo qijnik û 
qirnikan carnan jî serşoyê pez dike. Ji pez re 
nexweşa pez a pir xeraw tewek e, ku pez bi tewekê 
bikeve pez nikare here derekî… 

Di mewsîma bihari de dema ku hewa germ dibe 
pezê xwe bi hevrîngê diquse heriya wî berhev dike 
xwedî pez heriyê xwe dibe mal.  

Di aqil û heşê şivan de, di jiyana wî de çiqas pez, 
çêrandin, çol û ziyan û ezman be jî jiyana wî ne tev 
ev e, lê hestên wî jî hene, ji xwe re stranan dibêje, 
kilamên xweş bi bîlûrê dibêje, deng û bilûra wî ji 
pez re wek zingil, ji çolê re jî dibe dengê musîkî. 
Şivan bi bilûra xwe bi awazek şêrîn xwe, hevalên 
xwe kêfxweş û şa dike.  
Pez bi bilûra şivan wer dibe ku êdî pez bi dengê 
bilûrê zane ku şivanê wî kî ye. Şivan ewqas ku pêş 
de  dere ku bi bilûrê pez dajo, vedigerîne û 
dimeşîne. Bilûr dibe ragihandina pez û şivan. Şivan 
bilûrê dikemilîne . Çawa ku şivantî hunerê şivan e, 
bilûr jî ewqas hunerî wî ye. 
Şivan li çolê bê lîstik jî nabe, şivanên dewerê yek 
caran tên cem hev sêgavkê, bezandin, çilûlî… 
dileyzîn û di bazdanê de jî govendê girêdidin; 
şêxanî, delîlo……. dileyzin û direqisin bî kêf û coş. 

Kesek nikare kari kesekî bike û karê yê herî xweş 
pîşe ye. Şivantî jî ne karî herkesî ye û ne rehet e, û 
gelek dijwar e. Şivan tim şiyar e, aqil û heşê wî tim 
li ser pez e, pezê xwe nas dike, zane ku pez nexweş 
e, westiya ye an tî û birçi ye, bi meş û helwesta pez 
dizane. Yanê şivanê me yê kurda tam şivan e û di 
karê xwe de huner e.            Jêder: Serhed.com 

Ji Gotinên Mîr Celadet Bedirxan 
di roja Zimanê Kurdî de 

 
 

Jiyan û Rewşa Şivanê Kurda 
Paşa Amedî 

 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 8 
hejimar   " 14"  Hezîran   2013            ro jnameyeke çandî ye ,                      ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye 

 

Lêkolîn  
   

Ebdulbaqî Huseynî 
Ji ferhenga jinên Kurd (xeleka 4) 

Duriye Ewnî 
Rojnamevan û nivîskar 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di hevpeyvîneke xwe de ligel rojnameyeke 
fransawî, Duriye Ewnî wiha dibêje; Ku kalkê wê 
Ebdulqadir Ewnî ê ku li bajarê Siwêrekê 
(Kurdistana bakur) muftî bû, kurê xwe Muhamed 
Elî Ewnî ji tirsa girtinê, ew şand welatê Misirê, dûrî 
çavên leşkerên Osmaniyan. Bavê wê li wir 
xwendina xwe a herî bilind kir û li cem Melek 
Farûq weke wergervan di Qesra Abdîn karkir, û 
giringtirîn babet pê radibû, ku hemî reşbelekên û 
belgeyên mabata Muhamed Elî Paşa wergerîne 
zimanê erebî û wan di pirtûkxaneyê de biparêze.  
Wekû tê nasîn ku M.Elî Ewnî pirtûka herî 
giranbuha  û balkêş linik kurdan ji zimanê farisî 
wergerandiye zimanê erebî, a ku 
binavê”Şerefname” ye, ku xudanê wê Şerefxanê 
Bedlîsî bû. M.Elî Ewnî ligel hevalê xwe Yihya 
Alxaşab pêşgotineke pir bedew û dewlemend ji 
Şerefnameyê re nivîsandibûn.  

Duriye Ewnî, ji bavekî kurd e (Muhemed Elî Ewnî) 
û ji dayikekê erebî- Misirîye (Zeyneb Muhamed 
Rifa’î). 

Duriye li Misirê ji dayik bûye, û li wir mezinbûye, 
xwendina xwe li Qahîra û li Parîsê qedandiye, ewê 
bi sedê gotaran bi erebî û fransawî nivîsandiye, 
babetên wê herdem li ser gelên bindest bû, û bi 
taybetî gelê kurd, ku xwe herdem nêzîkî vî miletî 
didît, ji ber xwîneke kurdî di rihên wê de diliviya… 

Ewê di hemî wanran de li ser kêşa kurdî radiwestiya 
û berxwedan di ber de dikir,…  
Duriye gelek caran çûye Kurdistanê da ku rewşa 
kurdan ji nêzîk ve bibîne . Di şoreşa seydayî 
Berzanî de li dij rêjîma Bexdê, ew bibû peyamnêra 
şoreşê bo firansawiyan. Wêneyeke Duriye ligel 
Mele Mustefa Berzanî heye,…  

Ew çûye Kurdistana bakur jî (Turkiye), da ku rewşa 
kurdên bakur jî di navbeyna 1980 û1990î de.  

Duriye gelekî li ser mesela peywendiyên dinavbera 
kurd û ereban de hizirkiriye, û nerînên xwe ên nêzîk 
û dûr dane xuyanîkirin, û dibîne ku di pêşerojê de 
herêma Rojhilata Navîn wê bêavakirin bi hinera 
kurd û ereb pêkve. Û dibêje, ku pêdiviya kurd bi 
ereban re heye wekû pêdiviya ereban bi kurdan ve 
heye. Nimûneyekê tîne ku serkaniya herdû çeman 
Dicle û Ferat ji Kurdistana bakur e .  
Duriye derbarî nivîsandinên xwe wiha dibêje; ” Ez 
van pirtûkan ji nerîneke mirovatî dinivîsînim, ligel 
ku koka min ji alî diya min ve erebe û li ser xelkên 

Kînana tême hesêb, lê rehên min, xwîneke kurdî jî 
di wan re diherike, û min gelek ji kultura 
frensawiyan jî hilgirtiye, dema ez li ser keviyên 
çemê Sînê mezindibûme û rastîya sipî naskiriye”.  

Ewê destpêka xwendina xwe li Firansa di 
xwendegeha Aborî û siyasetê debû , paş re 
xwendina wergerandinê xwend, û bû rojnamevan. 

Duriye 27 salan weke rojnamevan li Firansa 
karkiriye, û li wir bûye seroka hevbenda 
rojnamevanên firansiyan .  

Ewê bi gelek mirovên navdar li cîhanê hevpeyvîn 
kirine, û çûye cihên herî giring da ku nûçeyên 
bidestxîne . Wek nimûne; şerê dinavbera Iraq û 
Iranê .  

Berhemên Duriye Ewnî; sê pirtûkin: naverokan 
wan pirtûkan li ser peywendiyên di navbera kurd û 
reban ji alîkî ve, û Kurd û Misirîyan ji alîkî din ve, 
radiweste. Herwiha gelekî li ser rewşa kurdan li 
her çar perçên Kurdistanê berbifirehî diaxive,… li 
vir ezê hinekî li ser naveroka her pirtûkekê 
rawestim û xalên sereke ji xwendevanan re 
berbiçavbikim.  

1.Pirtûka yekê: Ereb û Kurd, nelihevî an lihevî 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duriye, ev pirtûk diyarî sê kesan kiriye û wiha 
nivîsandiye: 

- Bo Bavê min Muhemed Elî Ewnî, ewê yekem bû 
ku kurd bi ereban dane nasîn,.. 
- Bo Diya min Zeyneb, a ku piştevaniya bavê min 
kir, ligel ku Misirîbû. 

- Bo mamostê min Ehmed Behaeldîn, ku ew 
mirovê yekem bû, ku min dehf da nivîsandinê.  

Naveroka pirtûkê  ji 11 dergehan ve hatiye 
avakirin, û di 230 rûpelî de hatiye himbêzkirin. 
Dergehê yekê: Bingeha kurd; kurd kîne, ji kû 
hatine, coxrafiya Kurdistanê, zimanê kurdî, ola 
wan,… li vir Duriye dibêje, ku kurd berî 3000 sal 
li ser xaka xwe bûn. 

Dergehê didwan: Peywendiyên kurd û ereban ji 
dema musilmantiyê ta bi dawiya Imperetoriya 
Osmanlî (1918z).  

Dergehê sisyan: Herifandina Imperetoriya 
Osmanlî û damezirandina Turkiya a nûjen. 

Dergehê çaran: Pêkanîna dewleta Iraqê (1920z). 
Petrol çarenûsiya Kurdistanê diçespîne.  

Dergehê pênçan: Peywendiyên kurd û ereb ji 
dema rizgarkirina Iraqê ta bi şerê tankavê (Xelîc), 
1920-1991.  

Dergehê şeşan: Rewşa kurdan li Turkiyê. 

Dergehê heftan: Rewşa kurdan li Iraqê. 
Dergehê heyştan: Rewşa kurdan li Sûriyê. Duriye 
dibêje ku rewşa kurdan li van hersî dewletan 
(Turkiye, Iraq û Sûriye) piştî sala 1991 gelekî hate 
guhertin, û kêşa kurdî gelek caran, di Rojhilata 
Navîn de, a yekem bû.  

Dergehê nehan: Rewşa kurdan li Libnanê û li 
Yekîtiya Sovyêt (a berê). 

Dergehê dehan: Pewywendiyên kurd û ereban û 
nerîna ereban derbarî tevgerên kurdî ên rizgarî. 
Dergehê yazdehan: Nerînek pêşerojî, sînaryoyên 
berbiçav. Li vir Duriye gelek nerînê xweyî cudan 
dide, ku pêşeroja kurdan çawa bê, coxrafiya siyasî 
wê bighê çi qûnaxê, aboriya kurdan bi çi rengî be, 
civaka Kurdistanê wê bighê çi pelpelûkê.  

Pirtûka Duriye ewnî (Ereb û Kurd, nelihevî an 
lihevî) hêjayî xwendinê ye, ji ber ku naveroka wê, 
dewlemende bi zanyariyên li ser kurdan. Pirtûk ji 
jêderên giranbuha tê hesêb.  
2. Pirtûka didwan: kurd (Alakrad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duriye ev pirtûk bo gelê kurd ê ku tîkoşînekê bo 
nasnameyê û azadiyê dike, diyarîkiriye. Pirtûk bi 
pêşgotineke dirêj, derbarî kurd û siyaseta ku di 
heqê kurdan de têkirin, ji alî Duriye hatiye 
nivîsandin.  

Naveroka pirtûkê ji van beşan têhev: 
Beşê yekê: Kurd, koka wan, jêderên xuristî li 
Kurdistanê, ola wan, ziman û çand. Di vî warî de 
Duriye hebûna çiyayên kurdistanê û şûna wan li 
ser kurdan bi du aliyan şirovedike û dibêje: Aliyê 
baş (posîtîv) ku van çiyayan hiştiye ku kurd bi 
nasnameya xwe ve bêne girêdan, ziman û adetên 
xwe biparêzin, û di hemî çerxan de xwe winda 
neke. Alîyê nebaş (negetîv) ku kurd dûrî 
şaristaniyê ketibû.  
Beşê didwan: Giringtirîn hikûmetên kurdî di dema 
Islamê de; 1. Imperetoriyên kurdî wek ( Mîdya, 
Mîtanî û Kotîl). Û ji xwe mîrneşînên û komarên 
kurdî di dema musilmantiyê de evbûn: Rawadiye, 
Salariye, Hisnuîye (Hemezan), Dostiye û 
Merwaniye, Erdelaniye, Xerestanye, Berxuiye li 
Biloxistanê.  

Beşê sisyan: ji van xalan tê hev;  

1. Koka turkan, dîroka biçîbûna wan li Anadolê.  
2. Kurd û turkên Selcoqî.  
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Lêkolîn  
 

3. Imperetoriya Osmanlî, destpêk û dawî.  

4. Damezrandina Turkiya nûjen .  

Beşê çaran: Turkiya û kêşa kurdî. Li vir Duriye 
çend xalên konkirêt tîne ziman û li ser rewşa PKK 
gelekî radiweste: weke şoreşa partiya karkerên 
Kurdistanê, telefizyona wan (Med TV), perlenama 
wan ku li dervî welat sazkiribûn, Ebdula Ocelan, 
bingeha wî, fikrê wî, kerktera wî, û li dawî girtina 
wî.  
Duriye dibêje ku ewê çend caran ligel Ocelan dîtin 
û hevpeyvîn kirine, û wesfê wî bi vî rengî dide: 
”Ocelan mirovekî fedyoke, herdû çavên wîyî reş 
tîrêjên wek Lêzerê jê tên, herwiha simbêlên wî ku 
zêdî nîvê riwê wî girtiye, wan tîrêjan bi hêztir dike”.  

Beşê pênçan: Damezrandina dewleta Iraqê. Dîsa 
Duriye dibêje ku; Petrol çarenûsiya Kurdistanê 
serrastdike . Di vî beşî de, hevalbûna dinavbera kurd 
û Ingilîzan dide xuyanî, û li ser peymana Sîfir 
(1920) gelekî radiweste.  

Beşê şeşan: Kurd di Iraqê de. Dîroka kurdan li Iraqê 
bi van xalan dide diyarkirin: 1. Pêşveçûna tevgera 
netewî a kurdî. 2. Peywendiya ligel Ebdulkerîm 
Qasim. 3. Şerê çekdarî li dijî hikûmeta Bexdê 4. 
Herêma Kurdistanê. 5. Şerê birakujî.  
Beşê heftan: Rewşa kurdan li Iranê, dîroka wan, 
Şoreşên wan (Şoreşa Simko, 1920 û komara 
Mahabad 1946), Şahê Iranê û Kurd, kurd û şerê 
dinavbera Irak û Iranê (1980-1988).  

Beşê heyştan: Rewşa kurdan li Sûriya û Libnanê, 
dîroka wan, pêşketina peywendiyê di navbera 
rejîma Sûriyê û kurdan. Dîroka kurdên Libnanê .  

Beşê nehan: Kurd li Sovîyata berê, hebûna wan, 
belavkirina wan li komarên Soviyêtê, herifandina 
yekîtiya Soviyêt.  

Beşê dehan: Peywendiyên kurd û ereban. Di vî beşî 
de peywendiya kurdan bi ereban re bi gelemperî û 
bi taybetî berbiçav kiriye . Weke;  

1. Peywendiya cîhana erebî bi tevgerên kurdî re. 

2. Nerîna rewşenbîrên ereb derbarî kurdan ve. 
3. Komcivîna erebî û kêşa kurdî. 

4. Peywendiyên kurd bi dewleta Cezair re. 

5. Peywendiyên kurd bi dewleta Lîbya re.  
6. Peywendiyên kurdan bi xelkên Filestînî re. 

7. Peywendiyên kurdan bi xelkên Misrî re.  

Beşê yazdan: Nerîneke pêşerojî bo kurdan li her çar 
perçên Kurdistanê, û sînaryoyên berbiçav!.  

3. Pirtûka sisyan (Kurd li Misir ji demên bûrî ta 
ana) 

 

Ev pirûk ji alî sê mirovan hatiye amedekirin û 
nivîsandin ku ew jî evin: 

Duriye Ewnî: rojnamevana navdar ku 27 salan di 
rojnameyên fransawiya de karkiriye, û gelekî 
guhdan daye rewşa kurdan li herçar aliyên 
Kurdistanê. 
Mahmûd Zayid: professorê tarîxê û pispor di warê 
kurdî de, li zanîngeha AlAzhar, bajarê AlQara.  

Mustefa Muhamed Ewad, mamosteye di tarîx û 
şaristaniya Islamî de li zanîngeha AlAzhar.  

Çapa yekê ji pirtûkê di sala 2011an de, li Qahîrê 
baytexta Misrê hate der . 
Naveroka pirtûkê ligel pêşgotin û paşgotin û diyarî 
ji heft beşan tê hev: 

1. Peywendiyên kurd û misiriyan di dema 
Feriuniyan de. 

2. Kurd li Misirê berî dewleta Eyobiyan. 

3. Kurd li Misirê di serdema Eyobiyan de.  
4. Kurd li Misirê di serdema Memlokiyan de. 

5. Kurd li Misirê ji dema Osmaniyan ta dema 
Muhamed Elî Paşa û malbata wî.  
6. Navdar û zanyarên misirî ku bi koka xwe kurdin, 
di dema nûjen de.  

Di vî beşî de, rola kurdan di çand û derhênana 
misirî de dide xuyanîkirin û navên wan mezinan 
dide diyarkirin; weke: Muhamed Ebdê, Qasim 
Emîn, Ebas Mahmûd Elaqad, Ehmed Şewqî, Ayişe 
AlTaymorîye, Mahmûd Teymûr,  Şêx Ebdulbasit 
M. Ebdulsemed, Lêkolînvan Hesen Zaza, 
hunermend Sûad Hisnî, derhêner Ehmed Bedirxan 
û kurê wî Elî,….td.  

7. Serdana kurdên li Misirê. Hersî daneran çûne 
serdana wan kesên ku di koka xwe de kurdin, li 
Qahîra û herêma Sa’îd û Dêlta, bê çawa hemiyan 
digotin, erê em misirînin, lê kalkên me kurdin û ji 
sedê salan li Misirê bi cî bûne. 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Danûstandina min bi Duriye Ewnî re:  

Danûstandina min bi rojnamevan û nivîskara kurd 
Duriye Ewnî vedgere berî 14 salan, dema ku ev 
name jê re dişandin û gelek caran bi telefonê jî ligel 
wê diaxivîm. Di wê demê de pismamê min Şêxmûs 
Mele Hesen, di zangoya Qahîre de (phd, doctor 
degree) amededikr û bibû heval bi Duriye re, ewî 
gelek zanyarî derbarî wê, ji min re şandin û pirtûka 
wê a yekem (Ereb û Kurd) bo min hinart.  

  

Bİ XATİRÊ ÇEKAN 
Ernest Hemingway 
Werger: Azad Avci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ev pirtûka "Bi Xatirê Çekan– (A Farewell 
to Arms)" di sala 1929 de tê çapkirin . 
Ernest Hemingway bûyerên di nav şertên 
şerê yekemîn a dinê de ku li ser wî 
derbazbûne û rû bi rû jiyaye, di vê pirtûkê 
de pisporîtiya xwe di warê wêjeyê de bi 
hewlekî gelek hêja nivîsiye . Çîroka xweş ê 
vê serboriyê, bê guman peydabûna 
evîndariyek bê hempa ye, ku li pişt eniya 
şer di navbera hemşîrek û serbazek de 
qewimiye. 

Ev roman di warê wêje yê de ji ber vebêj û 
vegotina pisporî di qata herî bilind a wêjeyê 
de wek hêjayê xelatê hatiye dîtin: Ev 
serborî ya ji eniya şer hevpeydakirina 
dilînên evîndariyek bê hempa ye, ji 
destpêkê heya dawiyê leyîskek nazenîn e. 

WEŞANXANA KOMAL: 

KOMAL / ÇAPKIRIN-WEŞANDIN-
BELAVKIRIN 

Tekîlî û navnîşan: 

Komal Bas.Yay.Dağ.Ltd.Şti. 

Katip Mustafa Çelebi Mah .Hasnun 
Galip Sk. 

Uğur apt . No: 25 K.2 D.4 Beyoğlu / İST. 

Tlf:  0090  -  0212 243 83 97 

Fax: 0090  -  0212 244 24 83 

Stenbol: komalyayinevi@hotmail.com 
Ewropa: vesanxanakomal@yahoo.de  
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Lêkolîn  
 

Para zanyarên Alman di reşkirina Êzdiyan de 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. jur. Celalettin Kartal/* Zanyar ew in yên kar û 
xebata zanistiyê ji dil dikin; bi kar û xebatên xwe 
zanistiye pêdixin. Nexwe ew zanistê hem bi 
berhemên xwe û hem jî bi şîretên xwe pêş ve dibin. 
Erkên wan e ku bi “çavekî bêalî” xebatên xwe 
bimeşînin. Divê di berhemên wan de zanîn hebe, lê 
ne reşkirin. Ji xwe dema ew li ser kêmjimaran 
rawestin, divê ew hîn bêtir têkevin nava 
hewildanên jidil. Lê wextê hinek ji wan li ser 
Êzdiyan radiwestin, erkên xwe yên zanistî ji bîr 
dikin.  

Ezê li jêr behsa hinek mirovên ‘zane’ yên alman 
bikim ku di bin navê zanistê de çi li ser Êzdiyan 
nivîsîne. Gernot Wießner di nava Êzdiyan de ji sala 
1974ê ve tê naskirin . Tê zanîn ku wî nivîsareke 
balkêş li ser dîrok û ola Êzdiyan nivîsiye. Gotar di 
pirtûka Robin Schneider de, piştre jî di malpereke 
Êzdiyan de hatiye weşandin . Ez li vir hinek ji tezên 
(nerînên) wî pêşkêşî xwendevanan dikim: 

1.“Nikare bê gotin ku Êzdî tev Kurd in” (rp. 31);  

2. “Li gor baweriya Êzdiyan, rojekê Îsa wê were û 
têkeve cihê Tawisî Melek” (rp. 45);  

3. “Ola Êzdiyan jî wek ya Dûrziyan oleke bi dizî ye” 
(rp. 42);  

4.”Navê Xwedê li bal Êzdiyan tine ye” (rp. 42); 5.“Ji 
toreyên olî yên Êzdiyan ti zanista xwedênasî nikare 
bê afirandin” (rp. 40) . 

Ma Wießner nizanibû ku di nav kevneşopên Êzdiyan 
de “ilmê xwedênasiyê” pirr e ? Eger ola Êzdiyan 
oleke bi dizî ye, ma çima rêbazên wan hene û 
cejnên xwe eşkere pîroz dikin? Nizanibû ku ola 
Êzdiyan ne oleke veşartî ye? Ma olên veşartî hene ? 
Ursusla  Spuler - Stegemann di sala 1995ê de 
gotarek weşandiye. Wê tezên xwe derbarên 
Êzdiyan de wiha nivîsîne:  

1.“Bi pirranî kevneşopên Êzdiyan bi erebî ne” (rp. 
3);  

2.“Êzdî li ser miriyên xwe şînê nakin” (rp. 6);  

3. “Rengê şîn li bal Êzdiyan rengê şînê ye” (rp. 8). 

Supler-Stegemann nizane ku Êzdî jî li ser miriyên 
xwe şînê dikin ? Xuya ye ev olnas ne pîspora 
Êzdayetiyê ye. Ew jî wek hemû pisporên alman bi 
kurdî nizane.  

Wek tê zanîn Andreas Ackermann yek ji şîretvanê 
Şêwirdariya Êzdiyan li Almanyayê ye . 
Wî di gotareke xwe de nêrîna xwe li ser Êzdiyan 
wiha nivîsiye: 

“Toreyê dijberiya xwendinê bûye sedemê wê yekê 
ku ola Êzdiyan wek oleke dizî hatiye naskirin” (rp. 
10). Di gotareke din de jî wiha nivîsiye: “Çand 
(kultur) nayê windakirin” (rp. 67-69), tenê tê 
guhertin. 

Ackermann dibêje ku wî  qaşo ev  yek  ji Christine 
Allison hilgirtiye.  

Lê di pirtûka Allison de xuya ye ku wê ev yek 
weke Ackermann nenivîsiye. Pêwiste di vir de bê 
zanin ku Ackermann pisporekî “gelnas” e. Ew 
dizane ku ola Êzdiyan oleke “yekgelî” ye.  

Kevneşopên wê bi kurdî ne. Dema zimanê kurdî ji 
bîr bikin, wê nasnama xwe ya netewî û ya olî jî 
winda bikin.  

Ina Wunn di gotareke xwe de behsa çînên Êzdiyan 
yên civakî dike, lê nabêje ku çînên civaka Êzdiyan 
teqez ne wek yên hindî ne. Ew di heman gotarê 
de dibêje ku civaka êzdî li Almanyayê jiyaneke 
cihê dijî. Lê ew nabêje ku Êzdî di kargehên 
Almanyayê de bi karkerên alman re dixebitin; 
zarokên wan beşdarî dibistanên almanî dibin; 
têkiliyên wan bi Almanan re pirralî ne; 
danûstaninê bi karmendên alman re dikin; gellek 
ciwanên êzdî îro ji Almanan bêhtir bi almanî 
dizanin. Bi vê rêyê nasnama xwe ya olî û netewî 
yekser xistine metirsiyeke mezin .  

Ma zimanê almanî nebûye sedema helandina 
(bişaftin) wan ?  

Encam 

Ma çima zanyarên alman Êzdiyan reş dikin ? Ya 
girîngtir ma çima Christine Allison (Îngîlîz), Philip 
G. Kreyenbroek (Holendî) yan jî John S. Guest 
(Amerîkî) Êzdiyan reş nakin, lê çima tenê 
zanyarên alman “dûv û dûçikan” bi wan ve dikin? 
Îro heta hinek lêkolerên Tirkiyeya hemdem jî 
Êzdiyan wek zanyarên alman reş nakin . Ma 
sedemên ku lêkolerên alman Êzdiyan reş dikin 
yan jî derbarên wan de nêrînên ne rast dinivîsin û 
belav dikin çi ne ? Ma çima Allison û Kreyenbroek 
bi kurdî dizanin, lê çima yên alman bi kurdî 
nizanin ? Mamosteyên alman yên ku zarokên 
Kurdên êzdî di dibistanan de perwerde dikin bi  
van pêşdarazan bawer nakin ? Ma ew bi van 
nerastiyan serên zarokên Êzdiyan tijî nakin? Ma 
çima gellek zarokên êzdî îro bûne dijberên 
qewmê xwe ? Ma lêkolerên alman pêşdarazên 
xwe ne “bi zanîn” li ser Êzdiyan belav dikin ? Ma 
dema ew dibêjin l   Xerabîyêra 
i bal Êzdiyan navê Xwedê tine ye, kevneşopên 
wan bê xwedênasî ne, dîroka wan di tariyê de ye, 
ew jî li benda Îsayê Xaçparêzan in (Wießner), ma 
ew ne dibêjin bila Êzdî bihelin û li ser koka xwe şîn 
nebin? Ma ev pirs ne hêjayî bersivdanê ne?  

* Dr. jur. Celalettin Kartal  
Pisporê qanûna navnetewî, kêmjimar û yê 
olnasiyê 

…. 
Têbînî: Em gotara li jêr mîna bersiva zanyarên 
Elman diweşînin, ku ew jî gotara Dr. jur. Celalettin 
Kartal e(Pênûsa Nû). 

“ÊZDIYÊN LI ALMANYA DEMA WÛNDABÛNA RÊ Û 
RÊBAZÊN XWE DIJÎN” /  

Dr. jur. Celalettin Kartal 

Nirxandina li ser pirtûka bi navê “Philip G. 
Kreyenbroek, Yezidism in Europe, Different 
Generations Speak about their Religion, 
Wiesbaden 2009, In Collaboration wiht Z. Kartal, 
Kh. Omarkhali, and Kh. Jindy Rashow” 

I. Berhemên li ser ola Kurdên Êzdî 

Di van 15-20 salên dawî de gelek pirtûk li ser Êzdiyan 
û Êzdatiyê tên weşandin. Di nava wan de hinek pirtûk 
û gotar li ser qewl û “jandilên” Êzdiyan (Dêwrêş, 
Kreyenbroek, Ezdaname I, Omerxalî & Xankî), li ser 
zargotin û kevneşopên wan (Allison, Tolan), li ser ol, 
civak (Kızılhan), dîrok (Açıkyıldız) û qewlên wan 
(Kreyenbroek), li ser rewş û metirsiya windakirina 
nasnameya wan li Almanyayê (Kartal) hatine 
weşandin. 

Hinek ji lêkolînvanan xeyrî Êzdî ne (Kreyenbroek, 
Düchting, Guest, Ackermann) û hinek Kurdin . Lê divê 
bê gotin, ku zanist derbarê ola Êzdiyan de pirr pêşve 
neketiye. Hinek gotar û pirtûk li ser “fonksiyon” û 
rola Tawisî Melek (Othman) û Şêx Adî (Issa) hatine 
nivîsîn. Hinek bi tevlîhevî li ser nasname, civak û 
rewşa wan (Kızılhan) hatine weşandin. Lê dema 
mirov wan dixwîne, eyan e, ev berhem an tevlîhevî 
ne (Ezdaname I, Dewrêş, Kızılhan, Dinayî) an jî tenê 
pirsekê vedikolin (Othman: Tawisî Melek / Issa: Şêx 
Adî), an jî girîng in, lê ne bes in (Kartal: Pêşeroja 
êzîdiyên Almanya), an jî di warê metod de bi kêmasî 
ne (Akbaş). 

Hima di vir de divê ez bêjim ku derbarên Êzdiyan de 
hinek pirtûkên hêja (Açıkyıldız) û hêjatir 
(Kreyenbroek, Guest, Spät) jî hatine weşandin. Lê 
tiştê balkêş ew e, ku nivîskarên êzdî ji bilî çend 
”gotarên tenik” heta îro pirtûkên mayînde nexistine 
xizmeta zanistê. Helbet gelek sedemên vê yekê hene. 
Dîsan divê ez destnîşan bikim, ku li ser Kurdên êzdî û 
ola wan hinek pirsên girîng hene ku hêjane jidil û bi 
zanyarî bên vekolandin: Gelo bi rastî “rêbazên ola 
Êzdiyan” çi ne? Hima di vir de êzdînas dikarin rê û 
rêbazên Êzdatiyê yeko-yeko berhevî rêbazên Qur´anê 
yan jî “hadîsê Hz.  

Mihemed Pêxember” (sunî) bikin. Mesele, gelo 
Êzdiyekî “her pênc ferzên heqîqêtê” neyîne cih, Êzdî 
ye? Bi ya min wê di berhemeke wiha de kifş bibe ku 
rê û rêbazên Êzdiyan yên wek “rêbazên teqez” pirr 
kêm in. Eger rêbazên teqez yên “oleke yek xwedayî” 
(monoteîstîk) û “yeknetewî” (kurd) pirr kêm bin, ma 
gelo ew civak dikare bi çi awayî li derveyî welat xwe 
herdem biparêze? Di berhemeke wiha de cûdahiya 
nava Îslam (pirrnetewî) û Êzdayetiyê (yeknetewî) jî 
wê baş zelal bibe? Ji xwe pisporên jîr dikarin pirsên 
din jî di berhemeke wiha de vekolin. Mesele, ma gelo 
kîjan qewl beriya dema Şêx Adî hebûn û çima? 

Em werin ser pirtûka Kreyenbroek. Birêz 
Kreyenbroek pisporekî êzdînas e. Wek tê gotin bi 
kurdî dizane. Wî ji bilî gotaran, hinek pirtûkên girîng li 
ser Êzdiyan weşandine (1995, 2005). Pirtûkên wî ji 
bilî yekê tev li ser dîrok, civak û tekstên Êzdiyan 
(qewl, jandil, beyt) hatine nivîsin. 

Pirtûka wî ya dawî di sala 2009 de hatiye weşandin. 
Par û keda sê kesên Kurdên êzdî di vê pirtûkê de 
heye. Du kes ji wan hem zanyarên êzdînas in û hem jî 
“dûnavên êzdî” ne (ilimdar). Yek ji wan li Kurdistanê ji 
dayîk bûye (Rashow), ya din li Ermenîstanê ji dayîk 
bûye (Omerxalî) û ya sisêya li Almanyayê ji dayîk 
bûye (Kartal). 

II. Naveroka Pirtûkê 

Ev pirtûk bi tevayî 246 rûpel e. Pirtûk bi taybetî ser 
du beşên sereke parvedibe. Di herdu beşên sereke 
de hem hevpeyvîn û hem şirove hene. Ev hevpeyvîn 
tev li ser Êzîdiyên li welat (rp. 49-100) û li ser Êzîdiyên 
li derveyî welat, yên li Ermenistan û Rûsyayê ji dayik 
bûne hatine nivîsin (109-206). Ji bilî van herdu beşan 
reşbelekek jî li ser danasîna (introduction) Êzdayetiyê 
ye (17-48).  

Di beşê danasînê de gelek agahî derbarê tore, ol, 
diha, zewac, cejn, tiştên qedexe û pîroz yên 
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Êzdayetiyê de hene. Ji bilî vê, di vî beşî de 
hinek agahî jî derbarê dîrok (mejû), cihê jinê 
di nava civak û ola Êzdiyan de û li ser Êzîdiyên 
Sovyeta berê hene. 

Wekî din, di herdu beşên sereke de hevpeyvîn 
li ser civaka êzdî û rê û rêbazên wê wek 
rêzdarî, şerm û eyb, namûs, tolhildan, pevçun, 
rêya çareserkina pevçunê, “hev revandina 
mêr û jinê”, jin revandin, eşirtî, çînên sereke, 
rewş û merhela zanîna Êzdiyan derbarê ola 
wan de hene. Di pirtûkê de agahiyên derbarê 
Êzdiyên li derveyî welat dijîn, wek li Almanya 
û Ermenîstanê cih digrin, lê berevajî gotina 
nivîskar di vê pirtûkê de hevpeyvînên bi 
Êzîdiyên Gurcistanê re (rp. 13) tunin. Dîsan 
agahî derbarê Êzdî û Êzdayetiya Kurdistana 
parvekirî  û ya azad de berdest in. Di nava van 
agahiyan de hevpeyvîn li ser “perwerdeya ola 
Êzdiyan”, tore, çand, “pakijî”, rêzdarî, 
tolhildan, zewac, jin û mêr, qelen, çinên 
sereke, jîna Êzdiyan li diyaspora, cûdahiya 
nava çand û jîna civaka êzdiyan li welat û 
derveyî welat (diyaspora), bisk, morkirina 
zarokan, zewac, şîn, rojî, hec, nanê miriyan, 
nirxên pîroz, guneh, siberoja civaka êzdî ya li 
diyaspora hene. Di dawiya pirtûkê de ji-hev-
derxistineke (analîz) kurt li ser rewşa Êzdiyên 
hemdem heye (rp. 227-233). Di dawiya dawî 
de hemû navên di pirtûkê de derbas dibin, 
ligel cihên wan di rûpelan de, hatine berhev 
kirin (rp. 237-246). 

III. Ev pirtûk hem bi naveroka xwe ve û 
hem bi beşê nasînê ve ji bo hemû 
Kurdan, kesên hewesdar û pisporan 
girîng e. 

Di nav hev de 121 hevpeyvîn di vê pirtûkê de 
hatine bi kar anîn (rp. 12). Ev hevpeyvîn li du 
beşên Kurdistana parevekirî (Tirkiyê, Sûriyê) 
tevlî Kurdistana azad (Îrak) û Ermenîstanê 
hatine pêkanîn. Dîsa, wek Kreyenbroek di 
heman rûpelê de destnişan kiriye, ev 121 
hevpeyvîn tenê ne bes in ji bo ji hemû Êzdiyan 
re bibe berhemeke nîspet (statistically 
representative). Wek hatiye nivîsîn, ev 
hevpeyvîn tev li gor “pirsiyarnameyekê” (list 
of questions) hatine meşandin. Ango di pirsan 
de bi zêdeyî “metoda non-directive” (metoda 
pirsên ne yekser) hatiye bi kar anîn. 

Lê di vir de divê ez behsa çend kêmasiyên van 
hevpeyvînan bikim: Di pirtûkê de kêmasiyên 
destnişankirina cihê hevpeyvînan jî kifş in 
(binêr li rûp. 229-230, behsa TFMi24 di rûp. 
108 de dike). Lê kêmasiyên mezin yên 
metodîk in. Mesele, hem pirsên “rewa” û hem 
pirsên “qedexe” di vê pirtûkê de hene. Gelek 
pirsên hatine kirin ne “rewa” ne (maqul), lê di  
nava wan de pirsên “spekulativ” (ango bi 
texmîn) û “suggestiv” hene (binêr li rûp. 132, 
134, 157, 160, 162, 165, 167, 184). Lê dibe ev 
pirs bi “lezgînî” yan jî bi “kelecanî” hatibin 
kirin. Ji xwe di gelek pirsan de kifş e ku hinek 
pirs bi rengê “îfadekirinê”, lê ne bi rengê 
hevpeyvînan in. Herwiha di hinek pirsan de 
pêşdarazî jî dertên holê. 

IV. “Jê keto pê keto” 

Ma Êzdî dikarin çiqas dersan ji vê pirtûkê 
derxînin? Di vê pirtûkê de xweş diyar e ku 
Êzîdiyên Almanyayê dema windabûna xwe bi 
lezginî dijîn (rûp. 124,126, 219-220).                    
Gelek zarokên wan yên li Almanyayê mezin 

dibin, anjî ji dayîkê dibin, ji civaka Êzdiyan re, 
rê û rêbazên wê re dibin “dijber” (rûp. 173–
175, 215, 231). 

Ma gelo para pergala perwerdekirina 
eyaletên Almanyayê di vê yekê de tune? 

Gelo çima zarokên Êzdiyan dêbavên xwe 
piçuk dibînin (rûp. 125, 230)? 

Çima zarokên Êzdiyan xwe “zane” û dêbavên 
xwe “nezan” dihesibînin (rûp. 125, 230)? Di 
dibistanên eyaletên Almanyayê de 
mamosteyên civaka serdest ji zarokên 
Êzdiyan re derbarê civak û ola wan de çî 
dibêjin? Gelo îro di kîjan dibistanên eyaletên 
Almanyayê de dersên ola Êzdiyan hene? Ma 
çima Almanya li gelek eyaletan ji hinek 
komên koçberan re hertişt ji bo dersdana ola 
wan amade û organize kiriye, lê çima heman 
tişt ji bo Kurdên êzdî jî nake? Divê neyê jibîr 
kirin ku bi giştî her sê, yan jî her heft salên 
pêşin, ji bo tesîrkirina ser zarok pir girîng in. 
Eger dêbav di van salan de şîreta li wan 
nekin, ew zarok ya rêya xwe şaş dikin, anjî 
dikevin bin bandora civaka serdest. Lê di vê 
pirtûkê de kifş e ku bi giştî Êzdî zarokên xwe li 
Almanyayê perwerde nakin (rûp. 161). Ji bilî 
vê, zanîna wan derbarê ola wan de, ango rê û 
rêbazên wan de, yan tune, yan jî pirr kêm e. 
Ma gelo kîjan serokên komeleyên Êzdiyan, 
yan jî ronakbîrên wan, wê bikaribin li ser 
naveroka vê pirtûkê gotûbêj û guftûgoyan di 
nava Êzdiyên Almanyayê de di civînan de “bê 
tirs” bimeşînin? Gelo kîjan komele û 
serkomeleyên êzdî wê li ser naveroka vê 
pirtûkê civînan lidarbixe û dêbavên êzdî li gor 
naveroka vê pirtûkê agahdar û şiyar bike? 

Bi ya min tiştê girîng ev e, ku beşekî Êzdiyên 
akademisyen ku li Almanyayê mezin bûye, 
yan jî ji dayîk bûye, bûye “asteng” an jî 
“dijberê” civaka xwe (rûp. 230). Wekî din di 
vê pirtûkê de diyar e, ku zarokên tenê bi 
zimanê almanî baş dizanin û difikirin, nêrîn û 
nirxên civaka serdest yekser diparêzin . Hima 
di vir de divê bê pirsîn, gelo civakeke serdest 
ku koçberan û zarokên wan bi rêya pergala 
xwe li ber hev “çavreş” bike, çiqas amade ye 
ku koçberan bi erênî întegre bike? Gelo 
civakeke serdest ku hinek koçberan biparêze 
û yên din di warê perwerdehiya olê de bêmaf 
bihêle, çiqas dikare “civakeke pirreng” 
(pluralism) ava bike? Gelo bi vê yekê civaka 
serdest mafê wekheviyê, ango makzagona 
xwe bin pê nake? Ma gelo çima eyaletên 
alman heta vêga mafê dersên olî nedaye 
Êzdiyan, lê daye komên din? Sedema vê yekê 
tunebûna lobiyeke Êzdiyan e? Gelo sedema 
vê yekê perçebûna komele û saziyên Êzdiyan 
e? Ma ne mafê Êzdiyan e ku di diyasporayê 
de civaka xwe li gor tore û ola xwe biparêzin? 

Jixwe ji zû ve tê gotin ku Êzdiyên li Almanyayê 
û bi taybetî nivşê li Almanyayê ji dayîk bûye, 
yan jî mezin bûye, tê “helandin” . Lê tiştê 
balkêş ev e, ne tenê gelek zarokên êzdî û 
akademisyenên wan tên asîmîlekirin û ji 
civaka xwe dûr dikevin, wisa jî dibin ”dijberê” 
civaka xwe (rûp. 172-175). Nexwê divê Êzdî ji 
vê rastiyê dersan derxînin û sazgehên xwe 
(hêlîn, dibistan, akademiyeke teolojî, weqf) bi 
dilovanî damezrînin. 

Dr. jur. Celalettin Kartal Pisporê koçberî, 
kêmnetewî û mafên mirovan 

Kamiran Alî Bedirxan 
Kamiran Alî Bedirxan 
parêzger û rojnamenivîsê kurd 
û yek ji lawên malbata mezin a 
kurdan malbata Bedirxaniyan 
bû. 

Kamiran Alî Bedirxan birayê 
Celadet û Sureyya bû . Di 21'ê 
tebaxa 1895'an de li Stenbolê 
hatiye dinyayê . Wî li 
Almanyayê doktoraya xwe ya 
hiqûqê da . Paşê li Bêyrûtê bi  

cih bû û li wir avûkatî kir. Ji bilî ko gelek nivîs û wergerên 
wî di kovara Hawarê de hatine weşandin, wî di sala 1943'an 
de li Bêyrûtê rojnameyên Roja Nû û Stêr derxistin. 

Kamiran Bedirxan di sala 1947'an de çû Fransayê û li wir 
sazgeha lêkolînerî ya kurdî ava kir. Di wan deman de jî li 
Unîversîteya Parîsê dest bi hînkirina zimanê kurdî kir. 

Wî di mijarên cihê de , bi zimanên cihê zêdeyî sih kitêbî 
nivîsandin. Herçiqas kitêbên wî ên kurteçîrokan tunebin jî, 
wî kurteçîrok jî nivîsandine . 

Kamiran Bedirxanê ko hemû jiyana xwe dabû kultur, ziman 
û edebiyata kurdî, di sala 1978'an de li Parîsê wefat kir. 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
Kamiran, Sureyya û Celadet Bedir-Xan 

Kamiran Alî Bedir-Xan di salên 1940 de, dersên xwendina 
Kurdî dida Kurdên Lubnanê li zanîngeha (Layîk) ya bi nav û 
deng, tevî beşdarbûnên wî di weşînên bernameyên Kurdî yên 
radyowa Rohelatê li Beyrûta Libnanê, ya ku hatibû 
damezrandin roja 5ê Adarê sala 1941ê. Weşîna radyoyê her 
hefte 2 caran bû, roja Çarşembê û roja Înê. Kamiran çend 
pirtûkên xwe jî çap kiribû li çapxane ya Jozêf (Joseph) Selîm 
Seyqelî li taxa Sokak Al-Bulat. 
Kamiran Alî Bedirxan serek da Kurdistana Başûr sala 1970, 
û cihê xweşhatinê bû ji aliyê serok Mistefa Barzanî û her 
kesên ko beşdar bibûn di konfransa 8'an de ya PDK. Gotara 
wî ya hêja di konfransê de, hêviya Kurdistaneke serbdixwe 
xiste dilê giştiya guhdêran. 

Kamiran Alî Bedirxan sala 1971'ê serek da Kurdên Beyrûta 
Lubnanê. Di vê seredanê de jî, li gel wezîrê kar û barên 
navxweyî yê Libnanê, Kemal Jumblat (yê ko ew bixwe kurd 
e) civiya. Bi hinera Kamiran, Jumblat partiyeke Kurdî 
ramyarî bi awayekî fermî pijirand, û destûra xebata ramiyarî 
da Kurdên Lubnanê. 

Berhem  
Langue kurde, Paris , 1953. 

Rêzimana Zimanê Kurdî, Paris, 1971. 

Türkce Izahli Kürtce Gramer, 1977/1986 . 
Zimanê Kurd / Kürt Dili, Istanbul (bi Şivan, S.). 

Proverbes Kurdes, Paris, 1936 (bi Lucie Paul-Marguerite) . 

Kolay Kürtçe - Pîrtûka ders, Weşanên Doz. 
Xwendina Kurdî Pirtûkxana Hawarê Hejmar 10 çapxana 
Tereqî Şam 1938 . 

Dersên Şerîetê Pirtûkxana Hawarê Hejmar 12 çapxana 
Tereqî Şam 1938 .                      Jêder: Wîkîpediya kurdî 
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Lêkolîn  

 
DI ÇEND RÛPELAN DE 

( kurtejiyan û dem ) 
Ciwanê Abdal(arşîva tîrêj.net) 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ey hevalê minî rind  

Çi li bajêr, çi li gund  

Xewna te ya pir giran  

Ji bo laşê te derman  

Çi xewneke rast û xewş  

Dilê te pê maye geş ...  

     *     *     *  

Wê xweşxwanan bixwênî  

Çavê dijmin derênî  

Ew xwendin û zanebûn  

Nîzik dikin serxwebûn  

Xortên wek te pir zana  

Gerek bêjin  nezana  

Bere destên hev bigrin  

Di vê rêkê de bimrin .  
Belê .. her wiha jî helbestvanê gewre Cegerxwîn evan 
gotinên nazik dibêje û bersiva Nayifê Heso dide, yê 
dawî bi çoşek mezin tê nasîn li nav gelê xwe bi navê : 
Seydayê TÎRÊJ .. Ew xwediyê gava çeleng, ku di rîya 
helbest û torevaniya Kurdî de avêtiye ..  
Di derbarê helbesta Kurdî de, di vê dema dawî de, bi 
zaravê Kurmancî dest pê kir, bi du navdarên gewre: 
Yek jê Seydayê Cegerxwîn bû û yê din jî Seydayê 
Tîrêj bû .. Bi rengek klasîkî, berê xwe dişopîne û di 
derbarê vê yekê de, carekê wisan bi vê wateyê dibêje 
: ( Ez li helbestê bi rist, awaz, rêzbend û li naveroka 
wê dinêrim... Ev her çar tişt wê dikin helbest )  

kurtehelbestekê davêje ser mebesta xwe û dibêje:  

Ma rûmeta şi’rê çi ye?  

Ne d’ xizmeta milet de bî  

Ronahiya şi’rê çiye?.  

Pesnê welat ku tê d’ nebî  

çibkim ji wê şi’rê rijî  

Danegire sewdan û mejî  

Derdê dil û can nakujî,  

Çaxê ku cewher têd’nebî .  
Ji vê yekê xuyaye ku Seydayê Tîrêj, rengê helbesta 
hilbijartiye ji şêweyê kilasîk e.. Tev bi êş û azarên 
millet û welat girêda ye, û nexasim yekî welatparêz 
be, ku karibe hest û daxwaz û hêvîyan, wiha bi cih û 
war bike, bi zimanekî pak û rind, û bi raman û dilekî 
paqij ...  

*    *     * 

Hilbestvanê Kurdî gewre Seydayê Tîrêj, li gundê 
Nicim ê nêzîkî bajarê Qamişloka rengîn , ji hêla 
rojava navbera wê û bajarê Amûdê ve, yanî li ser riya 
navbera herdiwa de, ya ku 10 k.m roavayî dorî 
Qamişlokê ye, ber sînorê Sûrî-Turkî hatiye dinê û ji 
dayik bûye, li Kurdistana beşê Sûriya,  di sala 1923 
an de..  

Bi navê duristî: Nayifê Heso ye.. kurê Biro,  ji êla û 
eşîra Bobilana ye.. Lê bi navê Kurdî şêrîn li nav gel 
hatiye nasîn bi navê: Tîrêj, û ji ber hezkirina gel jêre, 
dibêjinê mamosta Tîrêj,  an seydayê Tîrêj .. û bi rastî 
wî jî tîrêja xwe avêtiye dil û mejiyê gelê xwe .  

Ji malbatek cotkar e .. ji maleke gundî û hejar e, ango 
bê erd û emlak e,  û bi xwe jî biçûkê birayê xwe bû, 
herwiha di jiyana temenê şeş-salî de, ji gundê Nicim 
koçdikin û diçin gundê Sêmitika, û gava ku li wir bi 
cih û war dibin dere ber Melle,-wek heyamê berê- li 
ber destê Mellê gund (Ibirahîmê Golî) xwendina olî - 
Quranê û çend pirtûkên olî û tiştin din dixwîne , 
heyanî sala 1937ê.  
piştî Melle hin şanê zîrekî tê de dibîne û bi temîna 
Mellê xwe, diçe bajarê Amûdê û xwendina mektebê 
Fermî dixwîne, ta bi rêza pêncan ..an ta sala 1943ê. û 
li ber destê wan mamosteyên gewre, yên wê demê, 
wek : Qedrî Can, Hemze Beg, û Meksîyê di wê demê 
de; berpisyarê Mearif (goçela perwerde kirinê) bû li 
welatê Sûryê, çaxê dagirkirina Firinsa li welatê 
Sûrîyê.. û bi xwe Meksî yekî giringtirîn bû di şoreşa 
Þêx Seîdê Pîran de, di sala 1925 ê li derdora bajarê 
Amedê.  

Û li wê navbera zanistî, pir tişt naskir, pir navdarên 
miletê Kurd naskirin, ew welatparêzên çak û 
ronakbîrê demê, mîna: çegerxwîn, Osman Sebrî, 
Nûredîn Zaza, Qedrî Can û Mellayên Kurd û pirrin dî 
.. Bi rastî li wir, ruh û hestê welatparêzî li cem bi 
xurtî afirî û çêbû.. û di bin akama wan navdaran de jî, 
evîna helbest nivîsê li nik wî şax veda, ku da bi tor û 
wêjê dikarîbe rolek mezin bilîze, di nav tevgera 
milletê xwe de . 

Lê xuya ye ku, Seydayê Tîrêj bi şêweyê Cegerxwîn 
hatîye girêdan, piraniya dema xwe pêre dibûrand, ta 
ku tevlî ( Koma Ciwanên Kurd ) bûye, di rojên xweyî 
pêşîn de, çaxa damezirandina wê de,  lê mixabin .. 
Piştî heyvekê hate pişaftin, bi şerpola Turkan li 
dagirîya welêt Sûryê: destgirta Firinsa ..  

*     *     * 

Bi rastî wan dema çarika pêşîn li papelîska bîstan û 
gava şerê Imperetoran dest pêkir, nexasim şerê cihanê 
yê pêşîn, li nav ewan dewletên dagirkeran? piştî 
serketina hinan û daketina hinan, pir tiştên nû li  
 

darketin, yek jê hin dewlet çêbûn, ku berî hingê 
ne li ser nexşa cihanê bûn, û hin wek gelê Kurdan 
milletekî bindest ma .  
Lê mexabin çerxa felek.. milletê Kurd xwe dît 
dûrî parên ji serpêhatî yê vê buyera mezin ve, tew 
nexasim milletê Kurd xwe dît parkirî çar perçe, li 
nav çar millet û nejadan. 

Ev yek ji hêlekê û ya din jî ew bû ku di bin akama 
şoreşa oktober ya sosyalist, li qada Sovyatê gava 
ku li darket, sala 1917an de, her wiha jî, ramanin 
nû daketin nav milletan bi rengekî serxwebûn û 
xoybûn, bi navê pêşketinê û wekhevîyê, ji ber pir 
dixsî ketibû navbera Beg û Axa û yên bi wan re 
mîna şêx û mella ji hêlekê , û navbera hejar û 
belengazan mîna, cotakar û karkiran ji hêleke din 
ve .. lewra gelê Kurd dest bi xebat û tevgera xwe 
kir ji ber xwe ve.. û her wiha,  em naxawiz pir 
duv-dirêj bikin ji ber ev ne mebesta meye .          
Di bin akama van raman û buyeran de, Seydayê 
Tîrêj bêçar ma karê bidizî bike, û di sala 1938 an 
de, tevlî tevgera rêxistina Komela Xoybûn dibe û 
dest bi kar-xebatê dike, ta navbera salên 1941-
1943 an, gava bibû belavkirê belavokan li gelê 
herêma Kurdistanê, ta digihand qeza Mêrdînê û 
deşt û çiyayê wê, helbet van belavoka gel hişyar 
dikirin, ta ku çelxa Turkan aciz bû ji van 
tevgeran, ta carekê bi xwe cih li Seyda teng bû, da 
ku Cendirme wî negirin, cilên jinan li xwe kir, da 
ku ji dest wan rizgar bibe, li bajarê Mêrdînê bi 
xwe.. ta dawîya rawestina Komela Xoybûnê û 
pişaftina wê , piştî hate girtin û yesaxkirin dema 
koçkirina Firinsayê û tewakirina dagerkeran ji 
xaka Sûriya ve . 
Belê bi rastî ew salên ji 1937-1946 an, ji jiyana 
Seyda bi tevayî wêna xwe jê naskir û riya 
paşeroja xwe jî girt, çi ew raman û hest  ji hêla 
çandayî, an civakî û konevanî, an ew tekoşîna 
siyasî, ku bi kar û xebata gel û welat hate girêdan, 
ta dawîya jiyana xwe .. Wî jî kar-xebata xwe tev 
gelê xwe, bo welatê bindest û çar perçe kardikir, 
ku karibe tev rêxistin û sazêyên wê, milletê xwe ji 
zor û sitema dijminan azad bike . 
Bi xwe wan ramanan û him jî wan bûyer û 
tevgeran, giyanê welatparêzî û him jî 
milletperwerî bi xurtî li cem Seydayê Tîrêj çêkir, 
ku ji bo berxwedan û xebatê bike, da li gor demê 
bin û ji vê yekê jî dest bi karê hêz û konevanî kir, 
gava tivlî xebata Komela: Xoybûnê bûbû, bi 
dilekî soz û germ, ji wê çaxê de Seydayê Tîrêj 
temenê xwe tev de, xist xizmeta gelê xweyî 
bindest de. Lê îca tevî xam û pênûsa xwe û rist û 
helbestê xwe bi hest û ramanan pêça, û xwe avêt 
nav gel.. çi bi şêweyê helbestê ve, çi bi hêla çîrok 
û folklorê ve, ew daxwaz û doza yekîtî û 
berxwedanê dikir hertim , çi bi evînî û çi welatî 
bana, bi hestekî naz û durist dihûnand ewan 
hestên xwe .. da tolhilan hişyar û şîn be. 
Ta bi xwe jî, Seydayê Tîrêj bû yek ê dudiwa ji  
mezintirînên toreya Kurd li Sûrîyê, piştî 
helbesvanê mezin Cegerxwîn, bi şêweyekî resenî, 
wek çawa Cegerxwîn ew bersiva navdar bonî wî 
da . 

Bi wî şêweyê nû li darket, çi çandayî, çi civakî, çi 
netewî .. Belê bê ku bête jibîrkirin cora evînî jî, 
çimkî helbestên Kurdî bê stranî nabe – belê 
mebesta min ne ku stran bi xwe – lê awaz û rim 
têde heye bê goman ji ber naverok, bi movik û rêz 
û bende , pir bi vî rengî li gasînê dibû, ji ramanê 
azadîyê û serxwebûnê, daxwazkirê yekîtiya gel û 
hevgirtin û xebata wî bû, bi rastî tevî ruhê helbest 
û toreya Kurdiyatî bû, di jiyana wî de, ku bi bîr û 
baweriya karê rola konevanî dikir tevlî xam û 
pênûsa çak bi tore û ristê ve. 

*    *     * 
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Lêkolîn  
 

Wekû tê zanîn, yekem helbest rist û nivîsî, ew jî di 
sala 1943 an de bû, gava ku xwest here Beyrûtê, cem 
Mîr Kamîran Bedrxan, perpisyarê govara Ronahî , 
Stêr û Roja Nû , nexasim govara Roja Nû .. Bi 
daxwaza hevalbendê Komela Xoybûnê .. Bi hevalê 
xwe re, Osê Hersan re, ew helbesta yekem nivîsîbû 
bi navê: “Kerwanê Dewletan” bû . 

 Ji wê çaxê jî, têkelî di navbera wan de çêbû, ku di 
wan govaran de dinivîsî û belav dikir, û herûher 
bihtir bi ziman û çanda Kurdî hate girêdan. 

*     *     * 

Belê.. Piştî herfandina Komela Xoybûn, Seydayê 
Tîrêj xuyaye bê tevger neditebitî, çimkî tevlî partîya: 
Koministê bibû, bi tevgera wê demê, tev hevalê xwe 
û serekê tevan Cegerxwîn, ta demekê ku di sala 1952 
an de, di çaxa serokê Sûrîya; Edîb Þîşeklî de, hat 
girtin bi êş û sikince demekê ket zindanê, bi vê 
girtinê.. hin berhem an pirtûkek ji karê wî, talan kirin 
wan şovînîyên wê demê, bêy ku zanibin çi talan û 
bindest dikin, tevî çend pirtûkên mitalî jî pêre, dûvre 
.. piştî Seyda ji zindanê Derdikeve, dide pey 
berhemên xwe, ku karibe vegerîne, li vir û li wir, bi 
pirs û daxwaz, û alîkariya viya û wiya, ta carekê bi 
temînî çû cem perpisyarê (Em), yê ser destê wî hate 
girtin û talankirin, û çawa soz dayê ku jê re vegerîne, 
lê mixabin ew soz neçû serî, çimkî ew kes mir û ew 
ta qetîya, û pêre berhemê pirtûkekê winda bû, 
xuyaye -mixabin- ta bi ebed. 

Lê ev ne tenê mebesta wî bû, ku dema partîya Kurda 
damezrandin, di sala 1957an de, têkelî pêre bi xurtî 
danî, lê ne bi endamî, belê wek hevbendekî dilsoz..  

*     *     * 

Û wiha da em vegerin disan bi hev re jîyana Seydayê 
Tîrêj bişopînin.. Ji ber mercên aborî xwendina xwe 
kuta nake û vedigere, piştî kutabûna nîv xwendinê, li 
Amûdê sala 1943 an hate gundê Girkeftar û lê bû 
Melle,  çend salan ew û hin ji malbata wî ..  Ji wir jî 
barkiriye, di sala 1957 an de, an bijêre û li gundê 
Ereba: Sekfan bûye nivîskar û Melleyê gund .. 

Berpirsyarê gund serekê Eşîra Cibûriya: Ebdilezîz 
El-Muslit bû, û li wî gundî jî li hirêma Hisiça bi 
temamî, nêzîkî bîst û pênc salan didûmîne, û dawî ji 
wir xwe bar dike bi malbatî, diçe bajarê Hisiça, ew jî 
di sala 1971an, li taxa  Ezîzîyê, beşê Salihîyê li 
gundê Miftî bi cih û war dibe, û bi coşeke mezin di 
derbarê helbesta kilasîk de ji dil dişopandîne, ji ber 
pir gavin çak, di tor û wêjeya Kurd de avetîye, bibû 
dengekî pêwîst di resenîya helbesta Kurdî de , ne li 
Sûrîyê tenê, bi bawerya min li tevaya Kurdistanê jî, 
belê piştî belavbûna helbestên wî bi stran û awaz bûn 
ser zimana.. û nexasim : 

Ey bilbilê dil şadî hela were bike fîxan  
Derdê me pire ey lo bira birîna me kûre.. 

Di wê salê de jî, wek me gotî bardike gundê Sekfan, 
nav êla Cibûrîya, ta ji wir jî bardike bajarê Hisiça di 
sala 1971an de, ta tevlî rêza Partî dibe, li wir ji nûve 
.. pir pê xweş tê ku miletê Kurd rabû berxwedanê .. û 
pir kêfa xwe anî bi Barzanî ku şoreşa başûrê 
Kurdistanê li darxist, bi rist û sirûdan pesnê şoreşê 
dida, tev şîn û şadîyên welatê xwe, çi cejnên 
Newrozan û avdarê bana, çi navdar û pêşmerge û 
şehîd bana , û çi keç û jinên Kurd bana, tevayê azadî 
û serxwebûn û wekhevî bana.. hd . 

Bi xwe Seydayê Tîrêj dilsozekî pakbû, bo doz û 
daxwaza gel û welat, ji ber tevî xama xwe di riya wê 
de bû, ji vê pêve nizanîbû ,..  û dida xuyakirinê da 

ku helbest û helbestvan serkêşê civaka xwe be, êş û 
azerê wî bi ziman bike û bide xuyakirinê, çi cejn û 
kêfên wî, serketin û serpêhatîyên wî xuya bike, ji 
ber eve rola rewşenbîr û nivîskaran . 

Ev welatparêzî xuyaye di tevaya berhem û erkê 
pirtûkên wî de, pir bi şopemayên xwe ve dişopand 
ji tore û çanda Kurd, mîna ristên Mellayê Cizîrî û 
distana çak “Mem û zîn” ya mîrê helbesta Kurdî 
resen Ehmedê Xanî û nexasim mamoste û him jî 
hevalê riya wî Cegerxwîn, yê pir jê vedida û pir 
ketibû bin akama wî de, tevî bi xweşî helbestên 
kilasîkên Ereban yên giran dixwendin û pir caran ji 

Mutenebî û Ebû Ela Elmierî û Entera. Yanî 
navdarên Erabên Kilasîkên mezin, xwedanê 
Mueleqatên  kevnar dikir. 

Bi rastîya xwedê, Seydayê Tîrêj, destê wî sipî bû di 
alîkariya xortên nû hatî de, ku pir caran xweşgotin 
dida wan, bi hêvîbû ku wê şûna wî, vala nemîne û 
her wê riya helbest û tore û çanda Kurdî bigihînin 
asteke berfirehtir û herdem digot  di civînên xwe 
de: bixwîn in û binvîsîn in, çi nûjin û çi serbest be, 
yan kilasîk û rêzbend be, çi bi zimanê Kurdî be, 
yan bi zimanê biyanî be, ji ber ku Seydayê Tîrêj 
bawermend bû, çimkî xortên ku bi vî karê şaristanî 
radibin Kurdin, wê bi xwe berhemên wan jî bi 
Kurdayetiya xwe diyar bikin, û wê têkevin xizmeta 
tore û çanda Kurd de, çi xort û mijûlên bi helbest û 
akama xam û pênûsê... Seydayê Tîrêj, dest li piştê 
dixist û pir caran pêşgotin ji berhem û pirtûkên wan 
re dinivîsan, dinivîsî bê dixsî,  xwe li ser kesekî 
mezin nedikir, wekî pir tawûsan li nav me, çimkê 
ew didîtin şaxin ji dibistana xemilandî ..hd. 

*     *     *  

Berhemên Seydayê Tîrêj jî bi xwe, piraniya wan 
helbestin, heyanî nuha sê pirtûk dehênaye û 
çapkiriye ew jî evin: 

1. (Xelat ) di (1990)î de.. helbest, li Siwêdê hate 
çapkirin 

bi alîkariya dost û hevalan, piştî çapek bi hijmareke 
kêm, li þamê sala 1985 an de, bi pêşgotina D. Zengî  
.  

2. (Zozan) di (1990)î de helbest , ew jî li Þamê 
hatiye çapkirin bi pêşgotina D.Zengî  . 

3. ( Cûdî ) di (1998) an de, li bajarê Beyrûd hate 
çapkirin 

û ew jî bi pêşgotina D. Zengî. 

(Serpêhatiyên Kurdan) di (1992) an de, ev pirtûk 
hemû kurteçîrok in, ji folklora Kurda ye, li Þamê 
hatiye çapkirin, û bi xwe jî ji weşanên govara Zanîn 
e û bi alîkariya berpirsiyarê wê Ebdulbaqî Huseynî 
ye, ji bajarê Qamişlo, di dawî de wekû tê zanîn, 
Mamoste: Tewfîqê Huseynî wergerand zimanê 
Erebî di sala  

(1996)an de . 

*   *    * 
Her wiha jî ... Mixabin dawîya jiyanê - kêm an zêde 
- zû tê, qeda bi dunyê Keve.. Seydayê Tîrêj çû ser 
dilovaniya xwe, piştî jiyanek tijî hezkirin û helbest, 
di xizmeta tore û çanda gelê Kurd de, di roja 23. 
03. 2002an de li bajarê Hisiça .. 
Can ji laş firiya,  û bajarê tevî birîndar li dûv xwe 
hişt û çû .. 

Lewra Seyda di dawiya demên xwe de pir bi qedir 
û hawa bû, ku Seydayê zîrek Tîrêj, sê caran hatî 
xelat kirin :  

1– Xelata mehrecana helbesta Kurdî li Sûriyê 
..1995 an.  

2– Xelata – 100 – saliya rojnamegeriya Kurdî 
..1998 an de.  

3– Xelata koma Helebça, ya folklorê Kurdî li 
Cizîra Sûriyê .. sala 2001 an de. 

 تیریز : وھذه قصیدة من نظمي ألقیتھا في أربعینیة الشاعر

{şîna Seyda yê TÎRÊJ}  

23-3-2002  

Ezê çawa li xwe dînim îro 

 Bêjim Seyda wî ji nav me bar kir 

Rast e bûyer: yasa xurist ber b’ro 

 Bes dabêjim Seyda yêm xwe parkir 

Ne min kin-dirêj 

Seydayêm TÎRÊJ  

   

Seyda Tîrêj tucar namre li dila 

Dema tarî rawest Tîrêj hila 

B’ tîpe-gotnî naz û pakî Kurdî 

Navdarê hest û helbest got bila 

Ziman wê ci bêje Seydayêm TÎRÊJ  

   

Du bûyerin jîn û mirin d’bûrin  

Bi hev re ne cêwî nav wan pirin 

çawa dijîn dibîne tên û derin 

Yam b’ dilê wî ku li dila namrin 

ez nakim dirêj .. Seydayêm TÎRÊJ  

   

L’ jînê em dibin ermancên tîra  

B navê Yazdan yek  dike nîra  

Tenê mehder eşq bo welat û gel      

Dide mertal ber dil naçe j’bîra 

Ci - Abdal dibêj Seydayêm TÎRÊJ !  

   

Rist xêz dimîn bi te sax dem çendî 

Bi pirtûkên: Xelat . Zozan û Cudî 

Ta ket rêza Cegerxwîn û Xanî  

Her dimînin gotinên çak  b’ xwedî .  

Hindekin ev rêz Seydayêm pakrêz.  
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1- Gramêr : gramêr tevayiya qeydeyên rast 
axaftin û rastnivîsandina zimên e.  

 2-Zimanê Kurdmancî: zimanê Kurdmancî 
zimanê miletê kurmanc e. kurdmanc pê daxêvin, 
dinivîsîninû bi gotinên din hiş û fikrên xwe pê 
eşkere dikin.  
 3-Hêmanên zimên:di zimanê devkî de hêmanê 
bingehîn deng e. deng bi tîpan têne sekinandin û 
bi wan zimanê nivîskî dest pê dike. Bi tîpan kît û 
bi kîtan bêje bi hev dikevin . Pirîcar bêje an 
kesekî an tiştekî dinimîne. Û gava çend bêje bi 
awakî manadar digehin hev ji wan komek çêdibe. 
Komek fikreke tam dide zanîn .  

Bi peyhevketina komekan qiset tête pê . Qiset bi 
mijarekê mijûl dibe û ew ziman bi xwe ye. Ji 
gotinên jorîn dixuye ko hêmanên zimên çar in :  

Tîp : a g ê y h o p j …  

Kît: ta , den, ser, co, rût, a, poz, ê..  
Bêje: hesp, peyar, xanî, spehî, gotin, were…  

Komek: par ez çûbûm Rewanê .Îro dunya sar e. 
Gundê me di navbera du avan de ye.   
4- Tîp :Her dengê ko di dev û qirika me de peyda 
dibe, li ser kaxezê bi işaretekê tête sekinandin . ji 
wan işaretan re tîp dibêjin.      
5-Tîpên zimanê kurdmancî: Di her zimanekî de 
herçend deng hene ew çend jî tîp peyda dibin. Ji 
ber ko di zimanê kurdmancî de sih û yek dengên 
bingehîn hene ji lewre tîpên zimanê kurdmancî 
sih û yek in.  

 Hûrek:  a b c ç d e ê f g h I î j k l m n o p q r s ş t 
u û v w x y z.    

Girdek:  A B C Ç D E Ê F G H I Î J K L M N O 
P Q R S Ş T U Û V W X YZ.  
-Bi adetî û gelemperî em bi hûrekan dinivîsînin. 
Girdek kêm caran tên îstîmal Kirin . Komek bi 
girdekekê dest pê dike . Tîpa serenavekî a pêşîn 
hergav girdekek e .  

6- Dengdayiya tîpan: Tîp ji awirê dengdayiyê ve 
bi du biran leva dibin: dengdêr û dengdar.  
7- Dengdêr: Dengdêr ew tîp in ko bi serê xwe ji 
devê me dertên û dengekî mûsîqayî tînin pê. 
Dengdêrên zimanê kurdmancî heşt in: a e ê i î o u 
û .  

8-Dengdar: Dengdar ew tîp in ko bêyî arîkariya 
dengdêrekê nikarin ji devê me derkevin û dengekî 
mûsîqayî bînin pê. Ew di devê me de dikevin hin 
cihan, wek lêv, diran û ezmandev û ji wan 
pêjneke ker peyda dibe. Dengdarên zimanê 
kurdmancî bîst û sisê ne: b c ç d f g h j k l m n p q 
r s ş t v w x y z.  

Şanek: Di pratîkê de dengdêr ji dengdaran bi 
awayê jêrîn têne derêxistin. Dengdêr bi serê xwe 
jî dikarin kîtekê bînine pê . Lê dengdar bêyî 
dengdêrekê tu kîtê nayinin pê . Herwekî di kîta 
“par” de heke me dengdarên {p} û {r} xistin û 
{a} bi tenê hişt ew {a} bi serê xwe jî kîtek e.lê 
{p} û {r} bêyî {a} yê, an dengdêreke din, nikarin 
kîtekê bînin pê.  

9- Doma dengdêran: Dengdêr ji awirê domê ve bi 
du biran par dibin, Kurt û dirêj:  

Dengdêrên Kurt: e i u  
Dengdêrên dirê j: a ê î o û  

-Dengdêrên kurt bi derbekê ji devê me dertên, devê 
me bi nêvî vedibe, doma wan hindik e û ew tu caran 
dirêj nabin.  

-Dengdêrên dirêj gava ji devê me dertên dom dikin, 
devê me bi temamî vedibe û ew tu caran kurt nabin.  
Herçend dengdêrên kurt {e i u} û dengdêrên dirêj {ê 
î û}ji aliyê şikilî ve nîzingî hev bibin jî, ji aliyê 
dengî ve ji hev dûr û gelekî bi ferq in. ji ber ko 
cihderka heryekê cida ye. 

10- Xwesriya hin dengdêran: Dengdêr in hene ko 
nikarin bikevin pêşî an paşiya hin dengdaran. Hinên 
din jî di pêşî an di paşiya bêjeyan de peyda nabin :  

-I-   Ev dengdêra ha bi gelemperî nakeve pêşî an 
paşiya bêjeyan. Yanî bêjeyên kurdmancî ne bi {i}yê 
dest pê dikin ne jî pê temam dibin; ji hin daçek û 
pronavan pê ve; mîna:li, di, ji, bi, çi  

Şanek-Dengdêra “ i ”di hin bêjeyan de û gava kîtek 
bi wan bêjeyan ve dibe, naye xwendin, lê tête 
nivîsandin; ji ber ko di esilê bêjeyê de “ i ” heye û 
gava kîta ko wê nade xwendin jê dibe “ i ” tête bi 
lêv kirin. Wekî niho, “ i ” yên bêjeyên “qetil, bihin, 
remil, sihir, tevin, tihin”gava bêje bi serê xwe ne 
têne xwendin. Lê heke kîtek bi paşiya wan ve bû 
ew” i ” nayine bi lêv kirin.  

Herwekî:”qet’la wî, ev çi bih’n e? bi rem’lê dizane, 
bi qif’lê, van res’man, eq’lê te, qed’rê wî, bi vê 
fik’rê, şik’ra xwe, bi sih’rê, li ser tev’nê, ez 
tih’nim”. Lê ew di vê bilêvkirinê de jî vekîta xwe a 
bingehîn hiltînin û di şiklên jêrîn de têne nivîsandin.  
{qetila wî, ev çi bihin e?bi remilê dizane, bi qifilê, 
van resiman, eqilê te, di vî şikilî de, bi vê fikirê, li 
ser tevinê, ez tihin im}.  
Lê heke pêr an parkîtek bi wan ve bû û pê bêjeyeke 
nû û hevedidanî hate pê, heke”i” ne ketiya bêjeya nû 
naye nivîsandin. Ji ber ko ev pêr an parkît nema ji 
wê bêjeyê dibin û ev bêjeya hevedidanî bêjeke 
biserxwe ye û wê vekîta xwe a xweser heye. {kevin, 
kevnar. Bihin, bihnok . Tevin, tevnepîrk} .  
Lê belê, heke ji bervajî ve di bêjeya nû û hevedidanî 
de {i} hate bilêvkirin tête nivîsandin jî.{Şikir, 
şikirdar. Sihir , sihirbaz. Qedir, qedirgiran} .  
-U-  Ev dengdêra ha bi gelemperî dikeve paşiya 
dengdarên” g, h, k, q, x” û di paşiya dengdarine din 
de kêm caran peyda dibe. Hunda, hundir,guh, guher, 
gul, gulat, gulok, guman, guzvan, kuç, kul, kulî, 
kum, kurt, kurm, qub, qul, qurç, qunders, qure, 
qurm, qurtik, xubar, xurme, xur, xurdek, xurîn, xurt.  
Bêjeyên wek “ du ” û “ tu ” awarteyên vê qeydê ne.  

Ji milê din tu bêjeya kurdmancî bi “ u ” yê naqede, 
ji hin awartan pêve; herwekî pê dest pê nake jî.  
Ji xwe ev dengdêra ha hêj di zimên de biserketina 
xwe ne qedandiye. Ji lewra û li gora bilêvkirina 
kurdmancên ko “ w ” û “ i ” yê bi temamî li hev  

 

Lêkolîn  

Ezîz Xemcivîn 
Bingehên gramera kurdmancî  
Celadet Alî Bedirxan  

      Bi navê Yezdanê pak ê dilovan ê mihrevan  
Rêmanên berpêşkî  

Naxin  bêjeyên wek “xurdek ” bi awayê “ xwirdek ” 
jî dikarin bêne nivîsandin. 

Ê,Î-    Ev dengdêrên ha tu caran nakevin ber 
dengdara “ y ” yê. Lê heke ev dengdêr bi awakî bi “ 
y ” yê ve bûne hingê ev yanî “ ê ” û “ î ” bi dengdêra 
“i ” yê diguhêrin û ev ” i ” dikeve şûna wan.wekî 
niho:  
                Ê  

Pê      piyên min           vî piyî  

Dê      diya te              vê diyê  
Rê       riya wan           van riyan {1}  

                   Î  

Derî         deriyê me     vî deriyî  
Tilî           tiliyên min    vê tiliyê  

Xanî         xaniyê te       van xaniyan  

Kursî        kursiyên wî   van kursiyan  
Lê heke « y » bêyî ko bi wan ve bizeliqe kete pêşiya 
van dengdêran, hingê « ê » û « î » herçend « i » bêne 
xwendin jî di nivîsandinê de bi « i » yê nayine 
guhartin  û weke xwe dimînin. Herwekî di komekên 
jêrîn de {ê} û {î}ya bêjeyên{kî, kê, derê} « i » têne 
xwendin, yanî{ki, ki, deri}lê di nivîsandinê de di 
şikilên xwe ên eslî de têne şanî kirin.{Ev kî ye ? Tu 
kurê kê yî ? Ew xelkê kûderê ye?}.  

-Û-  Dengdêra {û} tu caran nakeve pêşiya dengdara 
{w}. Lê heke ev her du tîp bi awakî bi hev ve bûne 
hingê {û} jî bi {i} yê diguhêre. Herwekî di bêjeyên 
jêrîn de:  
Rû                         riwê min                 vî riwî  

Xwesû                 xwesiwa te               vê xwesiwê  

Ez bûm                 ez biwam                tu biwayî  
Ez çûm                 ez biçiwam             tu biçiwayî  

Şanek-  Nemaze kurdmancên ko {û} yê zirav bi lêv 
dikin, li şûna {w} yê li ber {û}yê {y} ekê dixin. 
Hingê {û} ji ber ko {û} û {y} dikarin bigehin hev, 
weke xwe dimîne û naguhêre.  

Rû             rûyê min            vî rûyî  
Xwesû       xwesûya te        vê  xwesûyê  

Ji xwe di zimanê kurdmancî de bêjeyên ko bi 
dengdêrekê temam dibin kêm in. Herwekî yên ko bi 
dengdêran dest pêdikin ne gelek in.  

11- Hersê dengdêrên mayîn, yanî {a, e, o} bi her 
dengdarê ve dibin û bi tu awayî bi dengdêreke din 
naguhêrin. Bi tenê dengdêra {e} gava digihe {e} 
yeke din û {y} yek dikeve navbera wan, ji bo kurtiyê 
mirov dikare van her du {e} yan bi {ê} an bi {a} kê 
bide û {y} yê yekcar ji navê bêxe.  

Wekî niho:  

Maseyek   masêk   masak.  
Perçeyek  perçêk  perçak.  

Perdeyek  perdêk  perdak.  

Beyanameyek   beyanamêk   beyanamak.  
…………….  

{1} ji kurdmancan birekî piçûk {ê} yê bi {e} yê 
diguhêrînin û dibêjin:  
Pê            peyê min          vî peyî  

Dê            deya min           vê deyê  

Dûmahîk heye…  
Têbînî: emê li ser xelekan, bingehên gramera 
kurdmancî ya Mîr Celadet Bedirxan biweşînin. 
Amadekirina kekê me yê hêja Ezîz Xemcivîn e 
(Rojname). 
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hejimar   " 14"  Hezîran   2013            ro jnameyeke çandî ye ,                      ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye 
 

 15 ÇîROK 
   

Heta kû nehatibû binya Xetê bi firarî û 
mehkûmîya kuştina polîsekî wê rêjîmê 
ew û du pismamên xwe Hiso û Ûsivkê û 
tevlî kû nekete bindarê Hilgirtina tifing 
û çekê Eskerîya hikûmetê, û şerê çiya 
dijî leşkerê rijêmê . û tevlî timî mezinên 
wan di gotin “Em û ew dijminin”!?. hêjî 
nizanîbû çima dixwast kû ew leşker û 
qereqolên wan ne li vî welatî bin?Çimkî 
ew ne xwendevan bû û hînî xwendin û 
dîroka welat parêzbûnê nebûbû. Lê li 
binya xetê û bi tevgera xwe bi endamên 
welat parêz  re xweş çirok û mesele ji 
nav  hev anîbû der, û peyre daxwazên wî 
mezintir dibûn û neman bi tenê rabûna 
qereqolê ji gundê wî, lê koçkirina dijmin 
ji welatê wî bi carekê. 
Li ser merşeke cilikî û li talda dîwarê 
Xwe ê axî pala xwe dabû balgehekî, 
temenê wî gihabû nêzîkî pêncih û pênc 
sala, lê di rûwê wî de û di bin kûm û 
kolosê kûrdî de nîşanên extîyarîyê xweş 
dihatin xuyanî kirin. Destê xwe avête 
qotîya tûtinê û vedikir pel ji jora qotîya 
xwe girt pelek jê anî der û hinek tûtin 
berdabû nav. Di ber pêçana cixara xewer 
û dibin sira bayê payîzî re kû   li poz û 
rowê wî dida ew nêzîkî sih salî vegerand 
û bire li paş.                                           
Dema ku serê payîzî û banga serê 
Sibehê bû Gihişte kola pezê brayê xwe 
Hessen û xuşka xwe Asîya, li şikeftekê 
ji yên çiyayê mey Torê, xuşka wî li bayê 
bezê rabû hazirbûna taştîyekê jêre dikir 
û wî jî benê çaroxên xwe vedikirin û 
tifinga xwe danî alîkî (Bêhn berdana 
şervanekî). Her heydanîyê li xuşka xwe 
dikê çimkî bileze û taqîbata leşkera timî 
li pey wî ye, û divê dûrî çavên casosan 
keve berî zeraqa rojê .  

Qederê Kişandina çixarekê ne diqedîya 
ji dûrve pêjnek di hat û seyê wan ber bi 
wê pêjnêde di çû û seh di reya, û her 
zêdetirkir, xuşka wî ji der bilez kete 
hundirê şikeftê û got: 

Keko rabe lê Leşkeran dora te kirin 
xelek, nav di kekê xwe dida (Lê kekê Wê 
ne hewceyî navtêdanê ye, ji ber go gelek 
carên din gelekê wek wan pîs pîs bi ser 
afserên wan de şandibûn!?). Hema li 
bayê bezê dest avête tifinga xwe û 
negihişt xatiran ji xuşka xwe bixwaze û 
tevlî çaroxên xwe yên sist û negirêdayî 
derkete der. Seh bi mêranî radibû ser 
herdû lingên xwe yên paşî û êrîşî wan 
dikir, berî bighin devê Şikeftê, ( Heta bi 
sehê wan jî zanîbû kû ev dijminin? û her 
bi xurtî êrîşî wan dikir). Leşkeran bi 
qontaxên tifinga , xwe jê diparastin.  ji 
nişkave wî xwe li navbêna wan û seh 
xist û ser jêrî çiya bû, seh delîve nedida 
cendirma kû aminîya tifingên xwe lê bi 
qulbînin , ji aliîkîve û ji alîyê din ve jî 
qenc tavê rihnîya xwe nedabû kû wî 
bidne ber nîşana tifingên xwe.  

  

Lewend Dalînî   

 

                    BIRÎNA   AXIFTÎ 

Leşkeran bi kotekî xwe ji seh xelaskirin 
û ketin pey şopa wî de; Lê Leşkeran 
xweş zanîbûn kû ew mêrxasekî bi nav û 
denge û navê mêrxasîya wî gelekî di 
nav rêjima eskerî de belav bûye, nîşan 
çîyekî gelkî zore,“karê Derzîyê bi 
tifingê Hilînê”. Gelek carên din gelekên 
wek wan bi pîsîtî bi ser Qereqolan de 
şandibûn, û navek li pey wî derketibû û 
dibgotin:  

Kû du guhên wîna hene êvara yekî dixê 
bin xwe û yekî dikê Lihêf û bi ser xwe 
dadikê?!. Lê mefer lê teng bû!?. 

Leşkeran bi çavên tirsê ketibûne ser 
şopa wî û her efserê wan nav têdana di 
wan dide!... Dengê Tifinga weke tavên 
bûharê Ketin guhê Xuşka wî û hêsrên 
wê bêhemdî peyabûn ser riwê Wê , û di 
ber xwede di got: 

Xwezî hema keko te taştîya xwe a dawî 
bi min re bi xwara. Û dua ji xwere dikir 
û digot: Eger vê carê Jî kekê Min bi 
silametî xelasbê Ezê Beranekî bikim 
sedqe!?. 

Çaroxên wî yên vekirî ew gelekî 
şerpezedikirin û bi halekî kotekî ji serê 
çiyê xwe ser jêrî xwar kir tanî gihişte 
nêzîkî binya newalê. Armanca wî ewe 
ku xwe bighînê talda latekê da kû yeko 
yeko weke segmanê çavên kewê wan ji 
xwere bineqînê!. Leşker raserî wî hatin , 
û gulle tênê wek baranê! rojê jî dibere  
tîrêjên xwe dan?. Herdû benê çaroxên 
wî  li hev herbilîn û ew qeyd kirin, destê 
Xwe avête xencerê Kişand û da benê 
çaroxa xwe da kû biqetîne lingên xwe 
azad bike,  hema dît kû şewtek ji lingê 
wî yê rastê çû, û germbûnek dawerivî ji 
jorê ta binya lingê wî , destê çepê Avête 
lingê Xwe; dît kû dû  gullan lingê wî 
derbas kirine û naskir kû wan  bêbavên 
neyara ew birîndar kirin, lê her şerê xwe 
berdewamkir heta kû ji ber çavên wan 
windabû. 
Leşkeran xwe kişand cihê kû lê hate 
birîndakirin û şopa di nav dar û devîyan 
; gelî û zinaran re winda Kirin. 
Leşkeran birîndarên xwe hilgirtin û bi 
alî qereqolêde bi lez diçûn bi mebesta 
kû sehê Binê bînin û li pey şopa wîna 
herin û wî bigrin ...  

Diwê navberê de,  pişta xwe vekir û bi 
hostayî li lingê xwe ê birîndar pêça û 
şidand, û bi lingekî di kul kulî û her 
dûrdibû  heta kû sawîrê wî nema hate 
xuyanîkirin û windabû...Hîna jî  ew 
bûyer wê berdewam biba weke xewna 
bi şiyarî lê mixabin ......Dengek ji alîyê 
malê hat: 
Bavê Feremez ....Bavê Feremez ....were 
... Va mêvanên me ên bîyanî hatine... ew 
ji wê şiyarkir....Bavê Feremez qotîya 
xwe a tûtinê girt, çigare xiste nav lêvên 
xwe û bi lez çû alîyê malê.. 

Tristan Tzara 
Çilo mirov dibin nivîskar 

 Rojnameyekê bigre 

Qêçînekî bibe 
Gotara bi dirêjbûna helbesta tu dixwazî hilbijêre 
Gotarê jêke 

Bi zanebûn gotinên gotar jê avadibe jêke, û bixe kîsekî 
Bi nazikî li hevxîn 

Piçik bi piçik û li dû hev wan ji kîs derxîn 
xweşik ji ber bigre 
helbest dê mîna te be 

û ha wa tu bûyî nivîskarekî baş 
û bi hestekî çeleng  

ta ko tevaya xelkê jê fam nekin jî. 
W. ji erebî: rojname 

Bêriya Welat  

Dr. Kamiran Bedirxan 
X ... dilê min çiqas bêriya wê 
dûrîyê dike!!  Wê dûrîya ku di nav 
wê da ezman bi rengekî din heşîn 
e , stêrk wek çavên delalan 
dibiriqin, û çiya rawestiyane.  

Bêdengiya rêlan , min dikişîne bin 
siha xwe.  Dixwazim dibin çiqilên 
berû, qizwan û kenêran de rûnim .  

Çiqas bi dilekî şewitî , ez dixwazim guh bidim guşguşa pelên daran.  
Dixwazim herim ronahîya hêvê , bi ser zinar û ser çiyan de bibezim.  

Tinê li wê derê, di wê spehîtî û delaliyê de, dikarim bidil bikenim . 
(Ji: Ronahî: Hejmar 8 / 1932 / Amadekirina bo weshana înternêtî: Ş. B. 
Soreklî)  

DÎK Û ROVÎ (1) 
Di gundekî xerab de , dîkek hilkişiya bû ser dîwarê xanîkî û bang dida. 
Rovîyek dabort, xwe da ber dîwêr û deng li dîkî kir û got:  
- Keko, dîko çî dikî hir?  
Dîk lê vegerand û got:  

- Rovîyo, ma tu nabînî gundê me xerab bûye. Ez jî bang didim, 
dixwazim çend gundî û cotkaran bidim hev û gundê xwe ji nû ve ava 
bikim.  
- Heke welê ye. ma tu nizanî ko ez jî cotkarekî kêrhatî me, dê were 
cihekî nîşanî min bike, ji xwe re koxekê ava bikim û dest bi xebatê 
bikim.  
Dîk qaîl bû, ket pêşîyê, rovî da pey, ko herin nik kefxweyê gund ji rovî 
re erdekî bibijêrin.  
Dîk danehati bû, di ser dîwaran re derbas dibû, diçû. Gava gehîştin 
kavilekê, dîk xwe dahilanî deng li kefxwê kir. Kefxwê rabû, rovî dît.  

Kefxweyê te tajîyekî fêris bû. Rovî baz da, tajî ket pey, da heta kuna wî.  
Sibetir rovî dîsan daborî. Dîk ew nas ne kir. Çîroka avakirina gund jê re 
got.  
Rovî kenî û lê vegerand:  
- Bextreşo dîko, hetanî ko tu kizîrê vî gundî yî û tajî jî kefxweyê wî ye, 
ev gund tucar ava nabe.  
*  * *  
(1) HAWAR hejmar 6 / 1932.  Kurteçîrok ji aliyê “Çîrokbêj” de hatiye 
amadekirin .  Ihtîmal mezin e ku “Çîrokbêj” navekî din yê Celadet 
Bedirxan be.  Wisa diyar e ku ji ber kêmbûna hejmara nivîskaran 
Celadet Bedirxan di bin navên cuda de dinivîsand).  
Bi rehmetî Mihemed Bekir ji nû ve nivîsandiye .  
- Amadekirna  bo weşana înternêtî:  Ş. B. soreklî 
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Hevpeyvîna Pênûsa Nû  bi 
mamosteyekî Êzdî ra !  
K.Tolan - Mamoste Feremez Xerîbo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Keko navê te çiye, tû kengî ji dê-bavê xwe ra 
çêbuyî û ji kîjan Gundî yî ? 

  Navê min Feremez Xerîbo ye û ez di sala 1958 
de li gundê Mezgeftê, yê ku di herêma Cerihê yê de 
girêdayî  bajarokê Tirbespiyê-Qamîşlo-Heseké ye, 
çêbume. 
* Kekê  Feremez, terîqata te çi ye?  

  Ez mirîdim.  

* Kekê  Feremez, tû dizanî wateya Çêlkanî, 
Çêlkî, Qûlika, Çolî, Qelaçê Dasika û Torê çiye? 

  Çêlkanî, navê serek êlka Êzîdiyan, ya mezin e û 
ji gelek êlan pêk tê. Weke: Memila, Kelika, Şemika 
û Dasika.  

Çêlkî, tê wateya mirovkî ji êla Çêlka. 
Qulika, navê gundkî ji gundê Dasika yê ku di 
qelaçê Dasika de ye. 

Qelaçê Dasika, ew çola ku dikevê qubleti çiyayê 
Bagokê û êla Dasika lê dima re tê gotin. 

Tor, navê çiyakî li tirkiya ye û hin ji êlên Êzîdiyên 
çêlka lê diman.  
* Kekê  Feremez, tû dizanî navên eşîrên Toriyan 
çibun? 

  Belê, navên heşîrên Torî evin: Nemirdanî, Taqî, 
Xerabî, Şifqetî, Kefnasî, Dênwanî, Bacinî û Koçanî 
ne. 
* Kekê  Feremez, tû dizanî navên eşîrên Çoliyan 
çibun? 
 Navên êlê Çoliyan evin : Dasikî, Behnimnî, 
Kîwexî, Efşî û Mihokî ne. 
* Kekê  Feremez, tû dikarî bi çi tespît bikî, ka 
Êzdiyên li nav herêma desthilatdariya 
konfederasyona Hevêrka de diman, çima û kengî 
di nav erê birakujiya ku Mîr Bedirxanê mîrê 
Cizîra Bota destpêkirî ye de hatine tûnekirin û 
belakirin?   

  Tê gotin, di wî wextê ku Bedirxan fermanê 
Êzîdiyan ji ber dînê wan rakir û wî bazda ser 
namusa Êzîdiyan, hingê 40 jinên Êzîdî di nav mala 
wî de hebun. Ewî ev jin bi zorê kiribun Misilman û 
Êzîdiyan ji ber wilo bazda ne. 
* Kekê  Feremez, tû dizanî ferqiyeta di navbêna 
Hewêrî û Hevêrka de çiye? 

  Li gor ku min ji Şêx Teto  bihîstiye,  navê 
Hevêrka ji gundê Hevêrnê hatiya. Gundê Hevêrnê 
di kevê herêma Bota. Lê gotina Hewêrî, navê êlka 
Êzîdiyan ya ku hinek malbatên wê di herêma 
bota/tirkiya û hin ji wan jî li Îraqê dimînin. 

Ev nav, di wextê Şêx Mend de hat ser wan . 
* Kekê  Feremez tû dizanî ka, êl û eşîrên Hevêrka 
heta kîjan wextî li ser herêma mîrekên Heskîfê 
dihatine hesapkirin û kengî ketine nav bandoriya 
desthilatdariya mîrekên Botan ? 

  Li gor dirokê,  mîrîtiya Heskîfê kevne, gelekî berî 
ya Bota ye û piştî windabuna  mîrîtiya Heskîfê, hêja 
eşîrên Hevêrka li ser mirê Bota hate naskirin .  
* Kekê  Feremez tû dizanî, kîjan kesayetên 
Êzdiyan di nav Şerê Bagokê(kîjan salê debû?) de 
hebûn ? 

  Li goriya ku min bihîstiye, ew şer di sala 1910z de 
buye. Navdarên vî şerî Hesenê Haco, rêberên êlên 
Efşî, Mihoka û Behnimnî bûne.  
Di vî şerî de yekî Taqî, yê bi navê Silêman-bavê 
Silêmanê nemayi, Bekê yê ji Şêxê Berhokê û yeki 
din bi navê Şêxo Mihokî hatine kuştin.  
Dîsa tê gotin ku, 5oo nefer ji tirkan jî di vî şerî de 
hatine kuştin û 14 tivingên wan jî li cem Êzîdiya 
mabun. Gava ku ji tirkan re hat gotin go, Êzîdî berî 
mirna xwe teslîm nabin, tirkan gotiye bera tivingên 
me bidin me û emê dev ji wan berdin. Li gor ku min 
bihîstiye, di dema vî şerî de kewekî sipî li ser latkê 
sekinîbû û ewî jî li aliyê Êzîdiyan di xwend.  Jinên 
Êzîdiyan jî di vî şerî de rolik mezin leyîstine , wan 
xwarin çê dikir û av bi kuna ji şervane re anîne. 
* Kekê  Feremez, tû çima û ji ber çê hatî 
Almanya? 

  Min ji ber îstexbaratê Surî bazda, hatime Elmanya 
yê. 
* Bê gumen, di wan salên hinga ku tû li welat buyî 
de, hingê hinek tahdeyî-buyerên ku tû pê êşiyî bi 
serê te ve jî hatine. Gelo tû dikarî nimûne anjî 
mîsalekê ji wan zordestiyên ku, ji ber 
dînhebandina Êzdîtiyê û bikaranîna peyva neqenc 
li te bune, ji min ra bibêjî? 

  Dan û standinên misilmanan bi me re ne başbun. 
Ewan heta xwarine me heram dikir ,dest kuja me ne 
dixwarin, li bazarê di gotine hev,  tişên Êzîdiyan 
nekirin,  şir û mastê wan heramin. Ewan li bazarê, 
dibistanê û li cihê kar kifirî bi Tawisî Melek dikir. 

* Kekê  Feremez, tû dikarî ji kerema xwe ra, niha 
bahsa çend buyer û zilma ku Dewletê û 
kevneperestên Kurdên bisilman li Êzdiyên 
derdora te kirine bikî? 

 Gelik zilim li Êzîdiyan dihate kirin, hekumetê xaka 
wan ji ji wan standin û dabu wan herebên ku ji bajarê 
Helebê û Reqayê anîbune cihê Êzîdiyan û nasnama 
wan ji wan hatibu standin û kiribun ecnebî (yani 
biyanî). 
* Kekê  Feremez, gava tû hatî Almanya, hingê te 
dixwast çend salan û pêve vegerî welat? 

  Min diva ku bi kurtirîn wext vegerime welatê xwe  

* Kekê  Feremez, gava tû hatî Almanya, te di 
destpêkê çi zahmetî dîtin û li çi mayî heyîrî? 

  Min ji ber ziman, kultur û qanunên Alman gelekî 
zahmetî dîtin û ez bi rewşa Êzîdiyan gelekî mam 
heyîrî. 
* Kekê  Feremez, li gor dîdina te, tu yê heta çiqasî 
li vî welatê Almaniya bimînî anjî tû dixwazî 
rojekê bi temamî vegerî welatê xwe?  

  Wextê ku zilm li welatê min nebê, ez divim 
zutirîn wext vegerime welatê xwe. 

* Kekê  Feremez, eva serê çend sala ne, tû qet 
neçuyî gundê xwe û tû bêriya gundê xwe nakî ? 

  Ez ji sala 1996an ve ne çume gundê xwe, helbet 
min bêriya wî kiriya. 
* Kekê  Feremez, mesele tû niha vegerî welatê 
xwe, tû çi dixwazî li welatê te hebe û tû çi dixwazî 
bikî ? 

  Ez divêm demoqratî, wekhevî, bê cûdayî û biratî 
hebê, ez bikaribim xizmetekê di  nav civake Êzîdî de 
bikim . 

* Kekê  Feremez, nêrîna te li ser wan Êzdiyên ku 
bi almanan(xerîban) re dizewin/cîne çiye ? 

  Ez ne bi zewaca Êzîdiyan, ya bi biyaniya re me, ji 
ber ev yekê wê rê ji windakirina Êzîdiyan re vekê. 
* Kekê  Feremez, şîretên ku tû li zilam û jinên di 
nav malê de lihevûdinê nakin çine ? 

  Ez divêm, jin û mêr li hev runin, ew ji hev fihim 
bikin, bi aqil bi hevre bidin û bistini, ta ew 
pirsgirêken xwe çareserbikin. 

* Kekê  Feremez, li goriya dîtina te, çima heta 
vêga sed û hedên Êzdiyatiyê  ne hatine 
nivîsandin?  
  Hed û sedên me ji tirsa re ne hatine nivîsandin. 
Heka ku berî niha hatine nivîsandin jî, ew winda 
bune. Lê ew niha ne hatine nivîsandin, ji ber 
kêmasiya meclisê rohanî, yê li ser buyerê bi dilsozî 
na sekinin. Min ew di sala 1993 de nivîsandin  û dan 
Mîrê Êzîdiyan. Lê mixabin, ewî heta niha  bela ne 
kirine  û merivekî normal nikarê bêyi bîryara 
meclisê rohanî, tiştkî li ser Êzîdiyan ferzbikê. 
* Kekê  Feremez, li gorî te ev perçebûna di nava 
endamên civata ruhanî, dîndar, rewşenbîr û  
ciwanên civaka Êzdiyan de çêbuye ji kurê tê û 
çima ew nikaren bihevûdinê ra tevgereke civaka 
Êzdîtiyê bidamezirînin? 

  Ji ber bê serweriya wan e, kes nîna civakê bi rêve 
bibê û aliyê siyasî rolke mezin bi lizê . 

* Kekê  Feremez, tû ji van endam, rêvebirên mal 
û komelên Êzdiyan yên ku vêga xizmetê dikin 
raziyî anjî egerên ku tû ne raziyî çine? 

  Belê ji hindikayî ve, ew xizmetkê ji ol û civakê re 
dikin. Lê kêmasiyên mezin hene, divê mal û 
komelên Êzîdiyan di bin konkî Êzîdî de li hev runên. 
Her yek siyaseta xwe deynê malê û xizmetê ji bona 
Êzîdiyatiyê bikê. 

* Kekê  Feremez, bidîtina te, çi cûdetî di nav 
peyvên Êzdîxan û Kurdistan de he ye ? 

  Navê welatê Êzîdiyan Êzîdxane. Gotina Kurdistan 
ji wextê silcoqoya(Selçûqiyan k.t) ve hatiya naskirin 
û gotina Êzîdîxan ji wextê ku Êzîdî hatine naskirin 
ve tê naskirin. 
* Kekê  Feremez, bidîtina te, çi cûdetî(ferqiyet) di 
navbêna peyva Kurdî û Kurmancî de he ye? 

  Li gor ditîna min, Kurd ewin, ê ku eslê xwe winda 
ne kirine, wek Êzîdiyan. Meriv ji wan Kurdên ku 
dînê xwe guhertine, gelek ji urf û hedetê xwe winda 
kirine re dêje kurmanc. Li gor dîtina min, gotina 
kurmanc wek gotina qurocî ya ne û ji ber wilo, 
gereke Êzîdî ne bêjin xwe ew kurmancin. Divê Êzîdî 
bêjine xwe, ew Kurdin, ji ber wan tiştkî xwe winda 
ne kiriya. 

* Kekê  Feremez, bi nêrîna te, nivşê me Êzdiyan 
yê nû dikare ilm, qewl, beyt û duhayên Êzdiyan 
bi zimanekî xerîban fêr bive û wan li welatekî 
xerîb jî xwedî bike? 
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Kemal Tolan 
 

17 
hejimar   " 14"  Hezîran   2013            ro jnameyeke çandî ye ,                      ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye 

 

FOlklOR 
          

  Li gor ditna min erê ! Lê divê ji bona vê yekê 
kar bê kirin : 1- li mal 2-qewl , beyt bên 
wergerandin û bi zimanê wan naveruka wan ya 
eslî û herdo bi hevra bên xwendin û bên 
şîrovekirin. 
* Kekê Feremez, li gor dîtina te, rewşa civaka 
me ya niha çewa ye û miletê Êzdî çewa dikare 
ji pirsgirêkên civaka xwe ra baştir xwedî 
derkeve ? 

  Îro civaka me ji ber ne guhdanê di rewşka 
tengasî de ye. Lê wextê em serê xwe pê ra bêşînin, 
em karin gelek xizmetê bikin, bi taybet xwedî 
kirina nifşê nû, li ser esaskî baş û rast. 
* Kekê Feremez, ka nêrîna te a li ser vegera 
welat çiye, hêviya ku Êzdî bikaribin vegerine 
ser axa bav-kalan heye? 

  Ez di xwazim temamê Êzîdiyan vegerin welatê 
xwe û wilo gelek ji Êzîdiyan jî dixwazin. Wextê 
zilm û zorî nemînê, wekhevî û demoqratî bi cih 
bibê. 

Birayê hêja, ez dîsa dêjim gelek spas ku, te gelek 
wextê xwe ji bo bersivkirina van pirsan veqetand 
û te dilê xwe ji min ra vekir. 

Kemal Tolan- Berhevkar û Xemxwarê  
Kevneşopên Êzdiyatiyê 

 

Ji folklore kurdî 
BIBİLCAN Û DÊW 

 
Carek ji cara, mamê Xidir kerê xwe hilda çû dara, 
lê bû wextê êvara. Mamê Xidir bala xwe dayê 
Gurekî ji wê de hat, çû lêxist Kerê wî xwar! Mamê 
Xirdir jê ra got; ey heywanê hovê har, qe li berûya 
jêrîn tunebûn berx û kar, tu hat te kerê min evdalî 
xwar? Gur jê re diranê xwe li hevxist û got; mamê 
Xidir bes e bike guregur, vî kera çû, here yekê 
din bikir: 

Hebû tunebû heft bira û xwîşkekî hebûn. 
Ciwamêran ji xwe ra li serê çiyakî asê xanî 
çêkiribûn û li wir dijiyan . Her wiha debara xwe bi 
nêçîrê dikirin . Navê xwîşka wan Bîbilcan bû . 
Camêran her roj xwîşka xwe li malê dihiştin û 
diçûne nêçîrê . Heya ku bira ji nêçîrê dizivirîn , 
bîbilcanê jî karê malê diqedand û ji birayên xwe re 
xwarinê amade dikir.  Demekî  dirêj wisa 
berdewam dikir .  
Rojekê dîsa heft birayên bîbilcanê amadekariya 
xwe kirin ku wê ji bo debara xwe herine nêçîrê, 
lewre  vê carê jî di xwestin ku hinekî xwîşka xwe 
şîret bikin. Ji  xwîşka xwe ra gotin: „Bîbilcan tu 
çawa dikî bike nehêle agirê ser kuçik bitemire, eger 
ku agir bitemire êdî em nikarin agir peydabikin”. 
Tu jî dizanî me çend sal beriya vî agira ji dêwan 
dizî bû, lewma em nahêlin êgir bitemire .  
Eger agir bitemire, him tu nikarî ji me re xurekê 
çêbikî, him jî emê hemû ji ber sûr û seqama 
zivistanê li serê vî çiyayî bimirin . Tu jî dizanî ku 
beriya nan û avê sitara me ya serê vî çiyayî asê 
bitenê vî agira ye. Wer hasilîkelam her heft bira jî 
şîretên xwe li xwîşka xwe dikin û wekî caran dîsa 
diçine nêçîrê . 
Bîbilcan jî radibe dest bi karê malê dike . Heya 
nêzîkî nîvro kar û şixulê xwe xelas dike, tê dinêre 
ku pisîkê wayê di ser êgir de mîz kirî û 
mixabin agir vemirî ye . Bîbilcan xwe bi xwe ji 
xwe ra dibêje: „Hey wax agirê me temirî, ezê niha 
çi bikim”! Dema ku birayê min werin ewê min 
bikujin, Rebiyo eva çi bû hate serê min feqîrê!... 
Lewre Bîbilcan pir bi ser halê xwe de diponije û  ji 
xwe ra dibêje: „Ya rind ew e ku ez herim bi 
awayekî dîsa êgir ji cîkî peydabikim, qe nebe ezê ji 
dêwan bidizim”. Wer hasilîkelam Bîbilcan dikeve 
serê rê û berê xwe dide çiya û baniyan, wisa diçe 
diçe dinêhêre ku wayê ji serê çiyakî asê dû jêlî 
qildibe, berê xwe dide wî dûyî û dice . Dema ku 
diçe nêzîkî dû, lê dinêhêre ku jinekî pîr a mîna wê 
wayê di sîtilên mezin de ji dêwan re xurekê çêdike . 
Tu navê dêwan pîrê hêsîr girtiye û ji xwe ra kirine 
berdestî, çi karên wan hebûye hemû bi pîrê dane 
kirin û nehiştine ku pîrê ji wan biqete, pîrê jî 
fersend nedîtiye ku xwe bi awayekî ji destê wan 
rizgar bike. Bi salan e ku pîrê bi wî awayî xizmeta 
wan dêwan kiriye, dêwan pîra feqîr wisa ji xwe ra 
kirine xizmetkareka dîl. 
Bîbilcan diçe ba pîrê dibêje: „Hal û mesele ya min 
ev e, eger ku ez niha agir nebim, wê birayên min, 
min bikujin”. 
*Pîrê bilez û bez hinekî agir dide bîbilcanê û jê re 
dibêje: „Zû vî agirî hilde, ji vê derê here, Eger ku 
dêw werin dema ku te li vir bibînin ewê te ji xwe ra 
têkine şîva êvarê”. 
Bîbilcan bilez û bez agirê xwe hildide û dice , lê 
gava ku bîbilcan bi wê lezê ve diçe, mixabin îcar jî 
giloka ta ji paxila wê de dikeve erdê. Lê ji 
kortifaqiyê re serê tayê gilokê jî bi kinc û bergên 
Bîbilcanê va dizeliqe û gilok jî li devera ciyê dêwan 
dikeve erdê, lê Bîbilcan jî mixabin vê yekê qet nake 
ferq. Heya ku bîbilcan tê malê giloka ta jî wisa li dû 
wê dirêj dibe , lewra şop û rêça bîbilcanê jî bi vî 
awayî diyar dibe. 
Dema ku dêw têne qonaxa xwe, lê dinihêrin ku 

bêhna merivan ji wir tê, ji pîrê ra dibêjin: „Eva 
bêhna têjikê qurîşan e (dêwan ji merivan re gotine 
qurîş)”. Vana dikevin dev û dora qonaxa xwe bi 
bêhnê ve wek tajiyên nêçîrê li Bîbilcanê digerin. 
Dema ku parî mêze dikin ku tayê gilokê jî li erdê 
dibînin, dibêjin aha birastî jî têjikê qurîşan hatiye 
vê derê! 
Ez çi serê we bihêşînim: 
Dêw diçine dora pîrê dibêjin zû ji me ra bibêje:  
„Ew têjika qurîşan kî bû ? Ew hate vê derê çi? Ew 
bi kîjan alî ve çû ? Dêw dikin û nakin pîrê tu tiştekî 
ji wan re nabêje , dibêje, heyran min tu kesek li vir 
nedît, kes nehatiye vê derê ba min, hûn min dikujin 
jî bikujin ez tiştekî nizanim”. 
Dêw lê mêze dikin ku pîrê ji wan re rastiyê nabêje, 
ji hevre dibêjin: „Emê li peyî vî tayê gilokê herin, 
emê gilokê kombikin û wusa li peyî şopa wê herin 
heya ku me ew dît”. 
Dêw radibin pêda wî tayî dişopînin . Paşê lê mêze 
dikin ku tayê giloka ber bi serê çiyakî asê de 
rêzbûye , vana wisa dişopînin dema ku bala xwe 
didinê wayê li serê çiya malekî heye û jê dû qildibe. 
Vana ji hevra dibêjin: „Temam me ciyê wê 
destnîşan kir, emê niha wê bigirin û bi dilê xwe wê 
bixwin”. Dema ku dêw diçin li derî dixînin . 
Bîbilcan dibêje ew kî ye?! 
Dêw dibêjin: „Em mêvanin, ji kerema xwe re ji me 
re derî veke”.  
Lê bi dengê wan ê gurr re êdî Bîbilcan jî fêhm dike 
ku vana ne pêyayê xêrêne pêyayê şer in. Dibê bi 
Xwedê hebe tunebe vana dêw in li peyî min hatine 
vir. Bİ HELBEST - Dengbêj Ebdurehîmê Mûşî 
Lewre Bîbilcan ditirse venake derî Dêw ji kerba 
dibin wekî teyrê bêserî Dema ku dêw dikin û 
nakin viya venake derî. 
Jê ra dibêjin: 
Hemin tu ji me ra venake derî Ka pêçiya xwe 
dirêjke di qelîştoka derî Emê hinek pê bimijin, bi 
soz be em di piştre terin Zirarê nedin te keçika zerî. 
*Bîbilcan jî difikire dibêje eger ku ez pêçiya xwe 
dirêj nekim di qelîştoka derî Ew bi pêçiya min 
nemêjin wê ji binîve rabikin çardera derî 
Dê werin min bikujin wê min bihêlin bêserî. 
Bîbilcan ji wan re dibêje temam ezê pêçiya xwe 
dirêjbikim qelîştoka derî Hûn ji xwe ra pê bimêjin û 
herin, ziyanê nedin min keçika perî.  
Dêwan gotin erê bi soz be emê zirarê nedin te 
keçika zerî. 
*Dema ku bîbilcanê pêçiya xwe derxist di nav 
qelîştoka derî: 
Dêw bi pêçiya wê mijiyan wek serxoşên serserî . 
Piştî ku hinekî dem derbas bû, laşê Bîbilcanê tevizî  
Dema ku êdî Bîbilcan ji xwe çû . Dêwan îcar jî 
destpêkir bi xwîna Bîbilcanê mijîn . Wisa carê 
dêwek pêçiya wê dimêje û pê diwerime, ew xwe 
şûnda vedikêşe, îcar yê din xwîna wê dimêje. 
Dêwan wusa xwîna wê vexwarin, Bîbilcan di nav 
lepê wan de di tevizî. 
*Lewma êdî Bîbilcan ji bêxwîniyê li wir mir ma 
bêruh û bê can. 
Dêwan jî zikê xwe bi xwîna wê têrkirin, 
vegeriyan qonaxan . 
Dema ku dibû êvar: 

Gava ku birayên Bîbilcanê ji nêçîrê dihatin mal, 
malikê tu mîrat be gava bala xwe danê Bîbilcan li 
erdê dirêj kirî ye, wusa çîl û spîbûye lê nemaye ruh 
û can! Ji hevra gotin bi Xwedê hebe tunebe, eva 
kiryarê dêwan e, ew hatine wan xwîna xwîşka me 
vexwarin e wê kirine wî rewşa han. 
Vê yekê pir zêde diçû zora wan, vana li wir biryar 
didan bi ser hev de di ponijîn roj û dan, ewê herin 
 bikujin hemî dêwan. 

Lewre vana radibûn berî dane qesroka dêwan. Her 
heft bira dema ku diçûne wir . Bala xwe danê pîrek 
wayê li wir . 

Vana ji pîrê re gotin: „Mesele! Dêwan xwîşka me 
kuştin wekî hovan Em jî hatin tolê hildin bêguman. 
Pîrê gote wan: 

Ew dêwin hûn jî meriv Hûn nikarin wan bikujin liv 
bi livWê we hemûya bikujin nemîn liv. 

HEFT BİRA 
Vana gotin me daye carek biryar. 
Emê  jêbikin serê dêwên zordar. 
PÎRÊ 
Pîrê gote ka hûn werin li pey min 
Ez giyakî bidim we hûn jî bixwin 

Dema  we xwar wî giyayê bi şîfa 
Hûnê wek dêwan bihêzbine li vir. 
HEFT BİRA 
Her heftan jî dabûne peyî pîrê 
Pîrê wan bir ser mezelê mirîdêw 
Li ser mezela ji wan re wiha digot:  

Wê pûnga li ser mezelan hûn bixwin 
Piştî we xwar hûn jî dibin wekî wan 
Dema hûn bikevin qada şer û ceng 
Wê li dêwa nemîne tu hêz û reng 

Lewre pîrê dabû wan sirê dêwan 
Qet nedima taqet di çokê wan 

HEFT BİRA 
Dema ku vana dixwarin wê pûngê 
Ji dêwan bihêztir derketin qadê 

Bi dêwan re diketin şerê giran 
Ji bo bistînin tola keça ciwan 
Lêdixin li dev û diran poz û ser 
Dikujine hemî dêwan nahêl ter 
 
Vana li wir di kuştin hemî dêwan 
Rizgar di kirin pîra hêsîr ji wan 
 
Ji wir dizvirîn hemî xortên ciwan 
Li vê derê me qedand Çîroka wan: 

Çîroka Şair Mûşî li dîwana 
Rehmet li dêw û bavê cîwana 
Ji xêncî xayîn û ewana   
Çîrok: Gelêrî 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 18  FOlklOR 
          hejimar   " 14"  Hezîran   2013            ro jnameyeke çandî ye ,                      ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye 

 

Serwer Elwanî 

Ji  folklore  kurdî 

   ŞÊR Û GAYÊ ZER   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibêjin carekê sê ga hebûn . Yek zer bû . Yek reş bû û 
yek spû bû . Hersê heval û hogirên hev bûn . Bi hev re 
şîr xwaribûn . Û di xweşî û firehiyê de mezin bûbûn . Û 
heyiya xwe dabûn hev . Û ketibûn nav qamîşekî asê de 
. Ji bo paraztina xwe ji dehban. Çend caran gurî û hirç û 
piling li wan derketin, çûn ko wan bikujin. Dîtin ko 
hersê hev re hevalbend in û xurt û zexm in û har û hêç 
in. Newêran xwe li wan bidin î biqewimînin. Tu rê ji bo 
kuştina wan nedîtin. Zivirîn çûn nik şêrekî . Û jêre qise 
kirin û gotin: Sê gahê wisan  li filanderê de hene. Em 
çûn wan bixwin me newêra xwe li wan biqewimînin û 
me tu rê ji kuştina wan re nedît. 
Şêr got: rê û elac li nik min û ez dizanim. Şêr çû 
sehitiya wan kir, dît ko wisan e herwekî jê re hatiye 
gotin, newêre xwe rast rast li wan bide biqewimîne. Şêr 
rûnişt û melheza kuştina wan kir ka bi çi awayî têne 
xwarin. Rê dît û hêdî hêdî bi hendekî kiçik û çavên sist 
û nizim giha nik wan . Kêfxweşî li wan da û got: ma 
hûn nizanin ez çiqas ji we hiz dikim û heyran dimînim. 
Ez hatime da em tev de Rabin û rûnin û bibin çar bira û 
hev re bijîn . 
Hersê ga li hev şêwirîn û gotin: Em sê ne û ew yek bi 
tenê ye ew bi me nikare bila digel me be, û bi havaltiya 
wî qaîl bûn. Çend rojan vêkre borandin û li hev ewle 
bûn û zanîn ko bûne dostên rast. Rojekê şêr gayê spî û 
zer nependî kirin û pesnê wan da û got: Em hersê spî û 
zer in û nêzîkî hev in û ji yek rayî ne.  
Ma ev gayê reş û pîs digel me çi dike û ne ji ra û xwîna 
me ye û zêde ye. Û hevaltiya wî ji me re nabe û em 
hersê bi kêrî xwe tên.Bûne yek û ê reş kuştin . Şêr bi 
çûna reşo  şa bû û çavên xwe bel kirin. Heftîkî dî şêr 
zer nependî kir . Û jê re got: Ey dest bira ez dibînim tu 
ji spiyo gelek spehîtir û xurtir, zexmtir û eqiltir î rayê 
min û te dimîne hev. Ma em nikarin xwe biparêzin 
spiyo zehf dixwe û dixwe û çêre xelas kir . Lê em mane 
welê. Divê ew ji nav me derkeve da ko xweşî hemî li 
me bimîne. Sipyo jî  kuştin. Piştî çend rojan . Nûka hiş 
û eqlê zero hatin serî û zanî ko havaltiya şêr ne ji 
dostanî û hezkirina wî ye jovan bû lê jovanî dest neket. 
Û bîra hevalên wî hat bîrê û zanî vêca dora kuştina wî 
ye. Ji lewre zanî tenê nikare şêr . Û tu rê ji bo xelasiya 
xwe nedît ji destê şêr. Pê lingên xwe ax dikola û serê 
xwe dikir. Qorî û girî û hundirê wî şewitî . Şê lê nêrît û 
got: Erê birayê zero ma tu çira diqorî û digrî. Û axê serê 
xwe de dikî . 
Zero got: Giriyê min ji bê tifaqiya min û bêbextiya te, 
ne dostaniya te ye, roja ko reşo hat kuştin. Ez hatim 
kuştin û roja sipiyo çû ez çûm . Ez dizanim îro Dora 
min e jî . 

Şêr lê zivirî û pencek lê da kulabên xwe gihand ser 
kezeba wî û got: Dostaniya min digel te û biran ev e 
zero. 

  *-Ji ‘’Hawar Cild-1, hejmar 1-23, (1932-1933) , 
Nûdem, R 557. Yan jî  Hawar  hejmar 18.  

Feqîr  Ehmed 

Navên Kurdî 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NAVÊN keçan   
Al, Ala, Alan, Anîk, Arî, Avrû, Azadî, Avê, 
Avbir, Avîn, Avşîn, Ardî, Arişt, Arlok, Avşîn, 
Agirî, Aşîtî, Avzêmk, Avsark, Avdî, Avesta, 
Amed, Avsar, Avista, Arjîn, Arvan, Arşîn, 
Aran, Arpîn, Asê, Avrû, Awaz, Banî, Babir, 
Basikê, Bidil, Bîstan, Bazin, Bêder, Bihişt, 
Baran, Bedew, Berzîn, Bêmal, Berxê, Berbang, 
Berbû, Bawer, Badil, Bêje, Bênav, Bênaz, 
Bernaz, Binaz, Bêjîn, Bêxal, Bêrî, Bêrîvan, 
Bazê, Berf, Berfê, Betê, Berfîn, Binevş, Binivş, 
Bihar, Birêz, Bazê, Belûv, Bihîv, Bêzar,  Besê, 
Berxê, Benik, Bendik, Berdêl, Cano,  Canê, 
Carê, Ciwan, Cehwer, Cejnê, Cîran, Cihan, 
Cûdî, Cûdê, Cocê, Çopî, Çînê, Çavreş, Çavşîn, 
Çîçek, Çolban, Elîf, Enî, Ezma, Ezîn, Evîn, 
Erdêşêr, Erîvan, Êşxan, Êşbir, Fendo, Ferdê, 
Ferê, Fero, Fermê, Ferzend, Ferzende, Find, 
Firoş, Fero, Findê, Ferfûr, Fireng, Fîdo, Girav, 
Gulxan, Gul, Gulbihar, Gulok, Gulbîn, 
Gulistan, Gulpêrî, Gulban, Gulîsor, Gulîzer, 
Gulîzar, Gulcan, Gulçîn, Gulşa, Gulda, Gulbir, 
Gulan, Goz, Gozê, Gulnaz, Gijlok, Gehwer, 
Geş, Geşê, Germê, Giha, Gilan, Gulê, Gulfiroş, 
Gulok, Gurê, Gogê, Gulpê, Dîlan, Dilber, 
Dêrsim, Delal, Dêmê, Dep, Dêm, Dilo, Dil, 
Dilê, Dilpak, Dilşa, Dilşah, Dayîk, Dilnaz, 
Dilfiroş, Dilfiraz, Dilda, Devken, Dêrgul, 
Dêlgur, Dilgir, Dengîn, Dengê, Desmal, Deştê, 
Darçîn, Dilsoz, Doz, Dozê, Dilovan, Dilgerm, 
Diljîn, Dindê, Dîcle, Dîmen, Donê, Dûrdînk, 
Dûxan, Dûrbîn, Dîlok, Dîhok, Dildar, Dimsê, 
Dîwan, Havîn, Hawar, Hêvî, Hîv, Hîvê, Hêvan, 
Heval, Hevlêr, Hêlîn, Hêja, Hingiv, Hîro, 
Hedlê, Hindê, Helwest, Hêjîn, Hêjê, Hevnaz, 
Hevdî, Hevdîn, Holê, Hinar, İşxan, Îsot, Îso, 
Îslim, Jîn, Jîyan, Jîndar, Jêz, Jêzê, Jîrê, Kurd, 
Kurdê, Kurdistan, Kulan, Kêzîban, Kezem, 
Kewser, Kumar, Kew, Kesbîr, Keskar, Keskir, 
Kewê, Kuzê, Kewkurk, Karê, Karîn,  Qarût, 
Qaz, Qezîn, Qemerûk, Qitî, Qîbar, Qîvar, Qoqî, 
Qumrî, Mijda, Medya, Merza, Mêrgê, Mîne, 
Mîrzê, Miraz, Mîyase, Mînak, Mircan, Mîvan, 
Mîldan, Mûşê, Navxwoş, Navê, Nalîn, Navbîn, 
Nasê, Nêrîn, Nûbar, Newroz, Netew, Nûvîşk, 
Nûvîs, Niviş, Nekuk, Narîn, Nevîn, Nermê, 
Nêrgiz, Nahîde, Nazo, Nazê, Newal, Naylê, 
Nazdar, Noş, Noşîn, Noşê, Navdî, Nermîn, 
Lalîş, Lêmişt, Lorîn, Lezgîn, Lêvgez, Lêvşîr, 
Lêvjîn, Ocê, Ol, Olê, Oljîn, Olî, Olîn, Olan, 
Olpak, Olnaz, Olpîn, Payîz, Pêşmêrge, Perwîn, 
Pêwît, Pêwestê, Pênûs, Payîz, Perîn, Pêr, Rêdî, 

  Pêro, Pîroz, Pêşeng, Pêl, Pêlîn, Rêbir, Rêdî, 
Rêbaz, Reşan, Rûmet, Rûgeş, Robîn, Rol, Rojîn, 
Rûbar,  Rûşen, Rûşên, Rojan, Rojda, Roj, 
Rengîn, Rewş, Rewşê, Reşîn, Rozê, Rozîn, 
Rabûn, Rindê, Rûken, Riha, Reşan, Rênas, 
Rêdîn, Ronî, Robîn, Ronê, Ronayî, Rotîn, Rodil, 
Rokir, Robir, Robir, Rûbîn, Roger, Sîdar, Sitî, 
Serxirêman, Serfîraz, Sedef, Serdil, Sinbil, 
Serxwebûn, Sozdar, Soran, Sorcan,  Sêwaz, 
Sêvê, Sorgul, Sarê, Sinbil, Sîs, Salhê,  Şehîn, 
Şirîn, Şitlê, Şêrê, Şemê, Şitil, Şîlan, Şêngal, 
Şîrîvan, Şîrvan, Şevîn, Şekir, Şevbir, Şirîban, 
Şelîn, Şermîn, Şîrnaz, Sîma, Şevîn, Tacîn, Tacê, 
Tenik, Tigris, Tevdîr, Tême Tilfan, Welat, 
Werdê, Weşan, Weso, Wanê, Weznê, Xezel, 
Xizêm, Xoşnav, Xwenav, Xunav, Xenavî, 
Xibşê, Xilat, Xec, Xwaza, Xanzo, Xatûn, 
Xwabûr, Xwaza, Xilat, Xilxal, Xopan, Xuşaf, 
Xwînzo, Xoybûn, Yadîgar, Yaqût, Zegros, 
Zergo, Zexo, Zendê, Zerî, Zîvîn, Zêrîn, Zîlan, 
Zelal, Zîn, Zîno, Zindî, Zîz, Zirîf, Zibêde, Zêrê, 
Zîvê, Zibo, Zindî, Zarav, Zîzê, Zûbîn, Zûrok, 
Zerîn,   

NAVÊN lawan   
Al, Alan, Azad, Aram, Agir, Amed, Apo, 
Aşvan, Arbar, Arist, Arîşt, Arpêt, Argir, Bilind, 
Bapor, Başîq, Badil, Bazo, Bandor, Baran, 
Bager, Babir, Bawer, Badîn, Bahoz, Bakur, 
Berhem, Başûr, Berkel, Berxwedan,  Bestek, 
Beşîr, Beran, Bêlan, Berêz, Birûsk, Birêz, 
Bişkuk, Biro, Cindî, Casim, Cîran, Cemşîd, 
Cîhan, Caro, Cejno, Çeto, Dilo, Dilşa, Dilşah, 
Dilpak, Deqenoz, Dîcle, Dûrep, Dîyar, Dewrêş, 
Dêrsim, Dêmo, Deqo, Daran, Egîd, Enî, 
Erdeşêr, Etûn, Gara, Giha, Gernas, Gedûr, 
Giran, Gimgim, Govend, Guhderz, Fadil, Fêde, 
Feqîr, Ferhat, Ferat, Ferdûn, Ferho, Ferhan, 
Ferzan, Fewzî, Xebat, Xilat, Xusrew, Xusro, 
Xêro, Xinis,  Xidir, Hemêz, Hezar, Hemreş, 
Hudûd, Hîtan, Îsot, Jan, Jandost, Jîr, Jîrdilovan, 
Jankurd, Jano, Jorhat, Jîro, Jîn, Jînda, Jêhat, 
Kemend, Kêysor, Dêwbend, Kurdo, Kelhor, 
Kanî, Kardox, Kador, Keldox, Kelhor, Kelem, 
Key, Keyxusro, Qasimlo, Qasim, Qato, Qenco, 
Qîto, Qîr, Qîrkurd, Qeyto, Lalê, Lalîn, Lalo, 
Lolo, Lor, Lêmişt, Lezgîn, Lebat, Lêhat, Lêvsor, 
Lêvşîn, Lêbîn,  Med, Mîr, Mîro, Mêro, Mîrkut, 
Mîrxas, Mîrger, Mîrkûn, Mîrkan, Mîrwar, 
Mîrban, Mîrşan, Mêrbar, Mîro, Mesto, Mendo, 
Mîrhem, Mîrza, Nezan, Navdar Navdî, Nêrîn, 
Nekuk, Nemir, Nêro, Olo, Oldî, Oldar, Olfir, 
Olnas, Olhêj, Olrêz, Omik, Peyman, Pêkhat, 
Pêşket, Pêhat, Pêkar, Pêkir,  Pariz, Paku, Piling, 
Penco, Pêwîst, Pento, Pêkal, Pêxal, Peykel, 
Rindo, Rizgar, Rîzer, Rîpo, Rîsor, Rengo, 
Rêzan,  Rêdan, Rêdar, Rênas, Rêbaz, Rêncber, 
Rêzvan,  Rustem, Robîn, Rodî, Reşo, Rêbaz, 
Rodîn, Sapan, Serbend,  Sinbil, Serxap, Serbar, 
Sermêr, Serger, Serxwebûn, Sîpan, Serbend, 
Sênêr, Serhat, Sertac, Serdar, Sekman,  Sefkan, 
Sefo, Sîmo, Sîrac, Şaku, Şewat, Şîyar, Şêrgo, 
Şervan, Şerwan, Şemşît, Şengo, Şepal, Şeref, 
Şerger, Şervan, Şevket,  Şero, Şaho, Şivan, 
Şemdîn,  Şêro, Şitlo, Şenêr,Tahîr, Têmûr, Têmo, 
Tenîk, Welat, Yaqût, Yekta, Zerdûş, Zerdeşd, 
Zerdûşt, Zal, Zana, Zoro, Zarav, Zndî, Zêdan, 
Zîrek, Zinar, Zeydan, Zegros, Yêzdan, 
Yêzdanşêr, Yekta, Yekbûn, Yekbî. 
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 19 HelbesT 
          hejimar   " 14"  Hezîran   2013            ro jnameyeke çandî ye ,                      ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye 

 

HelbesT 
          

Boniye  Cegerxwin 
 

 
 
 
 

 

 
Civîna şevê 

 
VA tême civînê î şev 

Amadene hestê min  tev 

Ji pergîna  min  tu  nerev 

 

Ez daxwazê dîtinê me! 

 

Meger li min bibî  xwedî 

Gazinekê nekî sedî 

Tu yî kevoka mî kedî 

 

Ez daxwazê civînê me! 

 

Bi evîna te nûjînim 

J  ́bilî te kesî nabînim 

Bi te re, timî  bi vînim 

 

Ez daxwazê pergînê me 

 

Dil û derûnê min   sazin 

ji te ew qet nakin gazin 

Zanin Jin delal û nazin 

 

Bendewarê civînê   me 

 

Ji bo  te dilê min dîne 

Hêz û rewa li min nîne 

Bê te derûn tim bê vîne 

Şadim,l´bende civînê me 

Stochkholm.08/09/2004 
 

  

 
Serhan  Isa 
serhanisa@hotmail.com 
 
 

Amûdê Hec û Qubleye 
``kulmek peyvexwîn ji şête elbestvanekî kurd, li 
ser gora pakrewanên Amûdê `` 

  

Pênûsa Min îro 

Amûdê,  

Ku yek ji bijwêntirîn axa Xwedê ye,  

Di ciyografiya şûreşa azadiyê de, 

Amûdê,  

Ku yek ji şarzetirîn axa Xwedê ye,  

Di afrandina ademzadan de, 

Amûdê,  

Ku bilindtirîn asîmana  

Di bîra Rojava de, 

Amûdê, 

Ku bihêztirîn dengê Kurdî ye,  

Di şûreşa azadiyê de, 

Amûdê,  

Ku bi xwe Hec û Qubelye, 

Li wir,  

Li wê Amûdayê îro,  

Li wê hec û qubelyê îro, 

Li cade û kolanên wê, 

Li jêr û jorên wê, 

Kurdên Sedsala Bîstûyekê, 

Kurdên jirêketî,  

Xwe  fêrî mêraniyê dikin. 

Li wir,  

Mêrên xiloxavî 

Yên ku ji sîka Amûdê dibizdiyan,  

Lingên xwe yên şaroxî,  

di kolanên Amûdê de,  

Fêrî meşa mêraniyê dikin, 

Milên xwe,  

Yên ku,  
 

Fêrî Roj baş, bi Kurdî nebûne, 

Fêrî hilgirtina şekê dikin, 

li wir,  

li Amûdê,  

Soz şehîd dikevin 

Mirovatyetî şehîd dikeve. 

Amûdê, ku di neqşeya mêraniyê de,  

Kevintirîn dibistana  

Amûdê, ku bi qîrêna keş û lawên wê, 

Erṣê Dikttoran dihejand, 

Amûda,  

Ku qîz û xortên wê,  

Geştirîn û bibêntirîn gul bûn,  

di buhara şûreşa azadiyê de,  

Îro ew Amûda  

Di ceyografiya birînê de, 

Dibe reştirîn dilop  

Di enya kurdî de, 

Û hêdî hêdî,  

Xwe li devê birîna xw,  

Ya xuro Kurdî de,  

Dide hev, 

Û dibêje:  

Kurdno,  

Şabaş ji Tifinga we re, 

Şabaş ji biratiya we re, 

Şabaş ji hezkirina we re, 

Şabaş ji yekîtiya we re, 

Şabaş  ji şûreşa wer e. 

Şabaş… şabaş 
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Celal Muhemed Emîn 
(Hozanê Dilzar) 

 
 
 
 

Laş bi fêrmêskan bişo 
(Ev çi zindanin di çavên te de azadiyê 

belavdikin) 

Şahgula mêrga dilê min 

Xun di rûkên xo neçîn 

Qerqera laşê me be po- 

Rê te wer dil pê vejîn 

 

Nû vejîn termê şikestî 

Laş bi fêrmêskan bişo 

Hem bi xwêdana ji axê 

Geh bi lavan min biçîn 

 

Şahgula mêrga dilê min 

Bend û xelqên wî pirin 

Min kilît dabû firiştan 

Lê bi dîtina te şikîn 

 

EW bi dîtina te heriftin 

Can ji te bû neynikek 

§ahgula mêrga ji xwînê 

Wer di dilde xwe bibîn 

1996 hozan dilzar 

YASEMÎN 
Çav û dil kanî û ristin 

Rengê xwînê Yasemîn 

Wek gula j kevryan derînî 

Tête dînê Yasemîn 

 

Roj bo roj ez tême hiştin 

Tev nerînê Yasemîn 

Pir li min wer tê guhertin 

Mîna jînê Yasemîn 

 

Belkî ew davên du mahan 

Bend û davên min vekin 

Herdû çav torê kewa bin 

Tor şêrînê Yasemîn 
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Beyar Robarî 
  Gul û dil 
Ez çi bêjim lê dayê 

Ma çi bikim lê yadê 

Gul standin lê nazdarê 

Dilê min êşandin û bi tenê hîştim 

Bê gulê, ez melûlim 

Bi derdê wê, ez mijûlim 

Ez ji wê, gelek dûrim 

Jibo wê, di gî diborim 

Dayê gul bûye derdê min 

Dîtina wê mebesta min 

Ez dixwazim wê bistînim an birevînim 

Gul bi min pir şêrîne 

Kesk û sor û zer rengîne 

Gula min gula buharê 

Şên û ronî dide 21`î adarê 

Xweziya dilê min havîn û zivistanê 

Ez bijîma li Kurdistanê. 

Tembûr 
Tembûrê lê tembûrê 

Bejin zirav perde hûrê 

Naziya dara goz û tûyê 

Xweş deng û mûzîk rûyê 

Dengê zavan û bûkan 

Şêrîniya şelûl û çûkan 

Awazên ciwan yên kew û kevokan 

Axîna mirov û zarokan 

Qîrîna bindest û hawara dayîkan 

Tembûrê lê tembûrê 

Têl zirav û perde hûrê 

Diya gil û gaziyan 

Dengê xizan û sêwiyan 

Hestên evîndar û rêwiyan 

Xemên koçberî û biyaniyan 

Lorîna nexweş û jinebiyan 

Tembûrê, rêya me dûre 

Pêşî delave zor kûre 

Xem û derdên ma tijî tûre 

Tembûrê tu xweş tembûre 

Şerîntirî, ji zurne û bilor û dahole 

Ez û te, yek çem û çole 

Çol û çema bê sînore 

Distirên em, li dijî bindestî û dilên kore 

Û ji koletiyê re gorê dikole 

 HelbesT 
          

Tembûrê tu xweş buhare 

Rengê gul û reyhane 

Dengê xurtên xwandevane 

Reqs û govend û dîlane 

Ceng û xebat û şoreşvane 

Lêdana te xem revîna jiyane .. jiyane. 

Ehmed mustefa 
 
 
 

Evîna birîndar 
Bes e dilo neke gazî 

Me tu çi ji canê min dixwazî 

Ev çand Salên tu birîndarî 

Te ez kirime belengazî 

Bes e dilo ey dilê birîndar 

Bes e Te kir qêrîn û hawar   

Careke tenê bibe dost û heval 

Bes e Te canê min kir Agir û ez mam bê 

 Derman 

Bes e Dilo ev Nalîn 

Biner e Careke ev çi birîn 

Dixwazim bibim dil evîn 

Nexwazim bibînim êş û axîn 

AX DILÊ MIN 
Gava tu tê bîra min  

Hêsir Ji çavan dibarin 

Bîrya te dikim  .. û..... 

Bêhna te xweş tê min 

Ax dilê min ax dayîka min 

Te jê bîr nakim Heye xewşim 

Li vê dunyayê te jê bîr nakim 

Pirr bîrya te dikim 

Gava tu tê bîra min 

Dixwazim destan maç bikim 

Di hembêza te de bimirim 

Ax dilê min ax dayîka min 

Ev Dunya bê te ne xweş e 

Ev jîna bê te ne şêrîn e 

Dixwazim carake din te bibînim 

Li ser çokên te serî dînim 

Ax dilê min ax dayîka min www.a
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HelbesT 
   

 

Alan pîr mem 
Ji kude......?? 

 
  

Ji kude tu hat..........??! 

Ev hebûn û zanîn û çand 

Ev dîrok û ziman û nijad 

Ev xweşî......buhar û qad 

Ev millet..Hebûna kevnar 

 Pirsyarim...pirsyarim welat 

Ji kude tu hat..........??! 

EW gernasê...evîndarê zinar û lat 

EW xwendevanê...bi dem û kat 

EW milletê dîrokî...kevnarê rojhilat 

EW mîr û şah û şahînşah û seroxan 

Pirsyarim...pirsyarim welat 

Ji kude tu hat..........??! 

Buhişta bi wêne li erd û azîman 

Xweş û lav nizane bi te....gulîstan 

Nizane çiye ew hebûn û ....nav 

Nizane tu li ser payan bûye taca ji lav 

Pirsyarim....pirsyarim welat 

Ji kude tu hat..........??! 

Vegerim mîdya..Vegerim ekbatan 

Herim şaristan....herim landika kevnar 

Rûpelan....dîrok bîne bersîvan bide wan 

Erê min li ola zeradeşt dijminê ehrîman 

Pirsyarim.....pirsyarim welat 

Ji kude tu hat..........??! 

Silavan tînim ji guhderz û ferhad 

Silavan tînim ji perwer û xesrew û şah 

Herim ba kê...herim keleh û arvaz 

Masa bi zêr...xweşî..pîroz û şeh kas 

Pirsyarim.....pirsyarim welat 

Ji kude tu hat..........??! 

Ji êla lor û kelhor û mîtan 

Na...na....ji kurmanc û soran 

Na...na...ji mad û goş û kevnetorên salan 

Ji lolo....ji nayîrî....ji kardox û sobar 

Pirsyarim.....pirsyarim welat 

Ji kude tu hat..........??! 

Bersîvan min li nik teye kawayê hesinkar 

Li newroze.....li ser xwîna....zehak 

Li şara minî ....gelek....gelek kevnar 

Li mîdiya....li vaşukan û....eylam 

Pirsyarim.....pirsyarim welat 

Ji kude tu hat..........??! 

Ji kûp û zinar û çiya û lat 

Ji berqefan....ji deryên rojhilat 

Ji yekem mirov li dem û cîhan 

Ji malbata yekem bi ol û êl û rêdar 

Pirsyrim.....pirsyarim welat 

Ji kude tu hat..........??! 

Ji şoreşa yekem li ser setemkar 

Ji têkoşîn...ji şer....ji kêferat 

Ji cenga yekem ser dijmin û neyar 

Ji tîr û şûr û pevçûn û....kevan 

Pirsyarim.....pirsyarim welat 

Ji kude tu hat..........??! 

Ji cenga gernas û siwar 

Ji yekem dilêr û....mêrxas 

Ji ser pişta karker û xebatkar 

Ji das û qîna a cotar 

Pirsyarim.....pirsyarim welat 

Ji kude tu hat....?? 

Ji ramanên evîndar û xwendevan 

Ji pênûs û pirtûk û....dibistan 

Ji felsefa milletan....felsefa niştîman 

Ji zûm û xurist û pîroz erd û qad 

Pirsyarim.....pirsyarim welat 

Ji kude tu hat......?? 

Kevnetor....kevnarê....kevnar 

Ji roja yekem ji dem û cîhan 

Ji bapîran....kal û pîr û bav 

Bersîvê bide....dîrok hê nezan 

Pirsyarim...pirsyarim welat 

Ji kude tu hat......?? 

Şoreşa me....şoreşa mirov û insane 

Şoreşa ser ceng ser.........ehrîman 

Bi can û ramanan û serbixwe rewan 

Ji olan re xwedî....kefen û ........mal  

Pirsyarim...pirsyarim welat 

Ji kude tu hat......?? 

Ez geryam li beşên dîroka kevnar 

KO ez bibînim yek navê wê Kurdistan 

Bi xeml û bîn û lav û ew....buhar 

Xweşika buhişta li jor û jêr û azîman 

Pirsyarim...pirsyarim welat 

Ji kude tu hat......?? 

Pirsa evista....pirsa Qur’an 

Pirsa vîda....pirsa ganc 

Pirsa zibûr....pirsa incîl û meta tewrat 

Pirsa pîroz.....pirsa xweda û yezdan 

Pirsyarim...pirsyarim welat 

Ji kude tu hat......?? 

Ji şeva reş....elenda nûhat 

Ji gulstêrka aso û....asîman 

Ji dilê perîşanan....ji kul û Jan 

Ji derdan.....ji bobelata kevnar 

Pirsyarim...pirsyarim welat 

Ji kude tu hat....?? 

Landik û dergûşa mirov û insane 

Landika dîrok......rênas û rêvan 

Dibêjin: şîr daye ...........şaristan 

Kurdistan .......dayika çand û SAR 

Pirsyarim...pirsyarim welat 

Ji kude tu hat....?? 

Bang ke....bi halan û hawar 

Bike li cîhan û mirovan talan 

Bi axiva pirr mijûl û raman 

Bi gotina ji dengê av û derya zelal 

Pirsyarim...pirsyarim welat 

Ji kude tu hat....?? 

Mehabad....mehabada jar 

Bi qaddî ...bi şervan û serdar 

Bi tiving û rexta berzan 

Bi kuştin û hewar û talan 

Pirsyarim...pirsyarim welat 

ji kude tu hat....?? 

 Kurdistana pirr delal 

 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



  
  
  

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 22 HelbesT 
          hejimar   " 14"  Hezîran   2013            ro jnameyeke çandî ye ,                      ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye 

 

BÊWAR BARÎ TEYFÛRÎ 
 
 
 

EGER EZ DEST 
HILATDAR BIBÛYAMA 

Eger ez desthilatdar bibûyama 

Minê bi îsrar 

                   Kuştin 

                             Şer 

Zulm û zor 

                 Komkujî 

Ji hole rakirana, 

Ji bo ku xwîna mirovan nerije 

Minê dunyak azad ji nûva ava bikira 

Azadî 

         Wekhevî 

                       Kubarî 

                                 Hetevî 

Pêşkêşî mirovan bikira. 

 

Eger ez desthilatdar bibûyama 

Minê her mirovîra 

Biratî 

        Bavtî 

                Xudantî bikira 

Bibûyam xêrxwezê mirovan 

Kêrî wan bihatama 

Lê mixabin dunyak hovda 

Nav zulm zorêda  

Bi salane dinalim 

                          Dirizim 

Nayêm xuya kirin 

Bê Cî WARIM 

                     Bê hemparim. 

Eger ez desthilatdar bibûyama 
 
Minê hemû jî bi cavekî mêze bikira 

Ji bo serfîrazîya mirovan 

Bibûyama mayak 

                         rênîş 

Qedera wan ronî bikira 

Aştîyê 

         edaletê  

Hertim hukm bikira 

Cînayet û tawanbar yê tunebûyana 

Hemû mirov bi hevra yê 

Wek xûşk û birabûyana 

Mirovê  bi hevra yê teyax bibûyana. 

Eger ez desthilatdar bibûyama 

                   

   Xerabîyêra 

 

                 Îxanetêra 

                                   Derewyêra 

Minê rê neda 

Mirovên şarezara minê 

Rê û derfet vekirana 

Minê rûçkê xaîna 

                           Bedkara 

                                       Vaîskara 
biqilanda . 

Eger ez desthilatdar bibûyama   

Mirov hemû aştîyêda yê bijîyana 

Minê dîroka mirovahîyê 

Ji nûva dest pêkira binîvsîya 

Minê  hemû sînorên li nava mirovan 
rakirana. 

 

Eger ez desthilatdar bibûyama 

Ev dunya  minê bikira 

W E L A T Ê   MIROVAHÎYÊ 

Ji  bo ku hevdu hesbikin 

Minê mirov ji nûva perwerde bikirana 

Minê dastana wekhevîyê û evînê 

Li ser rastîyê binîvsanda . 

 

Eger ez desthilatdar bibûyama 

Minê ala mirovahîyê 

A biratîyê  

Bê rengê sor bixemlanda 

Dunya mala hemûyane 

Minê îlan bikira 

Ji bo ku mirov dijî hevdu ranewestin 

Minê pirtûka wekhevîyê mor bikira  

Hemû astengî ji holê rakirana 

Ji  bo ku mirov hevdu nekin kole 

Minê zakonên nû binîvsanda 

Zulm û zor ji holê rakira…. 

 

Eger ez desthilatdar bibûyama 

Dunya yê bibûya dunya wekheviyê 

Kîn û qalêra yê rê nema 

Evîn ê ser biketa 

Mafê mirovahîyê ji nûva mine 

MOR BIKIRA 

EGER EZ DESTHILATDAR BIBÛYAMA 

EGER EZ  

               DESTHILATDAR 

                                            
BIBÛYAMA…… 

EV DUNYA  JI  NÛVA 

                                MINÊ AVA 
BIKIRA  

DUNYA YÊ  BIBÛYA 

MALA 

M I R O V A H Î Y Ê…… 

21.01.2013.  

REWŞA  JÎYANÊ 
Bîna xwînê    tê 

Ji dîroka mirovahîyê 

Dîdema zulm-zorê 

                        Derewan 

Dadigire cîhanê . 

Xemsarîya mirovan dixitmîne jîyanê 

Lê ji bo edaletê  

Hertim 

Mêrxas dikin ceng li meydanê 

ÇARESER Û PAQIJ DIKIN 

Rênîşa cîhanê 

Rewşa   jîyanê…… 

****    ***     *** 

Hevdu înkar Kirin cînayyete 

Bûye edetê mirovahîyê 

A bê menewîyyet. 

Mirovên bi sîyanet 

Tên rencandin   

Li pêş alemê 

Lê   edalet bi peretî   

Tê kirîn firotanê 

Li cîhanê….. 

19.IV.2013.     
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Sernivîser 
Qado Şêrîn 

Rêvebirê Nivîsînê 
Arşek Paravî 

Desteya birêvebir 
Abdilbaqî Huseynî 

Ezîz Xemcivîn 
Lawîn Şêxo 
Pîr Rustem 

Silêman Azer 
Derhener 

Xorşîd Şûzî 
Ji bo hinartina berhemên kurdî: 

kurdi.penusanu@gmail.com 
  

 

 
 

RûPELA  DAWî  
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Freedom 
For 
CEGERXWîN 

   MELE 

    EHMED 
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