
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 

 

hejimar '10'      Sibat   2013  

Mîtolocî û dîroka cejna Newrozê 

Nivîsa bi Almanî:  

    Dr. Golmorad Moradî 

     Wergerandina  Can kurd   
. ............. Rûpel (22) ................ 

 

 Arşevê Oskan    
 

    Birîna Helebçe dîroka Kurdistan e  

 
  

Boniye CegerxwinBoniye CegerxwinBoniye CegerxwinBoniye Cegerxwin    
 

Yarê neçe 
Neçe..neçe..yarê neçe 

                  Dilê minî tijî evîn 

                                 nema karî bête bijî! 

Dûr nekeve, winda ne be 

                  Gava mebesta peyva min 

                                 hinî cara ,ne ya te bî 

............. Rûpel (20) ................ 
 

Derhener Xorşîd Şûzî 
 

Sernivîser Qado Şêrîn 
 

Berî 23ê salan rêjîma Bass ya Îraqê 
xwestibû gelê kurd li bajarê Helebçe bi 
gazên jahrîn qir bike. Di barandina topên 
gazê de 5 hezar mendal, jin, kal û ciwan 
hatibûn xeniqandin û şewitandin.  Heta 
niha jî komkujiya Helebçe wek daxa 
şermezariyê li rûyê mirovatiyê ye. Berî wê 
jî di komkujiyên Enfalan de jî, bi 
sedhezaran kurdan jiyana xwe wenda 
kiribûn. Ev hemû komkujî pêk hatibûn ji 
ber ku kurdan mafê xwe yê jiyanê 
xwestibû, mafê hebûna xwe wek mirov, 
mafê azadiyê û rûmetê.. lê dîrok li ked û 
xwîna wan mirovan xwedî derket û îro jî 
gelê kurd li başûrê welêt nêzîkî azadiya 
xwe dibin. Ev birîn ne tenê li başûrê welêt  
dilê kurdan dabû ber jana xwe, lê li 
seranserî cihanê kurdan xwe reş girêdabûn 
û heta roja îro jî, kurd bi keser wê 
komkujiyê bibîr tînin û şermezar dikin. 
Behaneya rêjîmê ew bû, ku di dema şerê 
di nava Îraq û Îranê de, kurdên wan 
deveran alîkarî dabûn leşkerên Îranê. 
Dîmenê wan kuştinyan ûjdanê mirovatiyê 
hejand. Gelek vidyo û wêne li pêşengehan 
hatin raxistin û pêşkêşkirin. Dîsa jî 
Rûssiya wek îro ku tometên rêjîma Bass li 
Sûriyê vedişêre, di komkujiya Helebçe de 
jî heman tişt kir. Geh digot; ”Em nikarin 
bêjin ku gazên kîmawî û qedexe hatine 
bikaranîn û geh jî digotin em hevalên 
tevgerên bindest li hemû cîhanê ne”. du 
nerênên li dijî hev.   

Di wê demê de, rewşa başûrê Kurdistanê 
ji hemû aliyan ve pir xerab bûbû, ji hemû 
aliyan de jiyan rawestiya bû. Tê bîra min 
li rojava ji bo kurdên başûrê Kurdistanê li 
alîkariyê digeriyan û bi tonan ard dişandin 
wir. Destên hevkarî û biratiyê ji hemû 
kurdan dirêjî başûr bûbûn. Kurdên rojava 
bi sedan aheng û şahiyên xwe rawestandin 
û xema birayên xwe kişandin. Heta roja 
îro kurd li hemû cîhanê derdikevin 
kolanan û 5 xulekan ji bo qurbaniyên 
komkujiya Helebçe radiwestin û 
komkujiyê di bîra xwe de tînin, bê ku kes 
wan têxin bin zext û mecbûriyetê. Bi 
sedhezaran kurdên başûr warên xwe 
berdan û bi çol çepelan ketin, bibûn 
koçberên cîhanê. Serok û berpirsên kurdên 
başûr cîh ji wan re nema bû, geh li 
şikeftan û geh li welatên cîran bûn. Di bin 
nîrên dijwar de, pêşmergeyan xwe û gelên 
xwe bi zorê diparast û gelek caran jî ji 
huner de ketibûn û bêçar mabûn. Lê vê 
berxwedanê hişt ku niha bibin xwedî sazî 

û destgehên mezin.. hem aramî çêbû, hem 
pere çêbûn û kurdên başûr jî dikarin niha di 
berawerdiya siyasî de rolên mezin bilîzin. Ji 
bo kurdan jî niha başûr bûye mîna 
parêzgehekê ku kurdên ji perçeyên din cih li 
wan teng bibe berê xwe bidin wir.  

Kurd wek civat û tevger li vê dîrokê bi 
êşeke kûr dinerin. Stranên xemgîniyê ji 
hunermendên dengbilind qêriyan. Strana 
Şivan Perwer bi hêzeke hunerî dikarîbû êş û 
birînên helebçeyiyan himêz bikirana û biba 
dengê qîrîna Helbeçe. Wêjeya kurdî bi hemû 
rengên xwe, çîrok, roman, helbest mîna 
tevnan êş hûnandin. Tabloyên hunerî ji 
şêwekaran dîwarên vê bûyerê xemilandin û 
hem jî rengê dûman û jahrê di asoyên wan 
tabloyan de bi xurtî peyivîn. Mûzika ku li 
ser Helebçe hatin afirandin bêhna jahrê û 
mirinê ji wan awazan difûriyan.. Helebçe bû 
dîrokek bi serê xwe û êşên kurdan, jiyana 
kurdan û qêrîna kurdan gihandin guhê 
mirovatiyê, li hemû deverên dunyayê. Lê 
tiştên ku îro li Kurdistana başûr tên kirin, 
amadekariyên dewletbûnê ne, dema em 
dibêjin dewlet gedelî, dîktatorî, demokratî û 
wekheviya welatiyan tê bîra mirov. Gelo 
nifşên nû wê karibin ji xwîna van 
qurbaniyan hezkirin û yekîtî û dilsoziyê ava 
bikin, an wê mîna van welatên cîran bin, gel 
dê birçî û parsekên zarokên serok û 
berpirsyaran bin û berpirsyar bi milyaran 
dolaran têxin benkên derve? 

Em niha li rojavayê Kurdistanê gazinan ji 
gelek kêmasiyan dikin û bi komkujiyan re 
rûbirû ne. Tevgera ku qaşo nûneriya gel dike 
û civata kurd ji komkujiyan diparêze, her roj 
ji hev perçe dibin û bawerî di nava civatê de 
mirandine. Şoreşa ku li seranserî Sûriyê 
pêketiye û di vê bîranîna Helebçe de sala 
xwe dagirt, em nizanin berê wê li kûderê ye 
û kurd dê çawa cihê xwe têde bibînin. 
Rêjîmê em 50 salî wek mirov nedîne û 
opozisyon jî wek gel li ser axa bav û kalan 
me napejirînin û partiyên me jî bi nakokiyên 
xwe ve mijûl in. Ji bo dawî li komkujiyan 
were, divê em baweriyê bi hev bînin û rêya 
çarenûsa xwe destnîşan bikin, dost û 
dijminên xwe ji hev nas bikin.  

Têbînî: me soz dabû ku emê di her jimara 
rojnamê de nivîsek nemir Arşevê Oskan 
biweşînin, bi buhaneya komkujiya Helebçe, 
em nivîsa nemir a sala 2012an 
diweşînin.(Pênûsa Nû)              16.03.2012 

Ebdulbaqî Huseynî 
 

              Ji ferhenga jinên Kurd 
     

.................. Rûpel (7) ................ 

 

Qado Şêrîn 

        Stran sînoran nas nakin 

Ji bo bîranîna    

MIHEMED MIHEMED MIHEMED MIHEMED ŞÊXOÊXOÊXOÊXO 
................ Rûpel (5) ................ 

  

Hevpeyvîna  Pênûsa Nû  bi 
 

SERPÊKHATÎ,   
BÎRANÎN  Û  NÊRÎNÊN 

ÊZDIYEKÎ  JI  HERÊMA  ÇÊLKIYAN  
 

Hevpeyvîn:   Kemal Tolan 
     

.................. Rûpel (13) ................ 

 



  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                            

  
 

jinanîn rêkkewtineke di navbera jin û mêr de ku bi 
rengekî  rewa be ji bo çêkirina peywesteke hevpar ji 
bo jîneke hevbeş û  ji bo berdewamiya dolê ye 

jinanîn ji kokê de divê ku mebesta wê ne demdar be 
û rast  û ti tiştên ku pûçbike yan xerabike tê de 
tinebe 

lê belê piştî ku jinanîna (mut,a) li ba gelê Sunne di 
dema Umer bin Elxattab de hate qedexekirin û li ba 
kesên şîî de ma zanyarên Sunnî neçarbûn ku çarakê 
ji kêşeyên jinanînê  û nikarîbûna jinanînê re bibînin  
ji  ber wê jinanîna Misyar û Misfar û Winasê hatin 
holê 

   û li vir ji bilî jinanîna Muta sê rengên jinanînên ku 
yek ji  mercên jinanîna  rewa jê kêmin hatin holê 

û têvelî   di navbera van  ji hêla durva rêkkewtinê û 
ji hêla  encamên wê ji hêla paşmakgiriyê û dûnde û 
bizaftinê  de heye 

û jinanîn dibe ku fermî be yan qewatî be 

û dibe ku rêkkewtin pûç yan ne durustbe û encamên 
wê bêne guhertin li vir ne cihê behsa wê ye 

danasîna her cûreyekî ji van cûreyan 

jinanîna Misyar: 

rêkkewtinek di navbera jin û mêr deye hemû 
mercên wê yên rewa pêkhatine lê belê jin di mafê 
xwe yê bimalkirin û bizaftinê de dibihure 

ev jinanîn kevne navê wê jinanîna birojkî bû  û 
hemû encamên  jinanînê pêktîne mîna paşmakgiriyê 
û dûndê û pêwîste ku bîner û bav bipijirîne û erê 
kirin û pijirandin tê de hebe û li dadgehan û li 
fermangehên  fermî de bê nivîsandin 

tevî kû hemû rêgeh hebûna bav pêwîst dikin ji bilî 
rêgeha Henefî 

2-jinanîna Mut,a 

jinanîneke demdare mêr jinê tîne bi qelenekî hindik 
ji bo demekê kin û tu bizaftin yan bicîwarkirin tê de 
nîne û berdan têde çênabe lê duûmahiyê rêkkewtinê 
tê de çêdib 

û ti paşmagirî tê de nîne tenê mafê dûndê tê de heye 
lê têveliya di navbera wî û yê Misyar de ewe ku 
jimara jinan di vê jinanînê de bê sînore û bi çaran ve 
nayê girêdan û bîner û bav ne merce di vê jinanînê 
de 

-jinanîna winase 

rêkkewtineke dinavber a jineke tendurust  digel 
kalemêrekî de ye  ku guhê xwe bide kalo lê ji mafê 
xwe ya xewa şevê de dibuhure lê hemû mafên wê 
yên din hene mîna qelen û cîwarkirin û bizaftin lê 
ev jinanîn pêwendiya giring ya jîna têkil tê de nîne 

lê ev jinanîn ji hêla pir olzanan hate pijirandin heger 
jin mezin be yan rewşa wê ya resenî na amade be lê 
heger ciwan be ev jinanîn qedexeye ji ber ewê 
mêrkirina wê ji bo peran yan berjewendiyekê be û 
dibe ku pêwendiyên ne rewa  bi xortên wekî xwe re 
çêbike . 

Jinanina Misfar 

Celal Muhemed Emîn (Hozanê Dilzar) 

 
jinanîn di musulmantiyê de û civata kurdî 

GOTARGOTARGOTARGOTAR  
hejimar   " 10 "  Sibat   2013               rojnameyeke çandî ye ,                                                ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye 

 

hin ji kesan ev jinanîna hanê rewa kir û navê wê kir  

jinanîna havînî ji ber ku jin li pir  bajarên 
musulmanan dixwaze ji welatê xwe derkevin lê 
yasa welatê wan nahêle bê mêr ji welatê xwe 
derkevin palanekê di navbera xwe û mêrekî çêdikin 
da ku rêkkewtineke ne sexte  çêbikin da ku karibe  
ew jin bi wî mêrî re ji welat derkeve û piştî ku 
dighêje daxwaza xwe her yek di riya xwe ve diçe. 

Wisa xuyadike ku jinanîna misyar ya herî nêzîke ji 
rêkkewtina durust ji ber ku li fermangehên fermî tê 
nûsîn û karbidest û bîner tê de hene û hemû mercên 
rêkkewtina rast pêktê lê jin ji mafê xwe yê bizaftin 
û bicihkirinê dibihure û li gorî rêsa yasayî 
rêkkewtin yasadanîna herdû aliyê rêkkewtinê ne 

û ev hemû cûreyên rêkkewtinan sedemên çêbûna 
wan yekin  ji ber berzbûna qelenan û pirbûna jinên 

ji mêr berdayî û jinên bê mêr û jinebiyan yan  egera 
dilê mêr bi jineke din hebe lê naxwaze eşkere bike 

ji bo malbata ji hevnexîne  

û kesên hêldariya van jinaanînan dikin bi çêrî 
erêniya wan dikin ku remeka jinê ji bo zarokan 
têrdike û jinên bê mêr û yên jimêr berdayî û yên bî 
kêm dike 

lê belê bihtirî ayînzanan van jinanînan qedexe dikin 
ji bo nebe sedema ku mêr li pey dilbijokiya xwe 

keve 

civata kurdî 

civata kurdi bi piraniya xwe civateke musilmane û 
hîn akama olê lê heye û pirî rêsên musilamtiyê 
dipijirîne ji hêla jinanîn û qelen û bizaftin û paşmak   

wisa jî mîna pir gelan gelê kurd karîbû bi qewatên 
xwe pir ji bîr û baweriyên olî dûr xîne 

mîna(bêparkirina jinê ji paşmakê li pir cihan 
)hebûna jinanîna berdêlî ya  ku di musilmantiyê de 
gunehe û nerûniştina jina kurd di sê mehên berdanê  
ya mirima mêr de de 

û wisa gava berdanê ji ber ku qelenê jinê tê  nayê 
danîn û nayê nûsandin mafê jinê dema berdana bi 
lihevhatinê wendadibe 

 mînakeke din jî gelê kurd bi piraniya xwe rajêrên 
rêgeha şafiîne û di vê rêgehê de jin bê erê kir ina 
bavê xwe nabe mêr bike. 

 lê dîsa gava ku keç û xort hevdû direvînin herdû 
malbat li hev tên û ew jinanîn tê rewakirin wisa 
qewat ji olê  bihtir şûna xwe girt ji ber ku li gorî olê 
ev jinanîn gunehe. 

lê li herêma Efrînê ya peyrewê rêgeha Henefîne û li 
gorî vê rêgehê kare jin bê bavê xwe mêrbike lê belê 
gava ku keç li vê herêmê bi revandin diçe tê kuştin 
tevî ku rêkkewtina xwe li dadgehê diçespînin û li 
gor olê ev rêkkewtin rewaye lê qewat ji olê tundtir 
derdikeve 

li gorî vê rewşa têkil di navbera ol û qewatan û li 
gorî  rewşa siyasî hişt ku kurd hinekî dûrî olê kevin 
û her tiştê ji olê derkeve ne pijirînin ji ber wê dest 
bi şerê hemû yasadanînê Islamî û hemû rêzanê ayînî 
û bi taybetî cûreyên jinanînê bû 

û  ji demekê ne dûr kurdên ewropayê propagenda  

jinanîna şarewanî kirin tevî ku ev jinanîn ti mafê 
jinê naparêze mîna yê rewayî tenê rêkkewtinê 
çêdike   bê  ku  guh bide   ola herdu layan  û piştî 
berdanê  her yek kare nîvê malê jinê yan yê mêr 
bistîne û di vê rewşê de jin timî bê pare heger mal 
û milkê mêr tinebe ,ji ber ku jin li welatê kurdan 
herî hêla qelse di rewşa abûrî de ji ber wê yasak 
gereke ku mafê jinê biparêze 

ji ber vê yekê xortên kurd doza rêkewtina 
şarewanî dikin da ku ji bar û pêwîstan xwe bidin 
alî û rojê jinekê bînin  û ya dî berdin û zarokan 
têxein histuyê jinê bê ku ti ziyanê yan seza 
bibînin 

lê keç ji hêleke doza parastina mafê xwe dike 
mîna 

rêkkewtina Islamî û ji hêlekê ve doza 

 jinanîna şarewanî dike ji bo ku rawestandina pir 
jinanînna bike 

lê encam têne guhertin li gorî li xwegirtina li ser 
milê xort  ango rêkkewtina şarewanî ji kara xort 
re ye ji ber ku ti qelen yan bizaftin lê nayê birîn 

lê li bajaran keça kurd mîna bajariyan detpêkir ku 
çawan mafê xwe biparêze mîna ku  qelen dike du 
par pêşî  û paşî û zêran li ser rêkkewtinê dinûsîne 
û mafê wê bihtir ji keça gundan hatiye parastin 

û welatê tenê ku kurd tê dene û jinanîna şarewanî 
pêktîne Turkiye ye û tevî vî tiştî gelê kurd bê 
rêkkewtina ayînî na pijirînin 

lê li ewropa yê xortê kurd pir şerê van rengê 
jinanînan dike (ku durust be jî) ji ber ku ji 
jêdereke Islamî derketiye tevî jîna xwe digel jinên 
Ewropî diborîne û zarokan jê tîne bê ku jina wî be 
bi rengekî ji jinanîna Misyar  kambaxtire  û paşê 
dirame gelo ez vê jinê bînim yan na? 

Keça kurd jî li gorî berjewendiya xwe doza 
yasayan dike  ew jî pir caran doza jinanîna 
şarewanî dike û doza wekheviyê dike lê  ji bo 
mafê xwe biparêze pirî caran nedipijirand ku bê 
Ewropa bê yî ku li gorî rêkkewtina Islamî mercên 
xwe  ji hêla zêr û qelen û perên bankê   dîne û 
neha doza jinanîna şarewanî dike? 

Li gorî wekheviya ku xortên kurd divêtin û li gorî 
pêwendiyên wan bi keçên ewropî re ev xort 
nahêle xuşka xwe bê rêkkewtina îslamî  mêrbike 

en jinanîn ji hêla rewşenbîrên kurd nehate 
pijiramdin ew dibînin ku nuxumandineke ji bo 
pêwendiyên ne rewa ye  û li penabergehê her tiştê 
ku ji Musilmantiyê derkeve rewşenbîr li dijî wê 
ne lê heger ji yasadanên rojava derketana ewê 
gelek çep û hêlhêl bidîtana 

û ji ber ku civata kurdî civateke baweriya wê bi 
azadiya mirov heye . û ji ber ku rêkkewtin 
yasadanîna herdû  aliya ne di her cih û demê de . û 
ev rêkkewtinên hanê bi qayilbûna her aliya ye û 
armanca wê parastina jinê û bera ku ji jinanînê 
dertê ye (taybetî welatên ku kurd tê de dijîn ti 
misogeriya civakî û tendurustî tê de  nînin)ji ber 
ku ev ber (zarok)  ti kesî nabîne ku wî xwedî bike 
û ewê bibe qurbana dilbijokiyê 

wisa li gorî rewşa jina kurd ya abûrî rêkkewtina 
îslamî ya herî gunceye ji jina kurd re û 
rêkkewtina Misyar jî herî yê nêzîkî ya rastî ye û ji 
bilî wê ew rekkewtinên din dûrî civata kurdî ne 
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Feqî Kurdan (Dr. Ehmed Xelîl) 
      dralkhalil@hotmail.com  

Deh tembî ji bo ramyarên kurd   
 Tembiya (10) - (Beşê 2) 

Haj Biryara Dadgeha Dîrokê Hebin!  

Dengdana Zengilan: 

Bi rastî hêvîya min ne ew bû ku ez bi rola qiralka reş 
rabim, û tiştên xemgîr bidim ber çavan, lê mixabin ezê 
çi bikim?! Ez di navbera du çaterêke de me 

- An ez rastiyan bin cil bikim, û hizra gelê me 
bitevizînim. 

- An jî ez rastiyan- tevî ku tûj û talin- bidim ber çavan. 

Gelê me, wa binerin ta kîjan asteyê rewşa me dîjware! 
Rewşa me dihêle mirov bi hêrs û hingirî be, lewre jî ez 
evan peyvan dinivisînim, eger ku ramyarên me guh 
nedinê, hernebû  ezê bi histobariya xwe li hember 
nifşên me rabim, dibe jî ku hin ji wan - piştî nîv 
sedsalê-  bibêjin: “hizra bavpîrên me ne rijî bû, hinan 
ji wan rastî dizanîbûn”! Dibe jî ku di rojeke biharê de- 
bi dilgermî- nêrgizekê li ser gorna min deynin! 

Ey ramyarên me ên rêzdar! Dibe ku hûn bibêjin:  

Ma te negotibû: ramyarî  danûstandina bi tiştên gengaz 
(mimkin) re ye?! Ma ne te em ji ramyariya ne-riyalîzm 
hişiyar dikirin?! Ma te nedigot: Pirsgirêka me di nav 
pençên şûvîniyên hov û zegel de ye? Ma te nedigot: 
Em di cîhanekê de ne, hêzên gewre tê de tenê bi 
(bercewendiyan) ne bi (nirxên bilind) bawer dikin? 
Ma emê karibin kurdistaneke serbixwe bi guvaştina 
morikekê pêk bînin? Ma pirsgirêka me ne girêdayî 
mercên hundirî, navçeyî û cîhanî ye? Ma ne tiştekî 
riylîzme ku em keysan bikar bînin, û sûd jê bigrin? Ew 
sûd çi dibe bila bibe: Fidiralî, an destlata xweser, an 
rêvebiriya xweser, an jî mafên çandî! 

Raste, eger hevdijîtiyên ramyarî û çandî gelê me parçe 
bikin, eger tevgerên me ecendeyên partîtî bidin pêş 
ecendeya neteweyî, eger gelê me di bin alên serokan 
de bicivîn, ne di bin ala neteweyî de, eger ku em li ser 
erdhejên olî, êlî, navçeyî û zaravî bijîn, gelo ma ê ne 
bêheşî be ku em evan keysan ji dest xwe berdin? 

Lê tiştekî dî heye: Gelo, ma ramyrî tenê danûstandina 
bi rewşa hevdemî re ye? Ma pêwîste ku ramyar her 
dem dîlê mercên serdemî be? Ma ne divyaye ku 
ramyar gel amade bikin- di warên çandî, sincî, civakî, 
aborî, ramyarî û leşkerî de- da ku karibe mercên nû 
pêk bîne, û rewşeke nû pêk bîne? Eger ku ne wena bû 
ya, ma çawa Corc Waşintin  û hevalê wî dewleta 
Emerika, ji deverên di bin destên inglîz de, 
damezradana? Ҫawa Pismark dewleta Alman ji 38 
mîrnîşanên cuda avakir? Çawa Mehatma Xandî 
welatê Hindistanî ji dest Inglîz rêzgar kir? 

Ey ramyarên  me ên rêzdar! Bi qaserî ku mirov dizane 
dêşe, û bi qaserî ku dêşe dipeyive, û pêwîste ez ji we 
re û ji gelê me re zengilan bileqînim, û hêvîdarim ku 
hûn bala xwe hinekî li min dirêj bikin, ez dixwazim 
bibêjim: 
Geştiya me ya neteweyî bi rêya şaş de dere, hin 
kapitanên wê bi bûselên partîtî rêyan dinasînin, hinan 
din bi bûselên aydiyolocî dinasînin, mixabin bûsela 
neteweyî dane hêleke dî. 

Ne wena tenê jî, tiştê metirsîtir ewe, ku dagîrkeran 
keysa hevdijîtiyên me, û nehabûna rehberî ya me ya 
neteweyî, ne-habûna pirojeya me ya neteweyî, bi kar 
anîne, û geştiya me ya neteweyî ji dest me girtine, bi 

   
rîmotkontrolê bi rêya şaş de dibin, dûrî pirsgirêka me 
ya bingehî “rêzgariya kurdistanê” dajon.   

Berpirsyarî Berdêla Mezinahiyê Ye:   

Raste, dîmena rewşa me hinekî tariye, em hîn di 
xaneya revderbûna ehrîmanî de ne, lê tevî vê jî ez 
karim bibêjim: Baweriya gelê me ku ew (kurd)e, û ew 
xwedîyê (kurdistan)ê ye, behaneyeke berbiçave ku her 
tişt ji dest me neçûye, û dagîrkeran nikarîbûn hizra me 
ya neteweyî têk bibin, û divyaye em- bi lez- pirojeya 
xwe ya kurdistanî ava bikin. 

Ey ramyarên me ên rêzdar! Eva keyseke dîrokî ye, 
divyaye em ji dest xwe bernedin, di pêşî de ev bara li 
ser milên we dikeve, û ji bîra mekin ku- wek Ti şêrşêl 
gotî- “ Berpirsyarî berdêla mezinahiyê ye”. Lewre, 
ecendyên partîtî medin pêş ecendeya neteweyî, erê, 
rola tevger û partiyan di pêvajoya rêzgariyê de giring, 
lê berpirsyariya neteweyî dike ku her partiyek û 
serokek ecendeya kurdistanî bincil neke, dem ne dema 
ezezîtiyê ye. 

Bê guman pirsgirêkên me gelekin, ji hêlekê de 
pirojeyên navçeyî em kirine armanca tîrkevanên xwe, 
ji hêleke dî de gulobalî çand û nirxên me dadiqurtîne, 
li hember evan metirsiyan divya ye em gelê xwe 
biparêzin, divyaye her partiyek nerîna xwe ye ramyarî 
bixe bin lêvegerineke giştî û bingehî, û li gor pirojeya 
rêzgariya kurdistanê nerîna xwe damezrîne.  

Ey ramyarên me ên rêzdar! Bidestxistina heft pêkanîna 
ê destnîşanek be ku hûn ji xendeka partîzaniyê derbasî 
xendeka kurdistaniyê bûne, ewan jî evin: 

1 – Kombûna partiyên her parçakî kurdistanê di bin 
sîwana desteyeke bilind de. 

2 – Damezrandina (kon geleke) kurdistanî, û avakirina 
rehberiyeke kurdistanî. 

3 – Avakirina hizra kurdistanî a resen u gelemper. 

4 – Yekbûna zimanekî kurdistanî î gelemper.   

5 – Nû-avakirin çanda kurdistanî di rêya rêzgariyê de. 

6 - Bikaranîna ragihandina kurdistanî di rêya rêzgariyê 
de. 

7 - Bikaranîna aboriya kurdistanî di rêya rêzgariyê de. 

Bi evan pêkanîna hûn karin dîrokeke gewre û rûmet bi 
cih bînin, û cihê xwe di bîreweriya gelê me de bistînin, 
nifşên me ê ji we hînî serbilindiyê bin, ê bibêjin: Wa 
binerin çawa pêşiyên me ji belawela yê derbsî 
yekbûnê bûn, ji tariya Ehrîmanî derbasî ronahiya 
Ahuramezdayî bûn, têkçûn kirin serkeftin, bingeha 
neteweyeke serbixwe, piştî 25 salan, damezrandin. 

Erê, em- ramyar û rewşenbîr- ê li dadgeha dîrokê 
amadebin. 

Tirsa min ewe ku biryara xwe li ser me sert be. 

Çi dibe jî, pêwîste Kurdistan were rêzgarkirin!   

Ev gotara bi zimanê erebî jî hatibû 
weşandin. 
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BÊWAR  BARÎ  TEYFÛRÎ 

 

 

 
ŞIVAN  PERWAR ŞEREFA 

KURDISTANÊ YE 
Stranbêj, dengbêj, hunermend xemla wêje, 
çand, huner û bi tomerî dîroka gelan da 
kesayetên balkêş in. Şivan Perwar jîna 
meda ne ku tenê wek dengbêj û stranbêjekî 
baldar tê naskirin. Ew wisa jî bi efrandarîya 
xweva, dengê xweva bangdêrekî meydana 
serhildanêye, hunermendekî şoreşgere, ruhê 
xweva ronakbîr û mîlîtanekî azayêye 
hêjaye. 

Dengê wî, avaza wî kurd di ruhekî 
şoreşgerîda, ruhekî gelêrîda perwerda kir, 
raperîna kurdada roleke mezin leyîst û 
dileyze, ji bo têgîhandinê hêlana dide gel. 
Kurda Şivan Perwer bihîstî-bihîstî bûne 
welatparêz. Bi giştî gelê kurd îro 
perestîşkarê Şivanê Perwere. 

Belê Şivan P. ji bo gelê kurd di warê 
welatparêzîyêda perwerdegîrekî  bêhemp- 
aye. Hunermend ên mezin ji bo gel 
dibistana  menewî- neteweyîne. Mirovên bi 
talant ên têgêhîştî ji bo gelan serveta 
netewin. Şivan Perwer ji bo gelê  kurd 
dewlemendîke gelêrîye-menewîye. 

Ên ku dîrok, wêje, çanda gelê xwe nizanin 
nikarin bibin welatparêz. Şivan P. berî her 
tiştî hunermendekî welatparêz û pêşengê 
hunera kurda a hemdemîye. Dengê wî, 
avaza wî gelê kurd rakir berbi serhildanê 
defda, hêlana dide milyona. 

 

 

 

 

 

 

 

Şivan P. hem jî pira dostanîya mirovan û 
gelane, hunermendekî bêynelmîlele. 

Ruhê hunera wîda felsefa jîyana kurd heye, 
di hêla menewîda teyaxa gelê kurde, hertim 
moralê dide gel. Ji dengê wî, axaftina wî, 
avaza wî , merîfeta wî têr nabin. Şivan 
Perwer temam bi hunera xweva xezna gelê 
kurde. 

Gel ewladê xwe digîhîne ku bi nave wîva 
were naskirinê , gel lawên xwe hêja 
vedijîne derbazî dîrokê dike. Ş. P. rûpelekî 
dîroka çand û hunera kurde, bang û hêlana 
serhildana KURDISTANÊYE.  Dengê wî 
hewara azadîya mîlyonaye, dengê tembûra 
wî nîşana cesareta serkeftinêye, hewildana 
raperîna gelê kurde. Navê  Şivanê Perwer 
nasnama  salnama hunera kurd a 
welatparêzîya saxleme, hunera wî  şerefa 
dîroka şoreşa  hunera  Kurdistanêye. 



  
  
  

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

*bajarê hembêz kirinê 

Salên demborî bi dilê min zehf şêrîn in,min 
ewan li Qamişlo, bajarê hembêz kirinê 
derbas kir ye.Kolanên wê yeka yeka 
nasdikim û hin ji wan lîstikên zaroktiyê 
,sozên dilêrî di wan de hebûn.Bajarê ku 
Nûser û helbestkar û hunermendên wî, 
hergav zimanê xwe, bi ezman ve 
dialêstin.Hergav li benda bûn û hîn jî, ku 
rok  li wan bizîvire û ranekeve .Ew hest,  
kelandina xwînê bi hêzekî pir xûrt, di rehên 
wan de hatûçûnê dikir. .Ji tovên xewnê û 
heycana hundirîn ked didan deku nivşê 
duwahatî şiyar li ser nigan bimîne.  

Hîna tama şîr ji devê min dihat,  li derdora 
min ,bûyer û nûçeyên ramyarî û kurdeyatî 
di gotûbêjan de ,ji navdaran çi ramyar û çi 
helbestvan bo min diherikîn.Lê Min ticar 
vî gel î  tênegihiştim e…dibe mejiyê min 
kêm be an jî,balûle be..gelo çawa dibe ev 
xelk tev ,weqas sal mirî be?, bi wateya ne 
destek be  bo rizgariyê .  

*Ez tune bim,tu tuneyî!. 

Ev gel  di hemû tiştan de têgihiştî ye û 
zîreke an jî, pispor e!!, lê nizane çawa ji 
koletiyê û bindestiyê serfiraz bibe?.Ez tê 
nagihêj im!!!, û ez bawerim ku bi sedan ji 
me ev pirs, cegera wan peritî dikir û dike. 

Ez bi rastî ji we re dibêjim,vê neqlê mijar 
ezê ranexînim bo gotûbêjê lê ez helwestek 
radidim .Ji biçûkên me ve ta mezinên me 
ve, bi her tiştî şareza ne û dizanin.Dizan in 
her kes ji kû ye û ji kîjan malbatê ye,wisa 
jî, dizan in her partiyek çend endemên wê 
hene,dizanin kengî Lênîn mir û  çend 
pirtûk nivîsandiye. Dizanin ku romana,, 
sorgul ,, Umbêrto   Êko (  Umberto Eco 
)nivîsandiye .Wisa jî  dizanin cenga 
navnetwî a yekem û a duwem di nabêra  kê 
û çawa û bi çi bidawî bû .Dizanin her 
serokê partiyekê kur û pismam û gundiyên 
xwe nêzîkî desthilata xwe kir ye ,welê jî 
dizanin tilya neyar gihaye dawiya 
kê..…..dizanin kelmêşa  ku gezan dike  mê 
ye.Lê ticar  û ticar nizanin kûrm ji nav xwe 
derxînin,nizanin ku ye dîtir nebe ez tune 
me,an jî, ez tune bim ,bêgoman tu 
tuneyî.Nizanin  ku bi ne yekitiya wan be 
,di nav tasrîstanê de omîd dişewite. 

Tenha nivşê Avdara sor bi 12 çirayên xwe 
ve, ku bêhnfirehiya xwe ji destek bo 
destekî digerand ta ku peqiya.Hêvî û qad 
xiste destên me ,weke bûkekê ,destnîşan 
kir ku ev gel jîndewar e.Gazin û loman ji 
rêberên wî tê kirin. 

*Tenbînameyek bo ramyaran 

Ne dûre, kevirên ku liser rokê ne bipeqin, 
jiber kêr giha hestî  û bi dengekî bilind  
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qêrîn bikin : 

te me şewitand hey niştîmano!.Weqas sal in 
nanûk ji koştên me kişandine,her nivşekî 
nû bi hêviyek sibehî, bi çarenûsek xwedî 
rûmet, libenda diman û dibin.Omîdê ne 
şewitînin,hîn jî xwîna me germe,êdî bese 
!.Ew fîşekên di laşê sînorên me de jibîr 
nekin .Fîşekên ku berdane wijdanên me,ku 
em nima Karin bi rûyê hev de bikenin.Ta bi 
şîrmijên me,çavnebarî ji çûkan dikin,tikaya 
bi dilovanî li wê xewna wan binêrin…bi wê 
xewnê hest bibin!.Nehêlin demek bi ser wê 
de,bê û bigindire ku ciwanên me, di devên 
xwe de kef bidin hev û tif we bikin.Wê 
gavê, kes wan ewê loma neke,ji ber ewan 
zarokên hêstirên talin,  çemên çehnemê 
daqurtine. Tikaya nehêlin hest bibin ku 
zîzoka duwarojê ticarî nima digihê wan 
….omîda wan ,omîda me ne şewtîn in !. 

*Şoreş e..şoreş ...!. 

Pêdivî bi çavên giyan heye.Pêwîstî bi 
têgihştina çi li derdorê diqewim e.Tê 
ragihandin ku herêma me di bin kontrola 
kurdan de...çake!.Nexwe gerek tu li rêx 
xwe mirov bibînî û tu wî ji her zordestî 
biparêzî, deku giyanê te bi jehrî  weke a 
rêjimê nekeve.Gereke deriyê giyan vekirî 
be Lê ne bê moxil bimîne. Deku giyanek 
pak biafirînî,jixwe bawer ku kare destgehan 
avabike û xwe birêve bibe. Xemnake ku 
giyanek welê  rûxandî,weqas sal ji aliyê 
rêjimê  ve ,bê goman bi otomatîk nayê 
afirandin.Projê û karên bi displîn 
pêdivêye.Çalakî divêt ,ewê çiqas spehî be 
Ku nîgarkêşên bajarê hembêz kir inê 
,dîwarên bajêr bi tabloyan bixemlîn 
in.weke mînak tînim ziman.Ku her 
tabloyekê hêvî û enêrjiya ciwanan xûrtir 
bike,dem dema çalakî û kare. 

 Her yekî ji me di ciwaniya xwe de mijûl 
dibû ku emê cîhanê biguherînin.Lê me ne 
guherand,tiştê me dixwest pêknehat  û dem 
bertelef çû.Bi wetaya ku  eniya me li diwar 
ket, ta em gihane van rojan.Rojên ku ti rê li 
ber vî nivşî nema bû,ji bilî serhildan û 
şoreşê pêve, bi çavên giyanên me ku derî 
veke û qêrîn bike .Li vira ya girîng ku 
giyanê me dîsa bi jehrî nekeve weke 
serhildana Qamişlo.Ez nizanim çima em 
hatine vê jînê lê a ku dizanim em nehatine 
vê cîhanê bo em bi jehrî bikevin  .Deku em 
mirovatiya xwe biparêzin divêt  çavê 
giyanê me vekir be.Ev e şoreş! guhertin û 
guherîn,em hundirê xwe temaşe bikin ku 
em çi dixwazin, gelo destkeft û bûhayên 
hebûna me çi ne?.Eger ev li rexekî bê danin 
û çav li bidestxista sermeyan be an çav li 
berjewendiyên partîtî bin,deku em cihêk ji 
xwe re bibînin,bawerim wisa em xwe û 
xwîna cangoriyên azadiyê dixapînin. 

GOTARGOTARGOTARGOTAR  
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         OMîDA ME ... NE şEWTîN IN !..... 
 

 
 
Can Kurd 
 
  Di va ortê de Tecal hate bîra min 
Dema em zaro bûn, em bi derketina Tecal ditirsandin, û ji me 
re digotin, ku pêwîste mirov paş her nimêjekê diraza 
xweparistinê ji Tecal bike. Iro Tecal pir bûne, û her yek me bi 
aliyekî da kaşdike û bizava xwe dike, ya di seriyê xwe de 
bixîne mejiyên me jî. Mixabin, êdî em nema dizanin li pey 
kijan Tecalî ji van Tecalan biçin. 

Dibêjin ku Tecal dikanî bi zûkî xelkê bixapîne, deselatiya xwe 
li ser pişta wan avabike û xwe li ser wan bike Xwediyek, da 
ewana herdem di koletiya wî de û di bin zora peyrewên wî de 
bimînin û di bin saya wa deselatiya zorbaz de bijîn. Lew re 
gelek Kurdên me jî bi pey Tecalan ketine, çek û debanên wan 
hilgirtine û tew baş nizanin, ka wan Tecal çi ji wan re 
dixwazin an çi dikanin bikin. 

Rojekê ew pêrgî xortekî tê û jê dipirse, ka ew ji çi hezdike. 
Xort dibêje, ku ew pir ji dayîk û bavê xwe hezdike, hema 
herdu mirîne û nema ew dikane wan bibîne. Tecal jê 
dipirse:”Heger ez dayîk û bavê te vejînim û ji te re bînim li be 
rte rawestînim, tu yê bawer bikî, ku ez xwedayê te me.?” Xort 
yekser dibêje:”De bila. Ez ê bi Xwedêbûna te bawer bikim.“ 
Tecal fermanê dide du peyrewên xwe, ku di binyada xwe de 
Iblîs bûn, ji wan dixwaze, ku ewana xwe wekî dayîk û bavê 
wî xortî bikin û bên. Gava xort wilo dayîk û bavê xwe dibîne, 
hema yekser xwe davêje ber lingên Tecal û bi Xwedêbûna wî 
bawer dike. 

Roj û şev wilo bi xapandinê û bi binzorkirina mirovan derbas 
dibin, û digihîne wê pileyê, ku gelek kes jin û dot û xang û 
dayîkên xwe bi zincîran girêdidin, da ewana neçine ba Tecal û 
nebine debanhilgirên wî, ango nebine „Gerîllayên Tecal“.  

Rojekê ji rojan Erebekî çolistanê, ku jîna xwe li bêşeyê 
„sehrayê“ derbas kiribû, bi wê ortê dikeve û ji xwe re li Tecal 
temaşa dike, ku çavekî wî kûr e, û pêncan li şeşan dixîne, dide 
ser hev û diramîne, nikane bi Xwedêbûna Tecal bawer bike, û 
ji ber ku ew mirovekî xaf „saf“ e, ew ji Tecalê çavkûr re wilo 
ters dibêje:“Bi Xwedê, ez ji te bawer nakim, tu direwkarî û 
min tew ji direwkaran heznekiriye.“ Hemî peyrewên Tecal bi 
çavsorî li wî goçerî dinêrin û tevliheviyek di nêv wan de pêda 
dibe. Hema Tecal yekser têdigihe, ew pêrgî çi kesî hatiye. 
Lew re dipirse:“Lawo, heger ez te niha bikujim û te ser ji nû 
ve vejînim, qey tu yê bi Xwedêbûna min bawer bikî, û tu yê 
bibî peyrewekî min?“ Lawê goçerê çolistanan gotê:“De bizava 
xwe bike, ka tu dikanî çi bikî?“ Tecal şûrekî devtûj û zirav ji 
ber nava xwe dikişîne û bi ser nava „newqa“ wî lawî de 
vediweşîne, ew law ji navê tê birrîn, her parçeyekî wî bi 
aliyekî ve vedipeke. Xwedayê Cîhbilind û dilovan li Tecal û li 
wa qada tijî peyrewên Tecal temaşa dike û tiliya xwe dixîne 
nêv wê temaşgehê. Gava Tecal ji wan herdu parçeyên laşê wî 
lawî dixwaze, ku rabin ser xwe û bi hev de bên zemirandin, 
Xwedê lawik vedijîne û wî wekî berê dike, da kerîtiya Tecal 
riswa bike. Tecalê nezan deng li wî lawî dike, dipirse:“Qey tu 
niha jî bawer nakî, ku ez xwedayê te me?“ Lawik dibêje:“Ma 
ez dîn û şêt im, ey Tecalê çavkûr? Te ez kuştim û Xwedayê 
min ê dilovan ez vejandim. Tu bi xwe nikanî mêşekê jî vejînî. 
De fermû, heger tu dikanî. Ez niha jî bi te bawer nakim, tu 
zorbazekî fitnekarî, te pir mirov xapandin û te deselatiyeke 
namirovane li ser milên wan ava kir, hema tu nikanî min 
bixapînî, ji ber ku ez rêya rast û dirist dizanim.“ 

Ji wê rojê ve, xelk li hember Tecal û hêzên wî yên bi sed 
navan û bi sed rengan derdikevin, dawî hezretî Isa -Silav lê 
bin- derdikeve û tecal dikuje, mirovatiyê ji zorbaziya wî azad 
dike.  

 

Tîravêjan  



  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bêguman ev gotar ne dilopek ji derya jiyana 
nemir e, tenê min xwestiye ko pencereyekê li 
jiyana wî vekim, dibe ko sira bayê wî li hiş û 
ramanên kesên ko ji muzîkê fam dikin, bixe û 
karekî pisporî ji vî hunermend û dengbêjê hêja re 
bikin. Divê gotarê de ez ber bi muzîka wî ve nêzîk 
nebûme ji ber ko ev bêhtir kar û xebata kesên ko ji 
mûzîk û dengbêjiyê fam dikin û bi taybetî ew kesên 
ko bi mûzîkê re mijûlin, lê min bi kurtî jiyana wî bi 
awakî çîrokî û hesan nivîsîye ji bo her kes xwe di 
neynika jiyana wî de bibîne û di serî û sawîrê wî de 
bimeye, bêtirîn alîkariya birayê wî (Beha) ez sipas 
dikim, dawî ez bi hêvîme ji hemû kesên ku ji 
Mihemed Şêxo hez dikin vê gotarê ji 11 kesên ko 
bi kurdîya şêrîn nizanin, bixwînin, û hez dikin 
Mihemed Şêxo bixwînin. 

M. Şêxo di gotinên stranên xwe de; roje, 
azadîye, jiyane, pêşmergeye, bilbile. Gotinên wî 
hilbijartîne da ko bi şêwekî taybet nava mirov ji 
hez kirin û mirovantiyê tije bike, di her helbesta wî 
de deryak ji girî û dilşewatiyê heye, ji bo tevaya 
kurdan gotinên stranên xwe hilbijartine. Ew bi 
şêweya mûzîk û helbestên stranên xwe diyar dike 
ko wî rewşa kurdan baş fam kiriye, stranên wî 
hemû bi axîn û bêzarîne, rengek taybet bi wî ye 
ango wî dibistanek bixwe damezirandiye. Gotinên 
stranên wî mirov di jiyan, evîn, welat, har û dîn 
dikin, winda dikin, her straneke wî afesaneke, 
helbesteke, deryake, girîyeke, şoreşeke, destaneke, 
guleke, dilbereke, çûkeke, dê û nanekî tenûrêye, di 
her strana xwe de kurdistan wek dilber, wek gulekê 
pêşkêş dike. nimûne: Ey lê gulê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bi kubarî jiyana xwe borand, wek bazekî 
payebilind û serfiraz, wek çûkekî azad ko sînoran 
nas nake jiyana xwe borand. Rewşa rojane ya xerab 
qet bandora xwe di guhertina jiyana wî de nekir, 
belê starandan wek ava ko ji kaniyeke sermedî 
biherike, ta ko dilê wî yê mezin dikir tik-tik, wî 
stran dane 

Di sala 1948´an de li gundê girbawî hate dinê. 
Navê wî Mihemed Salih kurê Şêxmûs e, diya wî 

Fatma ye, kalkê wî Ehmedê ``Doqo`` ye, pênc 
bira û şeş xwişkên wî hene, navê jina wî Nesrîn e 
û niha li ba birayê wî Beha dimîne. Berî ko biçe 
dibistanê, di sala 1964an de ji girbawî rê digre 
gundê Xecokê û li wî gundî dibistana sereteyî 
dixwîne, di dersxana sisiyande quran xitim kiriye, 
di xwendina olperestî û di ya din de jî gelekî jîr û 
zana bû, belengazekî melûl bû, û ji ber vê yekê 
kesî tu hêvî jê nedikir ko rojekê ji rojan bibe 
kesekî mezin û hunermendekî  navdar. Di van 
deman de û ew jî hîn zaro bû diya wî xewnekê 
dibîne û ji Şêx reşîd re dibêje: min didît di  
qulikekêre şewqek tûj xwe bera nîvê hundurê 
mala me dida. Şêx Reşîd wisa xewna wê şirove 
dike û dibêje: wê kurekî we yan wê dunyayî be 
yan jî wê axretî be, wê gelek nav û dengî 
pêkeve.   

Ko xwendevanên hevalên wî dersên xwe ezber 
nedikirin li alî wan dirawestiya da ko li pêş çavên 
wî lêdanê ji mamoste nexwin. Di vê demê de û hîn 
zaro bû nerînên wî ên qatî ber bi çav bûbûn 
nemaze dema komonîst gihiştibûn gund û belavok 
û daxuyaniyên wan  xwendine, ta ko carekê û bi 
sedema bîr û baweriyên xwe bi ((SELAH)) re bi 
şevê dikeve zindana dibistanê lê li tuştekî mukur 
nehatiye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malbata wî gelek caran mişext û der bi der 
geriyane, her ji demekê li deverekê bi cih bûne, di 
1963 an de ew her ji demekê li gundekî bi bûn, li 
Amir-Girbawî-Nicim. Lê ew li ba apê xwe Ehmed 
dima û dibistana seretayî bi dawî tîne, paşî ko 
xwendina xwe li gund tewa dike dire ba apê xwe 
Berces li bajarê Qamişlo û li ba wî salekê dimîne, 
ji ber ko di xwendina xwe de gelek jîr û li pêş bû û 
zarokên wan ne wisa bûn, gundî dexse wî dibûn û 
jê di tengirîn, gotin û bêbextiyan bi derewî li ser 
wî dibêjin wek; meyê vedixwe û herroj serxoşe û 
diçe şahiyên filehan, wan wisa digotin da ko dev ji 
dibistanê berde û bibe mîna zarwên wan, lê ew 
dimîne û dixwîne, piştî salekê ango di 1965an de ji 
gund tê Qamişlo û dema ku di dersxana heyşt an 
de bû li dibistana ``Irûbê`` êş dikeve çavên wî, bav  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jî ji ber  rewşa aborî ya xerab nikare tiştekî bike, 
da xwendevanên hevalên wî çend qirûşan berhev 
dikin û wî dişînin Helebê, ji wê rojê de berçavkê 
dideyne, xwendevanan pîrozbahiya wî kirin û 
kêfxweşiya xwe jêre diyar kirin dema bavê wî ji 
bo wî carekê dire dibistanê, mamostan jêre 
gotin; bibêje kurê xwe bila li pêş xwendevanan 
bi mere gelekî gift û goyê neke, ji ber ko em 
şerm dikin, ma wek meye yan wek wî ye? Bavê 
wî bersiva wan dide û dibêje: “Na weleh weke 
wîye û ne weke weye”. Kurê wî çavê wî ji kesî 
nedişkest û serê xwe ji kesî re neditewand, ji ber 
ku Filehên “Partiya netewa Sûryê” gelek 
serêşandin ji xwendevan û şagirtên kurdan re 
çêdikir in dikirin. Di vê demê de M. Şêxo 
xwendevanan li dora xwe dicivîne û dest bi 
tenbûr û mûzîkê dike û şahiyên Aramê Dîkran 
amade dibe. Tenbûr ji galon, kod û ji darka 
çêdike (li gund) apê wî Husên carekê tenbûreke 
bedew çêdike; ji Farûqê Şêx Hemîdê Huseynî ê 
Berko” pêve tu kes tunebû ko bizanibe lê bide û 
Farûq jî ji heftiyê carekê dihat gund, apê wî jî 
tenbûr ji ber destên wî ê ko dilê wî li ser diperitî 
dikir sebetê û bi kilît dikir, paşê apê wî jêre got: 
Ezê çend stranên kurdî bêjim ko te baş lêdan ez 
ê bidim te û bila ji te re be, lê M. Şêxo ne tenê 
wan baş lêdide belê çendekên erebî jî lêdide. 
Mixabin temenê wê tembûra bedew kurt bû, ji 
ber ko carekê li hewşê lêdida û ji nişkade bavê 
wî û mele û mirovekî din derbasî hewşê dibin, ji 
tirsa tenbûrê re bilez û bez wê dispêre qurçikekê 
û paçekî bi ser werdike, ji hemû deveran mele 
pala xwe dide tenbûrê û qirçînîyê jê tîne û 
dibêje: Ev çibû min şikand?. M. Şêxo di nava 
xwe de ditengire û dibêje: Ne tuştek bû.  

Di sala 1967 an de dibistanên Sûryê deryên 
xwe ji ber şer digrin, M. Şêxo rê digre û diçe 
gundê Xecokê û gundî jî bi hatina wî kêfxweş û 
şa dibin, ji ber ko ew jî dibe wek kurên wan, 
dema ko dibistan dîsa vedibin bavê wî ji ber 
gotinên xelkê pera nadê û nema diçe xwendinê û 
ji ber çavên xwe ji leşkeriyê efû dibe, ma ko 
alîkariya bavê xwe bike û barê malê hilgire.  

Têkiliyên wî yên polîtîkî bi partiya 
qomonîsta Sûryê re çedibin, lê ji ber ko stranan 
li ser Xalid Begdaş((serokê giştî yê P.Q.S)) û li 
ser daxwaza wan nabêje ew têkilî dom nakin, ji 
ber ku pirsgirêka kurd û kurdistan ne di bîr û 
bala wan de bû û ne jî di pilanên wan de bû ku 
tiştekî jêre bikin.  

Jiyana wî di malê de gelekî dijwar bû, yek ji wan 
dijwariyan, çaxê ko di embara baran de radiza, 

gelek caran di tariyê de şevên zivistanê diborîne, 

Qado Şêrîn 

Stran sînoran nas nakin 

Ji bo bîranîna Mihemed Şêxo 
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gelek caran diçe gundan li tenbûrê digere û şevên 
xwe wisa diborîne û li radyo jî guhdarî dike.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di 1969 an de gelek caran diçe ba Husênê 
Tewfo û Xelîlê Êzîdî çimkî tenbûr li ba wan hebû û 
li gundê Nêf cara yekemîne ku eşkere stranan 
dibêje û li tenbûrê dide ji bo beyana 11 Avdarê di 
1970 î de.  

Bavê wî li ser zimanê Mela hergavê jêre dibêje: 
‘’ê ku li tenbûrêxîne îman di tiliyên wî de 
namîne’’. Hingî ku ji ber rewşa aborî perîşan dibin 
koçemal bar dikin “binya red” li wir avdanîyê 
dikin, ji gundekî diçûn gundekî. Hingî dilê wî bi 
ser tenbûra wî vebû pirê caran dihate şikandin-
carekê hîn li wira tenbûra wî di pencerê de bû, 
mirîşkek dikeve pencerê, bû kiş kişa wî ji bo ku 
berde wê lê mirîşkê tenbûr da erdê û kir du perçe, 
radibe bi dû mirîşkê dikeve ta ku nigê wê dişkîne. 
Di wê salê de bi qaçaxî derbas dibe “Turkiyê”. 
Zulm, zordarî, bêbextî ne dipejirand, carekê pezê 
ereban dikeve nav pembûyê wan, li yê ereb dide. 
Di eynî salê de Helîmê Hiso((Bavê Luqman)) li wê 
deverê avdançîbû, li ser avê li yekî ereb dide û wî 
di coga avê de dirêj dike, ê ereb hawar û gazîya 
xwe dibe dost û hogirên xwe, li gel vê jî M. Şêxo bi 
mêrxasî hemberî wan diraweste û demançê li wan 
derdixe û wisa dibêje: Ê ku nêzîk bibe bê şek ew 
kuştîye, yek ji wan ceger nake û  nêzîkî wî nabe.  

Di 1970 î de û piştî ku careke din dizîvire gund, 
berê xwe dide Beyrûtê da ko hînî mûzîkê bibe, li 
wir bi xurtî û berfirehî dest bi muzîkê dike û di 
Navenda Xwendina Muzîkê de dest bi xwendina 
muzîkê dike û di gel Memhmûd Ezîz, Rifetê Darî, 
Se’îd Yûsif û Remedan Nicim Omerî di koma 
“Serkewtin” de dibe endam. Berpirsyarê komê di 
cîde wî dipejirîne. Di şahiyeke wî de serokê 
Libnanê “Sulêman Ferenciyê” amade dibe û gelekî 
kêfxweşî û razîbûna xwe dide diyar kirin. Di 
radyoya Libnanê de stranên wî yên kurdî belav 
dibin û di wê çaxê de navê wî dibe M. Şêxo. 
Dengbêja ereb Semîra Tewfîq ji wî dixwaze ko di 
koma wê ya muzîkî de karbike,  di 1972an de  di 
yekîtiya hunermendên Libnanê dedibe endam, 
stranên ko bi wan û bi hevkariya Mehmûd Ezîz û 
Mehmûd Eclî dibe bi nav û deng ev in ;( gewrê-
zeynebê-gulîzar-hebs û zindan- rabe ji xewê- eman 
dilo- di baxan dil- ber dilê min pir şêrîne.). Hêjayî 
gotinêye ku çûna wî ya Libnanê bi qaçaxî bû.  

Di 1972 ji Libnanê derdikeve ji ber ko hewldana 
kuştina wî dibe, nerîna wî di Libnanê de ev bû 
“nêzîk ne dûr wê kesek nema bikaribe di Libnanê 
de bijî”. Ev gotina wî di 1972 an de bû. 

Pişt re dizîvire welêt û dibe berpirsiyarê koma 
muzîkî ya Rimêlan((navenda petrolê)) û ji bo 
bîrhatina “Tevgera Teshîhî”((ya ku serokê Sûryê 
Hafiz Esed pê rabibû)) xwe dide alî û nema diçe  

karê xwe û ji Rimêlan tê qewitandin, divê salê de 
diçe Iraqê û di radyoya kurdî de stranan dibêje 
(gewrê-bexçê gula- ber dilê min pir şêrîne- di 
baxan dil- eman dilo.). 

Piştî ji Iraqê vedigere Sûryê dest bi stranên 
netewî dike û di şevbêrkan de jî dibêje. Piştî 
guhdana wî ji kêşa miletê wî re  Hikûmet lê digere, 
Bêtir ji hemiyan hêzên ewlekariya siyasî yên ko 
nifûsa wî her dem li ba wan bû, debara wan ji ber 
wî nabe da wî sirgomî Libnanê dikin, şevekê li wir 
dimîne û ji wir kemanekê bi xwe re tîne. Li 
Qamişlo dîsa li hêzên ewlekariyê rast tê.  

Di 1973 an de careke din li Iraqê di radyoya 
kurdî de stranan dibêje( deh û yek adar cejna 
azadî- azad tu şêrîn- ez bûm pîrê xemcivîn- min 
bihîstî tu nexweşe-dilgirtiyên awrên çavên wî). Li 
wir vê carê Tehsîn Taha, Gulbihar, Şemal sa’ib, 
Bişar Zaxoyî, Mimemed arif Cezrawî û Îsa 
Berwarî nas dike. Strana T. Taha ya bi navê “aso û 
destaro” dibêje, T. Taha wî maç dike û jêre dibêje: 
Te ji min xweştir kir. Di vê salê de ( yadê rebenê- 
ez keçika kurdî me-kê dinya hejand) dertîne û diçe 
Başûrê kurdistanê, sê mehan dimîne û Berzaniyê 
nemir bi wî re dirûne û 500 dînar û ala rengîn 
diyarî wî dike.  

Di 1974 an de cardî vedigere Qamişlo, lê 
hêzên ewlekariyê dest ji wî bernadin û herroj wî 
digrin û lêdidin, dibêjin carekê derengî şevê bû 
dire gundê Xecokê, diya wî jê dipirse: Tu li ku bû 
ta niha, wî gotibû: Ez di nav dara de bûm. Ji lêdan 
û lêxistina pir nikarîbû xwe bide ser lingên xwe, bi 
dîwaran ve dimeşiya û nikarîbû gorê xwe ji lingên 
xwe bike ji ber ko bi lingan ve mabûn zeliqî. 
Carekê nijadekî nû yê hêzên ewlekariyê tê 
Qamişlo, lê dizîvire û jê dipirse: Tu yî M. Şêxo…? 
Wî got: Na ez Mihemed Salih Ehmed im, wek di 
nifûsa wî de hatibû nivîsandin, dev jê berda û ew jî 
xwe dide alî û xwe vedşêre.  

Ji ber ku debara wî ji ber destên hêzên 
ewlekariyan nema dibû, di 1975 an de bi carekê re 
dire Îraqê û pêşewaziyeke germ pê tê kirin, salekê 
dimîne, piştî şikestina 1975 an bi pêşmergan re û 
bi navekî Îraqî rê digre Îranê. Li Îranê ev stran 
derxistine (ji mihabad- di zindan ê- xem û xeyalê- 
ey felek- bêzarim). Lê li wir îca raserî safakan tê û 
ew îca dest ji wî bernadin û gelek caran wî 
dikşînin ba xwe, doza wan jê ku navê Kurdistan 
biguhere bi Gulîstan, M. Şêxo ji wan re dibêje: Ez  
ji bo vê gotinê li virim. Hember ku ew ê jî 
turumbêlekê û xanîkî û mûçiyekî hêja bidne wî. 
Careke din wî dibin ba xwe bi sedema ko wî di 
strana “ey felek” de gotiye: “Em bê dost û bê 
kesin”, ma vaye em we xwedî nakin, çawa tu wisa 
dibêjî? M. Şêxo ji wan re dibêje: Heger dost û 
kesên me hebana we yê çima em xwedî bikirna. Û 
ji ya xwe nehat xwar û dersên erebî dide ji ber ko 
gotibû zimanê erebî bi min re ye û dersên mûzîka 
jî bi hunerî re dide, di navbêna sê bajaran de dire û 
tê dawî li Gunbed bi cih dibe.  

Piştî ku hêvya wî bi vegerê namîne di 1977 an 
de dizewice, ya ko ji xwe tîne jî Şagirta wî ye, 
navê wê Nesrîn Husên Melek e, bavê wê ji 
siwarên Qadî Mihemed bû, dema ko ji xwe re 
dixwaze ji 25 kaxezan pêve pêre tuneye û odek bi 
hesîrekê.  

Çar zarok li wir jêre çêdibin “Bêkes” mir- Felek, 
Birahîm, û Birûsk. Di 1979 an de strana xwe “ ji 
mihabad, ji kanya xwîna şehîdan” derdixe û di  

1981 de “gava ez mirim” derdixe û di radyoya 
kurdî de jî gelek caran stranan dibêje. Dibêjin 
carekê mirovekî “s.s” raporekê pê dinivîse ko wî 
beşdarî bi turkumenan re di xwepêşandanan de 
kiriye û wêneyê wî li ser wêneyekî din di wê 
xwepêşandanê de siwar kiribû ji bo jê bê bawer 
kirin û ji bo wisa fermana bidarvekirina wî hate 
dan, lê yê dadvan dostê wî bû û ew baş nas dikir 
ko ne ji wan kesa ye, biryar têkda û ew bexşîn 
kir. Gelek caran kir ina kuştina wî bûye, carekê 
hema ko derbas dibe cîgehê “Partiya yezdan” li 
wî û cîgeh wek baranê gule tê barandin, piştî şer 
bûbû tîq-tîqa wî, yekî jêre gotibû: “Xwe tazî bike 
ileh tu brîndar bû yî”.  

Di 29.12.1982 an de li balafirxaneya Şamê 
peya dibe û ji hêzên ewlekariya Sûriyê re dibêje: 
“ Ez hîn yê berê me, yan jî ez ê vegerim” piştî 
sê rojan, di 03.01.1982an de dighê bajarê 
Qamişlo. Li wir dest bi dana dersên mûzîkê dike 
û ciwanên kurd fêrî mûzîk û sazê dike, ji bo vê 
yekê komekê didamezirîne.  

Di 09.03.1989 an de çû ser dilovaniya 
Xwedê piştî ku di 04.03.1989an de nexweş  

dikeve û bi deh hezaran mirov bi dû darbesta wî 
de meşiyan. Hin dibêjin ji ber ko textorên kurd 
guh nedane wî ew miriye û hikûmetê jî nehiştiye 
ko wî baş derman bikin. Li goristana Hilêlîyê tê 
veşartin û ji wê rojê de Qamişlo wek dilberekê 
çavên xwe li hevalê xwe yê qam bilind digerîne 
û her şev bi hêviyeke nû serê xwe datîne. Belê 
Qamişloka Bavê Felek, Qamişloka Mihemed 
Şêxo te çi kiribû evîndarê te wisa bi lez ji nav te 
bar dikin, mane hîn ciwan bû, hîn jî dikarîbû ji te 
hez bike, min jî dikarîbû wî bi germayî hemêz 
bikim û wî bi tiliyan nîşan bidim.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurdistan dibêje M. Şêxo : ez hîn ji te hez 
dikim…ji ber te ji min hez kir, te jiyana xwe li 
ser min kir, ji deng û mûzîka te diyare. ji te hez 
dikim. 

10 /03/2004 

Têbînî: ji bo bîranîna 24mîn salvegera wefata 
hunermendê navdar Mihemed Şêxo, em vê 
nivîsa di derbarê jiyana wî de diweşînin.(Pênûsa 
Nû) 
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Ebdulbaqî Huseynî 
       zanin88@hotmail.com 
 

Ji ferhenga jinên Kurd 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ev pencere ji mêj ve di bala min de bû, ku di 
rojnameyekê de mîna Pênûsa Nû vekim, da ku 
xwendevanên me di riya vê ferhengê de jina kurd 
a resen nasbikin. 

Ferhenga jina kurd, projeyeke minî kevne, ku eve 
dora 20 salane ez têde dixebitim, ta ku min karîbû 
çend sed rûpelên ferhengê bidme serhev. 

Naveroka ferhengê ji çi tê hev? 

Min hewel da ku çi jinên kurd, çi ji dîroka kevin 
ve, çi jinên dema nû de dijîn berhevbikim.  

Kînin ev jinên ku mirov wan di vê ferhengê de 
dibîne, bêguman navên gelek jinên ku di dîroka 
kurdî a kevin û nû de, xwe di civata kurdî de 
çespandine (isbatkirine), û şûna xwe di rûpelên 
dîrokê de hiştine. 

Van jinan çi kir ine? Di ferhengê de xwendevanên 
Pênûsa Nû gelek jinên çekdar, xatûn, rewşenbîr, 
siyasetmedar, hozanvan û torevan wê bibîne. 

Ezê di vê pencerê de hewlbidim ku di her 
hejmarekê de çêla (behsa) jineke kurd bikim. Di 
vê hejmarê de ezê li ser jiyana rewşenbîra kurd 
Rewşen Bedirxan rawestim… 

Rewşen Bedirxan (1909-1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rewşen Salih Bedirxan di roja 11ê meha Tîrmehê 
de sala 1909an li bajarê Qeyserê (Turkiya) hatiye 
riwê dinê.  

Rewşen xan hate xuyakirin ku miroveke mamoste 
bû û paş re di war wergerandinê de xwe çespand, 
û wek nivîskareke zimanê erebî, digel ku hin gotar 
bi zimanê kurdî jî nivîsandine,… ewê gelekî 
alîkariya pismamê xwe Mîr Celadet di war çande 
û toreyê de dikir… 

Di sala 1913 de Osmaniya fermanek li dijî 
malbata Bedirxaniyan ve deranîn.  

Di sala 1915 de, Bedirxanî mecbûr man ku 

koçbibin, wê demê Rewşen temenê wê çar salî bû, 
ew jî ligel malbata xwe ji Istenbulê hatin Şamê. 

Li Şamê û di dibistana ElTereqî de Rewşen dest bi 
xwendinê kir, pişştî 12 salan ji xwendinê, ewê sê 
salên din jî li Instîtua mamostayî xwend, ta di 
salan 1924 de tewawkir.  

Sala 1925 bû mamosta zimanê erebî, û di berde 
xwe hînî zimanê tirkî kir, paşre bi zimanên inglîzî 
û fransawî mijûl bû.  

Sê salan (1924-1927)  li Urdinê, li bajarê Kerek ê 
bû mamosta zimanan. 

Ji sala 1928 ta 1935an , mamostayî li bajarê Şamê 
li gelek dibistanan de kir; mîna dibistana Xewla, 
Merwan, Leyla ElXelîliye,… 

Di sala 1934 de bû endam di komika ” Yekîtiya 
jinan” paşre dest jê berda, piştî kongira Qahîre sala 
1944, di sala 1946an de bû mûdûra dibistanê. Sala 
1947 wê dest ji karê mamostayê berda, ji ber ku 
temenê wê jî mezinbû, û ji wê çaxê ve li bajarê 
Banyasê (li Sûriyê) bi cih dibû.  

Di wê navberê de, du caran şûldike (dizewice), 
cara pêşîn di sala 1929an de bû, lê temenê vê 
zewacê ne dirêj bû. Ta sala 1931ê berdewamkir, û 
qîzek ji wî mêrî anî, navê wê Useyme bû (ew di 
sala 1930 ji dayka xwe bibû), niha ew li bajarê 
Qahîre (Misrê) jiyana xwe domdike.. 

Cara didwan ku Rewşen zewicî di sala 1935an de 
bû, dema pismamê xwe Mîr Celadet Elî Bedirxan 
kir, vê zewacê dora 17 salan domkir, ta ku Mîr 
Celadet çû dilovaniya Xwedê. Ewan du zarok bi 
hev re anîn, ya pêşîn keç bû navê Sînemxan (1938) 
lêkirin, ê didwan kurbû, navê Cimşîd (1939) 
lêkirin.  

Jiyana Rewşen û Mîr Celadet bi gelek dijwarî hate 
bûrandin. Di sala 1947an de di pêlweşa Şamê de 
(goşeya zarokan) kardikir.  

Du danyaran (nivîskaran) Merwan Misrî û 
Mihemed Elî di pirtûka wan de (Nivîskarên jin ê 
Sûrî) çêla jiyana Rewşen Bedirxan digel hemî 
jinên nivîsvan ên Sûrî, dinavbera (1892-1987), 
dikin.  

Kar û barên Rewşen Bedirxan: 

Rewşen roleke baş di tevgera jinên Kurdistanê de 
leyist, û gelê kurd di gelek konfiransên cîhanî de 
temsîlkir, mîna konfiransa sala 1957 (Antî-
Kolonyalîzim) li Yûnanê. Rewşen bû nûnera 
Kurdistanê û heft kursiyên wê di wê konfiransê de, 
bi cegerekî xurt ew dagirtin û doza gelê kurd kir, û 
bi alîkariya mirovê Inglîzî ”Mekênzî” ew 
konfirans bi serfirazî derbaskir.  

- Çend gotar di kovarê erebî de belavkirin; mîna 
kovara (Minêrva) û kovara (Yûsif Melek),.. 

- Du gotar di kovara Hawarê de belavkirine;  

1. ”Kebanî û mamoste” di hejmara 27an de.  

2. ”Jin û bextiyariya malê” di hejmara 28an de.  

Di herdû gotaran de şîretên giranbuha li jinên kurd 
dikir. 

- Di sala 1951ê de, pirtûkek bi navê (Bîranînên 
jinekê) ji turkî wergerandiye erebî. Xudanê pirtûkê 
Mehmûd Hasan Şinoyî bû. 

- Çîrokek bi navê (Evîn û derdên min) di sala 
1953an de ji turkî wergerandiye erebî, xwediya 

pirtûkê ”Mikrîma Kamil” e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Sê par ji çîroka ( Bîranînên mamostayekê) ji turkî 
wergerandiye erebî, di sala 1954an de, xudanê 
pirtukan; Reşad Beg Nûrî bû.  

- Di dwiya sala 1954an de berhevokek bi navê 
(Rûpelin ji toreya kurdî) bi zimanê erebî çapkir, ew 
berhevok di bîranîna sê salan li ser koçkirina Mîr 
Celadet nivîsandbû.  

- ”Nameya gelê Kurd” a helbestvan Goran, ji kurdî 
wergerandibû zimanê erebî, di sala 1954an de.  

-Sala 1990î, ango piştî 36 salan ji nedanê , pirtûka 
Mîr Celadet ”Nameyek ji Mustefa Kemal paşa re” 
bi zimanê turkî hatibû nivîsandin, Rewşen ew 
wergerandiye bo zimanê erebî.  

- Di sala 1991ê de, pirtûkek bavê xwe (Bîranînên 
min) a Salih Bedirxan weşand, piştî ku ji zimanê 
turkî wergerandibû zimanê erebî. 

Ewê hewldida ku -berî mirina xwe- gelek pirtûkan 
bide çapê, mîna; 

Mîr Celadet ligor nasîna min, Bingehên rastî ji 
herfandina Edêrne, Bîranînên Rewşen 
Bedirxan,….. lê qedera wê bû, ku banê gerdûn ew 
sipart xwe.  

Rewşen Bedirxan di roja 1ê meha hizêranê  sala 
1992an de li bajarê Şamê hate veşartin, û ji bo min 
şerefek mezinbû, ku ez ligel çend siyasetmedarên 
kurd li ser gora wê bûn, di goristana Sêx Xalid 
Neqsebendî de, li taxa Kurdan.  

Li dawiya vê biografiyê de, çend gotinên hêja ên 
Mîr Celadet bedirxan hene ku avêtiye li ser 
hevaljîna xwe Rewşen, ku tê de dibêje; 

”Herê dotmam were, 

Xwe berde himbêza pismamê xwe, 

Ezê ji te re, ji zivistana xwe a sar buhareke germ 
çêkim, 

Were dotmam, heyraniya pismam were,  

Xwe di germiya dilê min ê ciwan û ciwaniya min a 
kevn de bi germîne, 

Were dotmam were, 

Ez stûna heyîna te a stîwarim, 

Tu jî bibe rewşa jiyana mina rewşen”.  

  

 
 

Rewşen 
 
ligel  
 
Mîr 
 
Celadet 
 
Bedirxan 
 

Berhemên 
 
Rewşen 
 
Li  ser  
 
Qaba 
 
Kovara 
   
Zanîn   
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Piştî Zerdeşt dît kesî ku bikaribe bersiva pirsên wî bide nîne, biryara xwe 
da û bi xwe ket nav lêkolînan. Lewra diviya bû ku bersivên van pirsan 
bidîta. 

Rojên wî di nav daristanan de, li ser dar û beran, bi çûk û ajelên din re 
derbas dibûn. Bi şev jî li ser stêrkan lêkolîn dikir. Herweha li ser suriştê, 
element, av, agir, hewa û axê jî lêkolîn dikirin. 

Keşîş û matranan, li gor olên xwe, ji her tiştekî re Xwedayekî pejirandibû. 
Wek Xwedayê rojê Mîthra Xwedayê avê Anahîta, Xwedayê meyê û evînê 
Haoma(Homa), Xwedayê xêr û Şêr dihebandin. Ji Xwedayan re mirov û 
ajelan qurban dikir in. Ava Haoma vedixwarin, pê serxweş dibûn û 
xerabiyan dikirin. Zerdeşt bi awayekî eşkere li hember wan derdiket û 
digot: ”Mirov pîroz in, divê neyêne qurbankirin. Ajelên ku şîr didin, 
ajelên ku cot dikin, ajelên bar û siwariyê hwd. divê neyêne qurbankirin. Ji 
bilî seremoniyan divê ava Haoma neyê vexwarin. Ava Haoma di koka 
xwe de pîroz e, derman e, divê ji bo serxweşbûnê neyê vexwarin. Zerdeşt 
wan şermezar dikir û baweriyên wan ser û binê hev dikir. Loma jî rojekê 
keşîş û matran li hev kom bûn û biryar dan ku Zerdeşt ji gund derxin. 

Zerdeşt di 20 saliya xwe de dikeve silûsê ango înziwayê. Diçe çiyayekî bi 
navê Sabalan, li wir di şikeftekê de dijî û li ser pirs û lêkolînên xwe hûr û 
kûr dibe. Bi rêya medîtasiyonê (zikr û îbadetê) li hundirê xwe dinêre. Li 
dij nefsê têdikoşe. Paşê digihîje radeyek wisa ku êdî dikare analîza 
lêkolînên xwe bike. 

”Di nav mirov de başî û xerabî heye. Başî û xerabî herdem bi hev re di 
nav şer de ne”. Zerdeşt mirovan dike sê beş: Laş, hiş,  giyan (ruh). Laş: 
Laş ji elementan pêk tê. Goşt û hestî ji axê ne. Piştî mirinê, laş li rastiya 
xwe vedigere û car din dibe ax. Xwîn û ava di laş de jî herweha li rastiya 
xwe vedigerin û car din dibine av. Nefes ji hewayê ye. Piştî mirinê ew jî li 
xwe vedigere û dibe hewa. Tîn ango enerjiya di laşê mirovan de ku dibe 
sedema tevgera laş, xwîn û nefesê jî, herweha li rastiya xwe vedigere. Hiş: 

Hiş dibe sedema înkarnasîyonê û hesabê roja paşîn (qiyametê). Di jiyana 
piştî mirinê de, mirov çi kiribe, bi rêya hiş ew tişt derdikevin pêşiya 
mirov. Eger mêr başî kiribe, başiya wî dibe beden û dikeve şiklê keçikeke 
ciwan û rind û derdikeve hemberî wî. 

Eger xerabî kir ibe, ew xerabî jî dibe beden û dikeve şiklê keçikeke gelek 
ne xweşik û derdikeve hemberî wî. Ji bo jinan jî heman tişt dibe. Başiya 
wan di bedena xortekî ciwan û rind de, xerabiya wan jî di bedena xortekî 
gemar, pîs û şindokê mêran de derdikeve hemberî wan. Bi laş re hiş jî 
dimire. Giyan: Ew ji bedenê cudatir e û ne element e. Giyan ji Ahora 
Mazda ye û nemir e. Roja dawî, ew jî li rastiya xwe vedigere û dibe Ahora 
Mazda. Piştî mirina Zerdeşt dê giyan bibe sedema bingeha feylozofiyê. 

Li ser siruştê jî dibêje; ”Her tiştek (madde û antî madde) ku di siruştê de 
hene, wek ben bihev ve girêdayî ne.Lawazî an têkçûna tiştekî, bandorê li 
ser tiştên ji derveyê xwe ve jî dike. Belê Zerdeşt ekolojiyê di wê demê de 
kefş kiribû. Li ser stêrkan jî weha dibêje: ”Sîstemeke xwedawendî li 
asîman heye. Her tişt bi hev ve girêdayî ye û di nav ger û guherînê de ye. 
Mirina stêrkekî, destpêka stêrk an jî stêrkên din e.” Ji bo dinyayê jî weha 
dibêje: ”Dinya (telus) wek hêkê ye. Zerika hêkê ax(erd) e, sipîçka li dor 
zerikê jî hewa û tiştên din in. Qalikê hêkê jî wek zirx ji bo parastina 
Dinyayê ye. 

Mîthraniyan digot ”Hor (Roj) Xweda ye û navê wî jî Mîthra ye. Her tişt 
wî afirandiye”. Zerdeşt ev bawerî jî ser û bin dikir û digot: Mîthra, Hor 
bingeha jiyana li dinyayê ye. Ji ber germî û rohniya xwe pîroz e lê ne 
Xweda ye. Yê ku Mithra, Horê jî afirandiye heye. 

Di gerdûnê (kosmos) de sîstemek heye. Madde û antî madde di nav 
tevlihevî ango kaosekî de ne. Di nav vê tevliheviyê de jî sistemek heye. 
Ev tişt di mirov bi xwe de jî heye. Zerdeşt ji gerdûnê re dibêje Mazda 
(mezin û zanist). Zerdeşt, Mazda wek beden dibîne galaks, stêrk, 
siruşt(xweza), mirov, ajel, nebat û antî madde jî herweha. Her tiştek mîna 
perçeyek ji Mazd dibîne û weha dibêje; ”Mazd, makro kosmos e. Mirov jî 
mîkro kosmos in. Di kosmosê de çi hebe di mirov bi xwe de jî heman tişt 
heye. Bingeh yek e. Ahora Mazda jî, Ahrîman (bereveciyê Ahora Mazda 
ye, kana fesadî û xerabiyê ye) jî di mêjiyê mirov de ne”. 

 

Jêder: Wikipedia kurdî  
 

LêkolînLêkolînLêkolînLêkolîn  
 

Demek pir kevn berê li welatê Medan, nêzîkî gola Ormiyê gundekî piçûk hebû. Li 
vî gundî malbateke bi navê Spîtama dijiya. Ji vê malbatê re kurek çêbû. Dê û bavê 
wî navê Zerdeşt lê kirin. Dema Zerdeşt ji dayik dibe, nagirî, dikene. Yên ku vê 
bûyerê dibînin ecêb dimînin, lewra tu carî ne tiştek weha dîne û ne jî bihîstine. Li 
ser vê bûyerê gund dibe du ber. Hinek dibêjin; "Dê ev zarok bibe mirovekî mezin, 
û dê ji gelê me re bibe rêber” û ji kêfa dilerizin. 

Li aliyê din jî hin kes hene ku xwedî ramanên xerab in. Metran û Karapana 
(Rahîbên olên Mithra û Daevayê ne) didibêjin; "Ev zarok dê mezin bibe, gel li pey 
wî biçe û dê ola me têk biçe; ji me re tu text û tac nemîne". Ji tirsa vê yekê dikevine 
nav hizran, xwe ji Zerdeşt dûr dixin û di nav gel de fesadî û gelaciyan dikin. Piştî 
çend rojan keşîş li hev dicivin û diçin mala bavê Zerdeşt Poruşaspa û jê re dibêjin; 
"Poruşaspa, em zanist û rêberên hemû xwedawendan û olan hatine ba te, da ku em 
te hişyar bikin! Dema kurê te ji dayîk bûye negiriyaye û wek hacûcan keniye. Ev 
ne nîşanên baş in. Li gor remlên (falên) me di pêşerojê de ev kurik dê ola me ji holê 
rake û em ê malwêran bibin. Divê tu kurê xwe bikujî!..." 

Pourşaspa yek ji alîgirê ola Daeva ye. Li gor baweriya ola Daeva "Bingeha başî û 
xerabiyê yek e. Mirov çiqas rêz li başiyê bigre divê mirov hewqas rêz ji xerabiyê re 
jî bigre”. Dema ku qurbana ji Xwedayan re pêşkêş dikirin cudayî nedikirin navbera 
xwedayê baş û yê xerab. Ji bo ku tofan û sosret neyên serê wan, ji Xwedayê xerab 
re bêtir rêz digirtin. 

Pouruşaspa neçar mabû, nedixwest ku kurê xwe bikuje. Lê li aliyekî kurê wî û li 
aliyê din jî baweriya wî hebû. Zext û zora keşîşan û a gel jî serbarê ser bû. 

Dotira rojê Pouruşaspa li meydana gund agirek mezin û geş dada. Gundî hemû 
hatibûn wir. Pouruşaspa bi bejna Zerdeştê piçûk girt û kurik avêt nav agir. Agirê 
pîroz Zerdeşt neşewitand û parast. Gundî û keşîş mat mabûn û ji vê ecêba giran 
bawer nedikir in. 

Keşîş ji inta xwe nedihatine xwar: "Çi dibe bila bibe pêwîst e ku Zerdeşt were 
kuştin". Roja din Zerdeşt birin nav garana ga û gamêşan. Bi sedan ga û gamêş li 
meydanekê civandin. Zerdeşt danîn nav meydanê da ku ga û gamêş pê lê bikin û 
bikujin. Gamêşekî xurt hat li ser Zerdeşt sekinî û ew ji binpêkirinê parast. Dîsa 
tiştek bi Zerdeşt nehatibû. Li ser vê bûyerê keşîş û matran hîn bêtir tirsiyan. 

Piştî çend mehên din, dîsa xwestin Zerdeşt bikujin. Li derveyê gund şikefteke tarî û 
kûr hebû. Dêlegurek har li wir dijiya. Zerdeşt birin li ber şikeftê danîn da ku 
dêlegur bê û Zerdeşt bixwe. Dêlegurê ew nexwar û hemand heta ku diya Zerdeşt 
Bêrîvan (Dughdova) hat û Zerdeşt bir malê. 

Zerdeşt êdî bûbû xortek 15 salî. Di serê wî de gelek pirs hebûn, digot: ”Gelo, ez kî 
me? Çima he me? Jiyan çi ye? Çima mirov dimire? Piştî mirinê jiyanek din heye? 
Kê ev asîman çêkiriye û van stêrkan tê de bi cîh kiriye? Ax, hewa, av û agir! Kê ev 
ji bo çi çêkirine? Xerabî û başî çi ne û çima hene? Ev pirs tu tebat nedidane 
Zerdeşt. 

Keşîş û metranan jî êdî hew dikarîbûn bersiva pirsên Zerdest bidin. Ji xwe bersivên 
wan, ji pirsên Zerdeşt re nedibûne çare! Keşîş û metran êdî ji ber Zerdeşt ketibûne 
emanê û jê direviyan. 

Zerdeşt   Zerdeşt   Zerdeşt   Zerdeşt       
ÛÛÛÛ        felsefafelsefafelsefafelsefa    

zerdeştîzerdeştîzerdeştîzerdeştî 
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Mizgîn Hesko 
 

NEWROZ- nameya hebûnê. 
 
  Ji  hezarê salan û li Irana kevin cejn yan jî roja 
Mihrecan dihate pîrozkirin. 

Mihrecan= Mihr- Xwedawend e---navê rojê ye ku  
di roja 16 ê mihr de li cîhanê tête xuyakirin . 

Mihr wiha  ji Mîrekun- Mîrecan dihate  binavkirin 

Biherhalî  ta niha jî hin ji bawermendên ola 
Zardeştî nirxekî buha û herî pîroz didin tîrêjên 
rojê ku nîşana ronahiya Zarvan e (Yezdan -
Xwedan ) ku Zardeşti yekemîn ol bû ku  pût û 
kevir ne parastibû  lê  bawerî bi Ahuramezda 
wekî xwedawendê xêr û bêrê , xweşiyî û ronahiyê 
dianî. 

Bê guman û piştî ku olên nuh derbasî herêmên 
kurdan bûn e ,pir cejn jî mirin û di nav dûmanê de 
windabûn nemaze piştî belavbûna ola Islamê ku 
wan ev cejn bi ola Zardeştî ve girêdidan. 

Ji wan cejnan jî: 

* Sede-agir     *Azarxiş    *Tîrcan   *Wehar-buhar 

Li gor hin dîrokzanan Newroz bitenê ma û ta îro ji 
ber ku di  roja 21 ê adarê de Imam Alî bû Paşeng 
û ev li rasta cejna Newrozê tê. Ji lewra Şî,iyan rê 
dan e kurdan ku 21 adarê pîroz bikin. 

Herwiha jî tête gotin ku di dema Emewiyan de , 
Kurdan û da ku Newrozê saz bikin pir zêr û bac 
didan Paşeng û desthilatdaran Amewî. 

Fardosî û di Şahnameya xwe de tîne zimane ku 
Newroz berî zayinê di sala 700 de peydabûye 

Ango û li gor Şahnameyê îsal 2013 zayinî ye û 
2713 kurdî ye. 

 .Li hin dibêjin ku  dema Impiratorê Medan yê 
sêyem Kiyaxses û  artêşa xwe ya hêzdar  Nînewa 
bi dirêjahiya sê mehan dorpêçkiribûn  û dawî  di 
qula ku ava çemê Dicle (Tîgris ) jê diherike nava 
bajêr derbasî Nînewayê bûbûn û di sala 612 b.z 
ew ruxandibûn e û di incamê de Impiratorê 
Aşûriyan Sardanapal xwe û xezîneyên xwe 
şewitandibûn . Wiha û piştî desthilatdariya ku 
pêtir ji 1000 salî domkiribû .Kurd biserketibûn û 
roja 21 ê adarê-roja biserkeftina xwe ya bê hempa 
dijî Impiratoriya dest bixwîn – pîrozkiribûn û 
agirê serxwebûna xwe û ya hemî miletên derhêlê 
vêxistinbûn.. 

( Li got Tewrata pîroz ev bûyer di sala 632 .b.z 
rûda ye ) 

 Belê û careke din û li gor dîrokzanan di heman 
salê de 612b.z Kawayê hesinkar Dehak kuştiye, 
Kurdan êdî agir nîşana biserkeftinê li serê çiyayên 
bilind vêxistine. 

Lê û bi dîtina min ev dûrî rastiyê ye, çimkî û di 
dema imperatorê Medan yê yekem Diyagos ku ji 
sala 728 ta 675 b.z desthiladarî kiriye Zardeştî ola 
hemî Medan bû.û Newroz wî çaxî bêhtir cejneke 
olî bû û bi xurtî û ferehî dihat sazkirin , vejandin û 
pîrozkirin .berî wê buyerê jî  (ruxandina Nînewa 
yê ) ew hebû...ji lewra dîrok û sersala kurdî ji sala 
612 b.z ne durist e. 

Bi her halî ev ya dûrî rastiyê ye  ku Dehak  di 
dema ku  Medan zora Aşûriyan biribûn hatibe 
kuştin…! 

Li gor salnameya Behayê ., Newroz destpêka sala 

nû ye û bi heman wateyê  di Newroznameya 

Omerê Xeyam de jî Newroz cejn û sersala nû ye. 

Şerfxanê Bedlîsî û di Şerfnameyê de jî qala vê 
cejnê dike û helbestvanê kurd î bejin bilind , 
dengê vejîna netewa kurd di Mem û zîna xwe de 
jî pir caran Newroz wekî sersal û ji rewiştên ( 
adetên ) pêşiyên me binav dike û tîne ziman. 

Ew û di beyta 489 –an de .. rûpelê 200 ji dîwana 
xwe  dibêje : 

Roja ku dibûye îdê Newroz 

Tezîm-i ji bo dema dilferûz   

Û di beyta 497- 498- 499- an de û di rûpelê 203 –
de carekedin dibêje : 

Dewra felekê ji bextê feyrûz 

Dîsan ku numa ji nû ve Newroz 

Mebna li wî adetê mubarek 

Şehrî û sipahiyan bi carek 

Bajar û kelat û xanî berdan 

Teşbîhî bi nijad û cerdan. 

Wateya Newroz û di pirtûkên  Zara de ( Avesta ; 
Yasna ), mîna niviştên pîroz tête revakirin 

Tê gotin ku xwedan Ahuramizd di roja Newrozê 
de Yaqût e û di roja Mihrecan de Zummrid e,bi 
wata ku çawa ew kevir buhan e wiha jî ew herdu 
roj ( Newroz û Mihr ) buha û pîroz in. 

Di mîtologê de , du marên xirab li ser milên 
Dehak ê xwînmij çêdibin û li gor bijîjkên wî divê 
ew her roj mêjiyê taze yê du xortan bidê wan 
maran da ku têrbibin û êşa wî dijwartir nekin…lê 
û bi dîtina min jî ew çîrok dûrî rastiayê ye ..tekez 
û li gor zanistê  ew rewş tucarî nabe rastî. 

Çîroka herî rasteqîn ev e jî …ku di dîroka kurdan 
de , Impiratorekî xwînmij û stemkar bi navê 
Dehak hebû…Dehak û da bibe padîşah radibe û 
bavê xwe Cemşîd dikuje û li se textê Padîşahiyê , 
di şaneşînê de rûdine . 

Dehak welatên derdorê wêran dike , xortan dikuje 
yan jî wan tevan dîl dike û her û her zêr û kevirên 
buhadar berhev dike û çavên wî têrnabin, bi sedan 
ji hespên rewan kom dike û hîna jî pêhtir dixwaze 
û ji ber ne rehetiya xwe ya derûnî ku bavê xwe 
kuştiye û jiyana hezarên mirovên bê guneh têk 
biriye êdî ew rehet û aram nikare xewê bike û 
bihedanî rûne …şevekê xewnekê xirab dibîne .. û 
nîvê şevê ji ber êşa milên xwe radibe û gazî li 
bijîjkên şehreza û herî zana dike û ji wan dixwaze 
ku dermenekî ji êşa wî re bibînin û pirsgirêka wî 
çareser bikin yan jî ewê wan tevan serjê bike 
…hema yek ji wan bijîjkan dibêje ku dermanê wî  
mijêyê taze yê  du zarokan e. yan du ciwanan e. 

Dehak her roj du zarokan didê serjêkirin ta bi 
hemî zarwên Kawa ku ew bixwe hesinkarekî jîr û 
zana bû. 

Kawa  dibînê ku Dehak dê kurê wî yê dawî jî  
terxanî êşên xwe bike ,radibe hemî heval û 
hogirên xwe yê herî dilsoz li hev dicivîn e û 
hinekî li ser bûyerê bi wan re diaxife û ji wan re 
çekan  û ji xwe re jî çakuçekî  çêdike. 

Gava leşkerên Dehak tên ku kurê wî bibin, Kawa 
ji wan re didê xuyakirin ku ew ê dê bi destên xwe 

û li ber çavên Dehak kurê xwe bikuje û mêjiyê wî  

diyarî  bike , ev tişt dilxweşiyê dide Dehak…gava 
Kawa çakûçê xwe hildide li şûn ku li serê kurî 
bide li serê Dehak dide û xelkê ji stemkariya wî 
rizgar dike .paşê hildikişe ser banê seraya Dehak 
û egir vêdixe..nîşana biserkeftinê di nav wî û 
hevalê ku li derdora şaneşînê û li serê çiyan 
dimînin…êdî hemî  êgir da didin , û dest bi şahî û 
semayê dikin..roja din ya nuh û bê Dehakê 
xwînmij Newroz binavdikin. 

Newroz sersala kurdî ye, roja ku şev û roj wekî 
hev dibin, destpêka vejîna buharê ye, pîvazokên 
dibin axê de dest bi bişkivînê dikin û nêrgiz , 
berfîn û lale û bi sedan kulîlkên rengereng zozan , 
newal, zevî û serê  çiyayan dixemilîn in.,sir, berf, 
bahoz û seqem êdî namîn in. 

Di Newrozê de hemî wateyên pîroz hene ..û her 
çendîn me êl, partî, û olên cuda, nerînên cuda 
hene Newroz dilan dike yek û bê ku hayê me ji 
me hebe me  bi hev  ve bi xurtî, bihêz û xweşî 
girê dide. 

Newrozê cil û bergên kurdî parastin e. Stran, 
dîlok û semayên hîna ji demên kevnar de 
hezarbarkirine û keç û xortên kurd ew stran û 
dîlok jî ezberkirine û vegotin e, Newroz roja 
hevdîtina avîndara ye , roja hezê, evînê û 
bexteweriyê ye ( di roja Newrozê de Mem û Zînê 
li rasta hev hatine û ji hevdu hezkirine )  . 
Biserkeftina werzê buharê ye , ku piştî zivistana 
dirêj û tarî bi tireh û kulîlkên xwe xwezayê 
dixemilîn e. 

Newroz,û li dijî zulm û zorê yekemîn serhildana 
kurdan e , yekemîn raprîn e , yekemîn tolhildan e, 
yekemîn biserkeftina kesên azadîxwaz in. 

Piştî Dehakê dev bixwîn Kawa ji miletê Kurd 
dixwaze ku Ferîdonê dadperwer û jêhatî Padîşah 
ji xwe re bipejirînin û xwe li dora wî kom bikin û 
jê re alîger bin. 

Her çendîn û di destpêkê de, cejnek olî bû lê îro 
ew cejna netewî ya milet û netewa Kurd e. 

Hêjayê gotinê ye ku ev roj di 30 ê Rezbera 2009-
an de û ji aliyê UNESCO ve , ji mîratgehên cîhanî 
hatiye pejirandin û ji bo me ev serkeftineke pir 
watedar û bê hempa ye. . 

Herwiha û ji roja 10 ê gulana 2012-an ve - li gor 
biryara 64 – ev roj roja 21 adarê ji layê Netewên 
yekbûyî (UNO ) wekî roja  cîhanî ya Newroz 
hatiye binavkirin û pejirandin….di birayrê de 
wiha hatiye xêzkirin „ Newroz, aheng û cejn 
(Festa ) buharê ye, ji layê bêhtir ji 300 melyon 
mirov û berî 3000 sal î ve heye „ 

Newroz- navdêrekî mê ye 

Bêhtir ji bo binavkirina  Keçan tê bikar anîn. 

 Herweha ew di salnameya kurdî de navê meha 
yekem e. 

 Navê kulîlkekê ye ( Bi latînî Linaria Vulgaris ) di 
buharê de ev kulîlk dibiskive. 

Ji navên vê kulkîlkê jî .Bilbizêk-Bizbizok û 
Bizalik. 

Her sal û dema we Newroz be. 

18 ê avdar ( Newroza ) 2013 z- 2713k 

Çavkanî: 

Tewrata pîroz - Wîkîpedya - Google 

Dîwana Mem û Zîn a Ahmedê Xanî 

Imperatoriya Med- ya hêja Ayhanê Bêrtî. 

Hin jêder û gotarên cuda . 
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 Welatê  meWelatê  meWelatê  meWelatê  me    
 

Derbaciya, Tilehferik, Gijal, Nêhrib, Girêgewr, 
Dimbilya, Bazift, Kavilbekran, Sirsirik, Serdehil, 
Birkê, Fêrîsî, Mîsîrî, Aynşeş, Basîsik, Batil, 
Bilinda Darê. 

Melayê Cizîrî 

Navê wî Şêx Ehmed e,hem jî bi naznavê Nîşanî di 
hin helbestên xwe de diyar kir iye. Bi wateya 
(Nîşan) ango ew wek mertal bû ji tîrên evîn û 
hezkirinê re. Navê bavê wî Şex Mihemed e bi 
koka xwe ji hoza Bextiyan e di herêma Botan de. 

Cihên dîrokî 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kelheya Cizîra Botan di sala 1908'an de. 

Gundê Şaxê, Kela Cizîrê, Medreseya Sor, 
Mizgefta Nûh Pêxember, Mizgefta Mezin, Sûrhên 
Cizîrê, Xirbeyên Finikê, Mezela Mem û Zîn, 
Mezelê Nebî Nûh, Çiyayê Cûdî. 

Cihên navdar ên Cizîrê 

Mala Ûsfê Katib, Qesra Mehmet Axa, Mala 
Ensariya, Kahniya Sitya Nefis, Pira Cûdeyt, Aşên 
Cûdeyt, Pira Bafid-Yafes, Pira Baqarta, 
Xirebajarê Mizgeftogê, Xirabajarê Kêre. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navdarên bajêr 

Îsmaîl Ebûliz el-Cizîrî, Melayê Cizîrî, Bedirxanê 
Evdalxan (Bedirxan Beg), Mîr Azîzan, Şêxê bê 
serî, Mem û Zîn. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dengbêjên Cizîrê 

Mihemed Arif Cizrawî, Tirba wî li Duhokê ye. 
Hesenê Cizîrî,li Zaxo hatiye verşartin. Se'idê 
Hemo, Aşık Selimê Ciziri, Fadilê Cizîrî, Nesim 
Ciziri, Evdilezîzê Cizîrî, Meryem Xan, Ayşe Şan, 
Erkan Emerînî, Abdu alane Ciziri, Mesut Ciziri, 
Cemile Tehlo. 

Gerzu bakartda û ev nave ji aliyê dîroknasn ve 
hatiye tekes kirin, li milekî din û li gor dîroknasê 
mezin Îbin Alesîr di bêje ku di qonaxa Persiyan de jî 
ji Cizîrê re di gotin Gazarta û Bazîbda. 

Di qonxa Abasiyan de Cizîre gelek sod gihndae 
Abasiyan û bi taybet mîrê wê demê ku hakimê 
Cizîrê bû, mîr Abdu alezîz îzafetîn ku wî jî nav lê 
kir Cezîret ibn Omer. 

Di sala 1956 peykerek li Cizirê hate dîtin û gotin ev 
peykere peykerê Boda ye, ev peykerê ku hate dîtin ji 
hela qaçaxçiya ve hat bu dîtin û wan jî ew peyker 
firotin. 

Lê li gor Abdula Yaşîn ew peykerê ku birbûne 
Amerîka, li ser bigihê ku peykerê Bodaye tekes kir 
ku ew heykel ne yê Bodayeher wisa piştire li ser vî 
heykelê ku niha di mozexana kilasîkên cîhanê de 
dimîne hatiye nivîsandin" peykerê serokekî ne nas 
yê mezopotamiya". Li milekî din û piştî ku 
Sçomokle yê vekoler kevirê vî peykerî di sala 1975 
kevrên vî peykerî xisine di bin nekolînê û bi riya 
Kerbûnê jiyê vî peykerê derxistiye û di domahiyê de 
gotiye ku jiyê vî kevirî di veger 45 sal berî zaiyinê. 

Piştire û dema ku Cizire weku bajar pêş ketiye êdî 
bi navê Cizira Botan hatiye naskirin, wate warê 
botaniyan. Bi belavbûna îslamê ji di cizrê de êdî 
nezî 360 mizgeft hatine ava kirin û di dema me ya 
niha de du dibistanên mezin, sê minarên bilind û di 
pir mane û têne dîtin. Her wisa sor û kelhên kevin 
ku hîna ciwaniya xwe di parêzin û weke cihên 
zivistana leşger bi kar tînin li ber çavane û 
rawestiyane. Her wisa û tişta ku heta niha maye û 
navê wan li ser zimanê her kurdekiye û mezarên 
wan li cira botane mezara Mem û Zîn e û Bekoyê 
awan dimînin. Li milekî din bajarê Cezîrê bajarekî 
çandî ye û ji nava wê çanda kurdî derketiye û belav 
bûye û heta roja meya îro hatiye û her wextî sirûşta 
Cizîrê û bajarê Cizîrê bûye kaniya helbesta kurdî û 
helbestvanê kurd yê avdar û mezin ku heta niha 
kurd li ser rêça helbesta wî diçin û gelek mifa jê 
gir itne di warê wêje û helbestê de Şêx Ahmedê 
Cizîrî ye ku helbestvanê herî navdar ê kurd e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdnîgar 

Erdnîgar û sînorên bajêr. Li rojhilat bi Silopî ve, li 
bakur bi Gundik ve, li başûr bi Dêrikê ve li rojava jî 
bi Hezexê ve tê girêdan. 

Gundên Cizîrê, Lîsteya gundên navçeya Cizîrê 
(1928-2009)Binêrin: Gundên navçeya Cizîrê 

Gozek, Emerîn, Hoser, Ernebat, Cinibir, Şax, 
Hebler, Tilehferik, Gijal, Nêhrib, Girêgewr, 
Dimbilya, Bazift, Kavilbekran, Sirsir ik, Serdehil, 
Birkê, Fêrîsî, Hebler, Behmor, Stewrik, Zêwik,   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Cizîr navçeyeke girêdayî bajarê Şirnexê ye. Bi navê 
Cizîra Botan jî tê naskirin. Weke " bajerê Nebî 
Nuh" ji hatiya naskirin. Bi Nisêbînê re bajerê herî 
mazin ku çanda Şahmaran têde bicih bûya. Cizîra 
botan xwediyê dîrokeke ku pir demdirêj e. Avabûna 
wê ta deme Sûmeriyan û berî wê demê diçê. Ji Hûrî 
û Mîtanîyan ra navendetitî kir. Ji wê deme wan pêde 
êdî ku Başûr rojavayê Kurdistanê ji di nav de weke 
herême Botanê hata binavkirin. Sînorê wê demekê 
Riha ji kir iya nav xwe de. Ev, di deme Hûrî û 
mîtaniyan de bû.Piştre ji wilo berdewam kir. Ev 
bajerê Kurdistanê, di civakbûn û pêşketine 
Kurdistanê de xwediyê weyneke pir mazin û 
girînge. 

Dîrok 

Dibêjin Cizîre ji aliyê pêxember Nûh ve hatiye 
avakirin herwesa û li gor dîroka îslamê tê gotin ku 
bajarê diwemîn yê ku hatiye avakirin piştî tofanê 
bajarê Cizîrê bû, dîsa li gor vekolera di bêjin ku 
gora pêxember Nûh di Cizîrê de ye ji ber ku sorhên 
Cizîrê wekî gemiyekî hatine danan. Çanda 
pêxember Nûh li wir bich e. Her wiha herême ku 
çanda Şahmaran têde û li dore wê mazin pêşketi ya. 

Di derbarê dîroka Mezopotamiya pirtûka herî Kevin 
ya Herodote, dîsa pirtûka bi navê "vejîna 
dehhezaran". Herwisa di hemi pirtûkên olî de behsa 
Mezopotamiya tê kirin. Li gora vekolînan jî tê gotin 
ku Cizîre bajarî herî kevinar e. 

Li gora olan hatiye gotin ku piştî Adem û Hewa 
tofana herî mezin hatiye jiyan kirin tofana pêxmber 
Nûh bûye, ji ber ku piştî vê tofanê mirov neman li 
ser rûye zemînê, tenê bi hiziretê Nûh re heşt an ku 
heştê rizgar bûne ji vê tofanê, ew jî ji ber ku di 
gemiya hiziretê Nûh de bûn, û ya herî rast jî hizirete 
Nûh ew rizgar kirine. Dema ku mirov di bêje tofan 
tê wateya ku gemiya Nûh yak u li dîrokê tekes 
kiriye ku li serê çiyayê Cudî rawestiya ye tê naskirin 
û ji lewma jî çiyayê Cudî weke çiyayê zêdebûna 
hijmara mirovan ji nû ve tê naskirin. 

Li gora Abdûla Yaşîn, Cizîre duwemîn bajare ku li 
Mezopotamiya hatiye ava kirin. Alfred Flobil yê ku 
xelkê Puerto Ricoyê bû, di sala 1953-1954 û di 
encama vekolîna xwe ya ku li Tepê reş kirî, 
tabloyek dît û li ser vî tabloyî nexşeya Cizîrê ya wê 
heyamê hat bû neqiş kirin, di nîvê nexşê de rojek 
hebû û di bin de wêneyê du şêran, rûyê her du şêran 
li hev bû û li ser nivîsên bizmarî hebûn û li gor 
vekolîna pisporên nivîsa bizmarî hate gotin ku: navê 
Cizîrê yê wê demê Gerzu bakart bû û hijmara xelkê 
wê 1.850.000 bû. 

Dîsa û 4000 sal berî zayinê û di dema Gotiyan de jî 
ji Cizîrê re di gotin. 

Welatê xwe nas bikeWelatê xwe nas bikeWelatê xwe nas bikeWelatê xwe nas bike    
             Cizîra Botan           
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Platon(428/427-348/347 b.z.), ku yek ji mezintirîn 
û wefadartirîn şagirtên Sokrates e, ev hewldanên 
„kuştina fîlosofiyane“, li ser zimanê mamostayê 
xwe, di komara xwe de, bi dirêjahî, têrûteselî, 
mantiq û mantiq, analîze kiriye.  

Xwediyê komarê li ser zimanê mamostayê xwe 
Sokrates helbestê wek „dija aqil“ û „dijmina 
rastiyê“, li qelem dide. 

Bi vê wateyê, herwekî çawa helbest û aqil, di f ikir 
de, nagihin hev, wisa jî helbestvan û fîlosof, di 
serê komarekê de, nikarin werin ba hev, cih 
nagirin, û şirîkatiyê di yek desthelatê de, nabin 
serî. 

Lewma Platon, bê dudilî û poşmanî, helbestvan ji 
komara xwe avêtin û hinartin nefîkir in û 
„dûristanê“. 

Di hebûna komara platon de, hebûna helbestê û 
hebûna aqil, li hev nakin:  

Aqil, di komarê de, koka hebûnê ye, lê helbest 
„tunebûn“, kopiya hebûnê, yan jî „hebûna 
kopîkirî“ ye.  

Aqil rastî ye, lê helbest zehrpêkirin, teqlîdkirin û 
fantazî ye.  

Aqil rastiya rastiyê ye, lê helbest „derewa 
rastiyê“, „siha rastiyê“ û „rastiya kopiyê“ ye. 

Di fîlosofiya „komarê“ de, „dera helbest lê hebe, 
aqil lê tune ye“: Rêya aqil rastî ye; lê rêya 
helbestê kopî ye. 

Rêya helbestê(bi taybetî helbesta trajîk), bi ya 
Platon, kopîkirin e, lê rêya aqil avakirin, sazkirin 
û çêkirin e. Lewre, fîlosof aqilê komarê ye, û 
helbestvan jî bazdayî, xwînî û mehkûmê wê, yê 
heta hetayê ye. 

Helbestvan, li gorî fîlosofê komarê, ji dema 
Homeros ve(helbestvanê Grîkî, xwediyê „Ilas û 
Odyssee“), hertim „zehrpêker“ û „teqlîdkar“ bûne. 

Ew, ku „dostên kopiyê“ ne, li pey „aqilê komarê“, 
hem ji „aqil“, hem  jî ji „rastiyê“, pirr dûr in: 
„Helbestvan ticar nagihin rastiyê. Halê wan ji halê 
nîgarkêşekî ye, ku solkerekî nîgar dike, lê tiştekî ji 
duristkirina solan nizane“. 

Li pey vê boçûna „fîlosofiya biaqil“, gereke 
desthilatdariya siyasî û fikrî(ku fîlosofî ye), di yek 
kesayetiyê de, bicivin. Wate, fîlosof serê komarê 
ye; ew xwediyê wê yê herî rasteqîne ye: „Komar 
rastî ye; rastî aqil e; û aqil jî f îlosofî ye. 

Helbest di „komara Platon“ de, ku li ser zimanê 
Sokrates, hatiya damezrandinê, ne tenê rastiyê nas 
nake, belê ew rastiyê xirab, tarûmar û berebat jî 
dike. 

Yek ji sedemên „nefîkirina“ Sokrates û Platon, ji 
helbestê û helbestvanan re ew bû, ku helbest „ne 
berpirsyar“ e: Li şûna ku helbestvan li rastiyê 
bikolin, ew fanatziyê li dora wê, dihûnin. 

Herçende Homeros(helbestvanê ku di komarê de, 
wek nimûne tê wergirtinê) wisa dide diyarkirinê, 
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    Werin em helbestê bikujin! 
                Kuştina helbestê „helal“ e! 
 

  
„Werin em helbestê bikujin!“ 

Ev banga ji kuştinê, bê guman, ne banga min e. Ne 
min helbest kuştiye, ne jî wê rojekê ji rojan, kara 
kuştina min kiriye. 

Ez û helbest, pirrcaran basa „mirinan“ (ji mirina 
yekemîn Xwedayî, heta bi mirina dawîtirîn asmanê 
wî), dikin, lê em mirinan bi hev re, girênadin, 
durist û saz jî nakin.  

Mirinnameya bi sernavê „werin em helbestê 
bikujin!“, peyama aqilê pirtûka îro roj serdest e, ku 
ew li ser asta heman „kuştinê“, peyama aqilê 
pirtûka berî 24 sedsalan bû. 

Aqilê mirovê îro roj, heman heman, li her derê, 
banga vê „kuştina helal“, çi bi dizî çi jî aşkere, 
dike. 

Êdî „kuştina helbestê helal e“!  

Ev „fetweya“ aqilê mirovê îro roj serdest, a herî 
dawî ye. 

Ciyê helbestê, ne li weşanxaneyan, ne li 
pirtûkxaneyan, ne li ser refikên odeyên 
xwendevanan, ne li kongire û konferansan, ne li 
dibistan û zankoyan, ne di aliyên internetê de,  ne 
li ba Xwedê û ne jî li ba dost û dijminên wî, êdî 
nema ye:  

Şensê helbestê mirin, yan jî „kuştin“ e. 

Navê helbestê, îroj, êdî „bye bye û xatirxwestin e“. 

Du serî di beroşekê de nakelin 
„Helbest mir!“ yan jî „gereke aqil wê bikuje!“. Ev 
realîteya herî dawî, a „mirovê dawî“ ye. Herwekî 
çawa dîrok, li gorî hindek  bîr û baweriyên 
fîlosofiya siyasî a hemdem(Francis Fukoyama: 
Das Ende der Geschichte /The End of History and 
the Last Man/ Dawiya dîrokê û mirovê dawî, 
1992), hatiye dawiya xwe, wisa jî helbest, li gorî 
„desthelta“ aqilê îroj, di dawiya xwe werbûye.  

„Du serî di beroşekê nakelin“. Helbest û aqil jî, li 
pey mantiqê îroj, di serê yek „komarê“ de, nacivin: 
Yan halbest, yan aqil!  

Hindek dost û dijminên helbestê, wisa bawer 
dikin, ku ev „nelihevkirin û dijberiya“ di nabera 
aqil(fîlosofî) û helbestê de, serencama astengiya 
tazegeriyê ye(Modernism/Modernismus), lê dîroka 
herduyan ne wisa dibêje. 

Ev nakokiya di navbera aqil û helbestê de, yan jî  
biryara „kuştina helbestê“, wek „kuştineke 
epstimolojîk“, li ser asta gotara fikrî, ne „keşfek“ 
yan jî dîtineke nuh e. 

Dîroka vê „kuştina bibiryar“ û „kujerên wê yên 
epstimoljîk“, ku helbest li seranserî xîtaba wan a 
„dij-helbestane“, wek „qurbaneke epstimolojîk“ 
hatiye liqelemfdanê, ji 2400 salî wêdetir e. 

„Komara aqil“ û dersînorkirina helbestê 
fîlosofê diyalogê Sokrates(469-399 b.z.), yek ji 
damezrênerên herî destpêkane, yên „fîlosofîkirina 
nefîkirina helbestê“ ye. 

  

ku bi „her tiştî dizane“ jî, lê xwediyên 
komarê(Sokrates û Platon) wî wisa „rût“ ji 
komarê derdixin, û didin diyarkirin, ku ne ew, 
ne jî helbesta wî, tiştekî ji rastiyê nizanin. 

Lewre, sokartes got: „Ya ez dizanim, ew e, ku 
ez tiştekî nizanim“. 

Ev gotin, bû bingehek ji bingehên fîlosofiya 
Sokrates, ku li ser rêya wê, bi aqil li rastiyê 
geriya, û di rastiyê de jî, li aqil geriya: „tê 
xwestin, ku em ji rastiyê wêdetir, rêzê ji çu kesî 
re negirin“. 

Wate, bi ya fîlosofê komarê, „rastî mirovê 
dawî“ ye. 

Ji bo ku Sokrates „nefîkirina helbestê“, di 
komarê de, beraqiltir bike, ew helbestvanan û 
dostên helbestê, vedixwîne xwendina dîrokê, ku 
çawa „fîlosofî û helbest“, hertim li dijî hev 
bûne. 

Biryara nefîkirina helbestê ji „komara aqil“, li 
ser bingeha rol û wezîfeya wê, a „negativ“, ku 
„kopîkirin“, „zehrpêkirin“, û „êşçêkirin“ e, hate 
birrînê. „Efûkirina“ helbestvanan û vegerandina 
helbestê bo komarê jî, helbet dê bi 
„gorankariya“ helbestê û wezîfeya wê re, pêk 
were. 

Mercê pêşî û dawî ji bo „efûkirina“ helbestê, di 
„komara Platon“ de, „gorankarî“ bû; 
gorankariya rola helbestê û helbestvanan: 
„Kengî cihê şademenî, kêfxweşî, moral û 
bexteweriyê di helbestê de hebe, hingî komar 
ciyê wê ye“. 

Weha, bi vî mercê „yekalî“, Platon li ser zimanê 
mamostayê xwe Sokrates, helbest û helbestvan 
di komarê de, birin efûkirinê.  

Lê heta aneha, paş 2400 salan ji „aqilmendiya“ 
komarê û „komargerên biaqil“, ne komar bû ya 
helbestê, ne jî helbest û helbestvan bûn yên 
komarê! 

Ne komarê helbest efû kir, ne jî helbestê komar 
qebûl kir! 

Ne komarê bext da helbestê, ne jî helbest bû 
bextê wê! 

Ne komar bû şensê helbestê, ne jî helbest bû 
şensê wê! 

Ne komar bû rastiya helbestê, ne jî helbest bû 
rastiya wê! 

„Komara duh“(=Idealism/Idealismus), helbest 
nefî kir, lê „komara îroj“(=Rationalism/ 
Rationalismus), helbestê û helbestvanan dikuje! 

Aqilê îroj serdest, dibêje: „Ev sedsala kuştina 
helbesta dawî ye“! 

Kî çiqasî ji vê dizane, hewqasî tiştekî jê nizane. 

Çîroka  „mirin yan jî kuştina helbestê“, dirêj e. 

Lê pirsa ku di navbera fîlosofî û helbestê, aqil û 
dil de, dimîne û dikare mezin û vekirî, vê 
sedsalê û vî aqilî, were kirinê ev e: 

Aya rêya helbestê di aqilê vê sedsalê de, 
nemaye, yan helbest têra aqilê vê sedsalê, nake?  

 

    Kurt Kurt Kurt Kurt     ûûûû      
KurmancîKurmancîKurmancîKurmancî         
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Ji folklore kurdî  
 Çîrok û Gotinên dengbêj Usivê Beso 

 

                                                        Nivîsandin û berhevkirin: Kemal Tolan  
 Qijik û Kewê 
Tê gotin ku rojekê Qijikê got, Kewê xwa min, hinga 
ez herime dahla Texerî û Kelhokê(*1), zarûkên min 
di nav wan de hene. Lê ê te, çire ti pênç ji te 
dernayê? 

Kewê got xwa min, çilek(*2) di ser min de hatiye û 
Xwedê tiala zarokên min, ji min ra na hêle. 

Qijikê got xwa min, çilê te çiye? 

Kewê got çilê min, ezê çiqas çila hêkê xwe bikim 
çûçik, Roviyê bêye dûvê xwe bide ber taht(lat)ê û 
ezê cimê çûçikê xwe jê re berdime xwarê. Ez tenê 
weha dikarim ji ber destê Rovî bifilitim. 

Qijikê got, wê çilê te eve ? 

Kewê got, erê xwa min! 

Qijikê got de başe, hinga te vêcarê çêçikên xwe 
derxistin, tû hingê were malûmatê bide xwa xwe. Tê 
bivînî, ka Roviyê çibike ji tahtê ? Û bila Rovî guyê 
diya xwe bixwo. 

Kewê dîsa hêkê xwe kirine têjik û Rovî hat dûvê 
xwe kire bin tahtê. Kewê rabû çû bankire Qijikê û 
gotê, xwa min ka were, va emelê serê min dîsa 
hatiye. 

Qijikê hat gote Rovî,  tû çi dûvê xwe di bin vî tahtê 
de weha dibî û tînî? 

Rovî fahmkir û gote Qijikê, bila be, bila tû di çî min 
î ! Her sal mewlîdeke min di hate bin vî tahtî û min 
ew dixwar. Ma ev fesadiya hanê bi te ketiye û çi ji te 
re lazime? Êdî, tu eleqadariya min bi Kewê tûne û çi 
mêraniyeke min hebe, ezê li te serfbikim. 

Piştî çend roj derbasbûn, Rovî çû xwe li pêşiya 
Qijikê avîte erdê û xwe mirand. 

Hinga Qijik hat, dît ku wa Rovî li erdê dirêşkiriye. 
Çû li ser meytê Rovî danî û ew qetkir. Gava Qijikê 
kir ku Rovî qetbike, Rovî devê xwe avîte Qijikê, bi 
devê xwe Qijik zeptkir û gote Qijika di devê xwe de, 
te çire wê rojê wisa qismetê min birî? 

Qijikê got Rovî, ez ketime ber bextê te û Xwedê te ! 
Bavê te çiwa li bavê min kiriye, tû wisa li min nekî ! 
Tû nizanî bavê te, bavê min xiste devê xwe û bir li 
serê minara Qubînê hejan, hejand û go gurb wî berda 
erdê. Bavê min bûbû gulpik û me nikarîbû wî bivin 
bixine nava kefen û veşêrin. Qijik hê wisa di devê 
Rovî de, go pirt firiya û çû. Rovî dîsa hêrsbû û got, 
ew çawa xilazbû? 

Çend rojak çûn, Rovî dîsa çû xwe li pêşiya Qijikê 
avîte erdê û Qijikê hat bi çengê wî girt. Rovî dîsa 
Qijik bi devê xwe zeptkir û gotê, vêca tû yê çi bikî ? 

Qijikê got, rovî ez ketime ber bextê îmana te û 
Xwedê te, tê yê vê terqîna me li ser min bixwînî û 
dûre hêja min bixwî! 

Rovî got, Qijikê teqîna we çiye? 

Qijikê got terqîna me, tû yê bêjî Şimiz, Şahsim, 
Qulibdor û Bêtro(*3) ye. 

Rovî got Şimiz, Şahsim, Qulibdor û hêja ne negihîşt 
bêje Bêtro, Qijikê dîsa go pirt, firiya û çû.. 

Încar Rovî bi xwe ket û got, lawo bavê te terqîn 
xwandibû, bapîrê te terqîn xwandibû, te terqîn 
xwandibû û çi îşê te bi terqînê ketibû…….. 

*Nasîna peyvan:  

Texerî û Kelhok, navê dû gundên Êzîdiyan yên ku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
di herêma Qubîn(Bişêrî) yê de ne. 

Di nav zargotina me Êzdiyan de tê gotin, di wê roja 
ku ji jinekê re pitik(zarok)ek çê dibû û heta çil roja 
zaroka wê ne qediya, divabû ku dayîkê zaroka xwe 
qetîan bi tenê nehîştina û ne çûna cem mal anjî bi 
dayîkeke weke xwe re pêwendî ne kirina. Sedem: 
Gava jina ku hêja çilê wê ne qediyayî zaroka xwe 
di male de bitenê dihîşt, cinik di hatin bi wê zarokê 
ra dileyîstin, zarok nexweş diket û carna jî cinikan 
zarok bi xwe re dibirin. Her wusa gava ku dayîkeke 
di çil roja xwe de , bi dayîkeke weke xwe ra biketa 
pêwendiyê, hingê dîsa sira çilê wê digihîşte zarkê û 
gelek caran  jî zarok dimir. 

 Ev jî navên gundên Êzîdiyan yên ku di herêma 
Qubîn(Bişêrî) yê de ne. 

Dû xwişkên koçer 
Rojekê dû xwişkên ku koçer bûn dêjine hevûdinê, 
emê îro biçine mala Şêx guhnê xwe tohbe bikin. 
Wextê herdû xwişk diçin û vegeriyan hatin, yekê  
got xwah min, hişê te ji yê min çêtir heye. Tiştê ku 
yadê ji me ra gotiye, tev ketiye hişê te. Ezê niha 
rabime ser nimêjê, ku wisa bî, bê wisye, ku ne 
wasabî, bê newisaye. 

Gava ku xuşka jina Şivan rabuye ser nimêjê, Şivan 
jî ji ber pez hatiye malê, ew ji xwe ra li ber agirê 
kuçik rûniştiye û li wan herdû xwişkan guhdarî 
dike. 

Xwişka pîreka şivan, ya ku rabuye ser nimêjê dêje, 
bismilahrahmanîrahîm… xweyê qulû bil û bilek.. 

Jinika Şivan qurînckan de dide xwa xwe û hêdîka 
dêje, keçê ne wisa ne.. 

Xuşka ku nimêjê dike dîsa got, xweyê qulû, bil, 
bilek û çilek… 

Jinika Şivan qurînckan de dide xwa xwe û hêdîka 
dêje, keçê te kurê, ne wisa ne.. 

Xuşka ku nimêjê dike dîsa got, xweyê qulû, bil ,  
bilek, gilek… 

Jinika Şivan qurînckan de dide xwa xwe û hêdîka 
dêje, te por kurê, ne wisa ne.. 

Şivanê li ber agir rûniştî, gote jina xwe, pito ev çi 
qul, qula we ye  û heta hûn ne çûbûna ba mala Şêx, 
em êvarê tevî zarokên xwe rihet rûdiniştin. Hima ez 
rabime ser xwe, her şeş telaqên we ji min çuyî bî, 
ezê her çar .....ê we îşev bixitmînim…. 

Jinaka dilketî 
Bavê min digot, ez rojekê di çemê Şako ra 
derbasbûm û min da hevrazê Temo. Min dît 
jinikeke ku teşiyê di resî got , wa kirîv û min got, 
wa! 

Jinkê got, kirîvo wisa ne norîne, îro cînarekî me 
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miriye, ku Weyso, Elo û Miho dengê te bihîzin, 
ewê erzê te bivin. Min rabû bêhnek da strana xwe.  

Jinikê piştî bîhnekê din dîsa got, wa kirîv! 

Min got, ha kirîvê ! 

Jinikê got kirîv, ez di bextê dînê te, ez di bextê dînê 
te deme, min zahf dilgirtiye û tû yê kilameke dilika 
ya hênîk ji kirîva xwe ra bêjî, bila hepkî ferça dilê 
min deynî ! 

Min destên xwe bilindkir, tilîkên xwe xistine nav 
guhên xwe û got: 

Lê, lê lelê, lê lelê, lê lelê, lê lelê, lê lelê, lê lelê, lê 
lelê, lê lelê,  lê lelê……. 

Kabê kubarê malê barkirine, danînine zozanên 
jorîn, li ser mala, li ser êhlê,  

Kembere zirave, xwe nagire li newqê, li kêlekê, li 
tihêlê, 

Ez bi xwilama te, wê girêdahnê, wê bîçimê, wê 
fasahlê, wê tintêhlê, 

Rabe ezê gerdenê bozî beyazî, dev û lêvên kaxezî , 
pozê qudimî, eniya kehvelî bigrim bi revînim, 

Ezê xwe bavêjim zozanê jorîn, tor û bextê bavê 
Selhedîn, ferxê mala Xels, reîsê êhlê 

Belkî li min û kewa gozel e, gozelçînî bihata xêrê,  

Narînê le lê, lê lelê, lê lelê û werdekê lê lelê, lê 
lelê, lê lelê……. 

Jinkê got, ox xweyîk kirîv, Xwedê kurê te bihêlî. 
Hepkî felça dilê mîn danî, hepkî bîhna min derket.  

Ez di bextê dînê te, ez di bextê dînê te deme, tû 
yeke dinjî fena vê bêjî…. 

 Min dîsa got,  

Lê, lê lelê, lê lelê, lê lelê, lê lelê, lê lelê, lê lelê, lê 
lelê, lê lelê,  lê lelê……. 

Kabê kubarê dilê min dilanî dîne, xwezila te 
zanibuya, bejna te çiqas di dilê min de şêrîne. 

Bejin zirave, têl û kembera li bejnê, li kêlekê , li 
newqê , li tihêlê tew tinîne. 

Rabe bila dilê te nemîne, ezê defdenî bozî beyazî , 
dev û lêvên kaxezî, pozê qudimî, eniya kehvelî 
bigrim, ji nava heval û holtaşa birevînim,  

Ezê xwe bavêjime zozanê jorîn, tor û bextê bavê 
Selhedîne 

Eger got, bêgara we bêgareke girane, micala pê 
tinîne, 

Ez xwe bavêm şêxê mezin,jêra dêjin Şêx 
Şahbedîne, 

Xelqa delal nîvê me temûz û tabaxê , 

mîna kihêlek ji kihêlê Mistoyê Mîrî, bivî ser ava 
hewz, kanî, delavan bigerîne. 

Hewqa serê xwe li min evdalî bilindikî, ser sima li 
min rebenî di weşînî 

Narînê le lê, û werdekê lê lelê, lê lelê, lê lelê……. 

Jinkê got, ox xweyîk kirîv, Xwedê kurê te bihêlî. 
Hepkî felça dilê mîn danî, hepkî bîhna min derket.  

Ez di bextê dînê te, ez di bextê dînê te deme, tû 
yeke dinjî fena vê bêjî…. 

Min gotê, de here lê bese……...” 

Min ev hersê çîrok û stran peyv bi peyv, ji ber 
bandê dengê dengbêj Usivê Beso(rahma Xwedê lê 
be û min di zarokatiya xwe de gelek caran ew 
dîtiye .k.t.) nivîsandine û ev cara yekemîne ku têne 
weşandin. 

Kemal Tolan, yek ji xemxwar, berhevkar û 
nasandinvanê kevneşopên Êzdiyatiyê ye. 
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* Keko, navê te çiye, tû kengî ji dê-bavê 
xwe ra çêbuyî û ji kîjan Gundî yî ? 
-   Navê min Hesen Oba ye, ez di sala 1946 de li 
gundê Mişawilê, yê ku di herêma  qeza Nisêbînê  de 
ye, ji diya xwe Henîfa û bavê xwe Muro re çêbûme.  

* Keko, tû ji malbeta kîjan Mirîdayî , navê 
qebîla û xwedanê binemala we çiye? 
-   Ez ji malbata Hutiyê mirîd, yê ku xwedanê wî 
Şêxubekrî û ji eşîra Baminimî ya me.  Bav û bapîrên 
min(Daremalbavana min:Ez Hesen kurê Muro , 
Hiseyn, Hutî, Muro, Hûtî, Homo, Şihab,  Pol Paşa, 
Hûtî ) tevan, her yekê di wextê xwe de li herêma Tor 
Abdînê, ya ku  gundê me Baminimê tê de bû ye jiyan 
e.  Pêşiyên me digotin, di wextekî de  pêşiyên me 
Baminmî , Evşî, Kîwexî û Mihokiyan tev bihevûdinê 
re di gundê Bahnimin/Behniminî - Behminmî  de 
diman û hingê navê  eşîra wan Kelkî-Kelikan bû . 

Wekî dinê jî, hinga ku kurdên Bisilman hatine ketine 
gundê Baminimê pêve,  Êzdiyên Baminmî , Evşî, 
Kîwexî û Mihokiyan ji gund derketine. Her yekê çuye 
ev gundê Evşî, Kîwexî û Mihoka avakirine û navê 
eşîra wan jî buye Evşî, Kîwexî û Mihokiyanî. 

Wekî dinê jî, hinga ku mîrê Bota hatiye gundê me 
Baminimê, hingê bapîrê min Şihabê kurê Pol Paşa, 
serokê gundê Baminimê bû ye. Min di kitabeke ku ji 
aliyê Dengê Êzîdiyan ve û bi navê “Mêrxasên 
Êzdiyan- di sala 2011 de hatiye weşandin û di rûpel: 
156-167 “de bahsa serpêkhatî û rewşa jiyana bapîrê 
xwe Şihabê kurê Pol Paşa kiriye. 

* Keko, tû kengî û bikî re zewiciyî? 
 -   Ez di sala 1966 de bi Fexriya keçapa xwe re zewicî 
me. 

* Keko tê bîra te, wexta mala we li gundê 
Mi şawilê bû, hingê Êzdî di li kîjan herêm û 
gundan de hebûn? 
Tê bîra min gava ez heft/heşt salî bûm(1958), hingê 
mala Saloxênê kurê Serhan gundê Mişawilê firotine 
Kartwêniyan. Lê em Baminimî, dûre jî tevî 20-30 
malên misilmanên Kartwênî re di gundê Mişawilê de 
man. Di peyra hinga şer(bihevçûn)ek di navbêna 
Êzdiyên ji eşîra Baminimî û bisilmanên ku ji 
Kartwênê hatine 

-   derdikeve, mêrekî Kartwênî giran birîndar dibe, 
hingê bavê min dêje Baminimiyan, ezê vî birîndarî 
bivim li gundê Kartwênê teslîmî xwediyên wî bikim û 
bêjime wan, gava tiştek bi vî birîndarê we hat, hingê 
hûn min cizabikin. Hûn Baminimî jî, ji gundê xwe 
Mişawilê dernekevin û bi tu deveran ve koçber nebin. 
Heta bavê min wî mêrkê Kartwênî dibe teslîmî 
xwediyên wî dike û tê, dibîne ku Baminimiyan jî ji 
gundê xwe Mişawilê bazdane, hinekê çûne gundên 
Qulika, Mizîzex, Fisqînê ûhwd. Mala bavê min di 
gundê Mişawilê de dimîne bitenê. Bavê min jî di pey 
van buyeran re mala me tîne gundê Qulikan(pêşî ev 
gundê Êzdiyên ji eşîra Dasikiyan bû). Hingê gundê 
Qulikan jî di bin destên bisilmanan de bû û heta ez di 
sala 1985 de hatime Almaniya jî, mala me li gundê 
Qulikan bû. 

* Keko, tû dikarî ji kerema xwe ra, niha 
bahsa hinek buyer û zilma ku Dewletê û 
kevneperestên Kurdên bisilman li me 
Êzdiyan kirine bikî? 
-   Weke ku min berî niha jî got û bi 10 navên bav û 

kalikên xwe da xwanê, berê gundê Baminimê, yê 
ku li bakurê Kurdistanê û di nav herêma bajarê 
Nisêbînê de ye, yê bav û papîrên min bû. Lê divê 
bê gotin ku, Suryanî(File) jî di gelek van gundên 
mîna Kefnas, Baminim, Afşê û hwd, jî jiyane  û di 
gelek gundan de  vêga hêjî gelek şûnwarên kevn û 
bi taybetî jî kavilên dêrên dîrokî hene.  

Mînak: Di nav evayiyekî wê yê kevnde 366 
mezel(oda) hene. 

Fermanê şerê Bagokê: 

Bavê min Muhro digote min, ez di wextê vî şerê 
Bagokê (yê sala 1910-?) de 3-4 salî bûme. Lê 
kalikê te Hiseynê Hutî, buyera şerê Bagokê ji min 
ra weha digot, “Di nav şerê Bagokê de gelek 
Êzdiyên ji eşîra mihoka, efşiya, kivexiyan ûhwd. 
hebûn.  

Piştî vî şerê Bagokê, hikumeta tirkiyê bi alîkariya 
hinek sofî û axalerên bisilmanan, fermana me 
Êzdiyên ku di herêma çiyayê Bagokê de hebûn 
derxistin.  Gelek Êzdiyên li derdora çiyayê Bagokê 
de hebûn kuştin û em kesên ku ji ber ferman mabûn 
jî di cîhekî de anînine cem hev û gotin, gereke hûn 
jî ji vê herêmê derkevin. Dûre bavkalikê te Hiseynê 
Hutî dêje gundiyên Êzdiyan, ma emê ji virê bazdin, 
emê bikurve herin, ez va tevî merivê xwe diçim 
dikevime çiyayê asê û ezê li dijî leşkerên dijminan 
bi mêranî şerbikim. Di pey vê biryara Hiseynê Hutî 
de, gelek Êzdiyên dinê jî çûn di çiya de li dijî 
dewletê berxwedan. 

Di nav zargotina me û li ser berxwedana 
Êzdiyên ku ketibûne çiyayê Bagokê, ev kilam 
dihate gotin: 

Kutikê li milê Hiseyînê Hûtî xweş qumaşe 

Êrîşa Romê ye pêşîn gihîşte mala Pol Paşe,  

Hûseyînê Hûtî gazîkire refên Êzîdiya ye 

digote:„Ha bavim, de dest bavêjine Tivinga ye, 

Guhbidine dengê kewê gozel , ev roj roja namûsê 
ye, 

nehêlin „Roma Reş“ bikeve cî û warê me Êzîdiya 
ne.  

Dûre gava leşkerên dewletê û sofiyan dîna xwe 
danê, ku ew nikarin di nav wan çiyên asê de, bi me 
Êzdiyan re şerbikin, ewan em hîştin di halê xwe de. 
Piştî demekê zilamên hikumetê hatin gotine me, 
werin va afû derketiye, kî çeka di destê xwe de bîne 
teslîmî me bike, em ceza nadinê û tiştekî pê nakin. 
Em cardinê hatin vegeriyane gundên xwe.” 

**************************************** 

Li goriya ku min bihîstiye, gava dewleta tirk di 
herêma me de bi alîkariya serokeşîrên Kurdên 
bisilman, amê min Hutî, yê ku bisilmanetî 
qebulnedikir, di gundê me Baminimê de kuştine û 
pêve, mala me hatiyê gundê Mişawilê. Li Mişawilê 
jî axalerên bisilmanan cardinê giliyê bavê min 
Muro kirine û lewma jî esker(leşker)an her gav 
êrîşî ser Mişawilê kir ine. Rojekê hinga bavê min 
diçe Mizîzexê, leşker dikevine rêya wî û wî teslîm 
digrin. 

Dûre bavê min Muro, bê îfade û mahkemekirinê 
dixine nezaretê. Hinga Sihîdê Nicma”Mecel, xalê 
Derwêş û Davud Nicma ” li bajarê Nisêbînê 
dibihîze ku, leşkeran li ser giliyê axayên 
bisilmanan Muro(bavê min), bê îfade ûmahkeme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kirinê xistine nezaretê, ew camêr diçe dêje 
qaymaqamê Nisêbînê, Muro yê Hiseyin zilamê 
mine, tu sucê wî tûne û divê tû wî ji nezaretê 
berdî. Di peyra bavê min (di sala 1942? de) ji 
nezaretê têye berdan , dûre ew yeksêr diçe 
yazîxana Sihîd û Sihîd dêje bavê min, niha min 
te ji yuzbaşiyê eskeriyê sitandî, tû vêga yekser 
here Mişawilê û êvarê tevî zarokên xwe bireve, 
here binya xetê(suriyê). Bavê min weke ku 
Sihîd gotibuyê dike û (di sala 1942?) diçe li 
Suriyê(bin xetê) digihîje mala Haco Axa.  Ez  
hingê hêja ne hatibûme dinê. 

Dibêjin, wê şeva ku bavê min ji gund reviya ye 
şûnde, roja dinê serê sibê esker cardinê tê 
davêje ser gundê Mişawilê hemû qîz, xort, 
zilam û jinên Mişawilê li bênderê dicivînin û 
dêjine wan ka Muro yê Hiseyin kî ji we ye?  

- Gundî jî dêjin, Muro yê Hiseyin çawa 
doh gihîşte malê, rahîşte çeplê jin û zarokên 
xwe, çuye bin xetê. 

Bavê min digot, “hinga ez çûm li Suriyê 
gihîştime mala Haco, hingê Hesenê kurê Haco 
li Suriyê bi rayên Kurdan bûbû parlementerê 
Suriyê. Dûre dewleta Firansa gote Hesenê 
Haco, eger hûn Kurd neçin wan gundên 
Tirkiyê, yên nêzîkî sînorên Suriyê ne talan 
nekin û li dijî dewleta tirtkiyê şer nekin, em we 
cardinê nefîbikin. 

Mala Haco hatin ketine çiyayê Bagokê û gotine 
mala Çelebî, Saloxên û gelek axalerên din , 
divê hûn jî werin bi me ra rabin, em li dijî 
hikumeta tirkiyê şerbikin. Wexta ku dewleta 
tirkiyê ev banga mala Haco bihîstin, rabûn 
gelek ji wan axa û begên ku di deverê de 
dixwastin bi mala Haco re alîkarîbikin girtin û 
ew kirine hepsê. 

Di pey ra hinek kes, diçine nav çiyayê Bagokê 
û dêjine mala Haco, hikumeta tirkiyê bi pîlanê 
servegirtina we hisiyayen, gelek ji axa û begên 
di deverê me de girtin û ew kirine hepsê. 

Hinga mala Haco mane bi tenê, ewan jî 
nikarîbûn bi tenê li dijî hikumeta tirkiyê 
şerbikin, ew mecbûrdibin vedigerine Suriyê.  

Dema ku hikumeta Feransa bihîstin, mala Haco 
axa li dijî tirkiyê şernekirine û vegeriyane cîhê 
xwe, ew jî ban Hesenê Haco dikin û dêjinê, me 
mercên xwe ji te re gotibû. Wekî ku te bi 
dewleta tirkiyê re şer nekiriyê, divê em te nefî 
Şamê bikin. Ez jî bi Hesenê Haco re çûme 
Şamê. Piştî demeke me li Şamê qediya û pêve, 
em cardinê vegeriyan hatine cîhê xwe.”  

Gava bavê min ji suriyê vedgere, ew tê dikeve 
gundê Mişawilê. Heta vê dawiyê, min dît ku 3-
4 malên bisilmanan di Baminimê de hebûn, lê 
niha tû kes ji bisilman û êzdîiyan tê de nemane. 
Baminimê niha tev kavil û xirabeye.  

  

Hevpeyvîna  Pênûsa Nû  bi 
SERPÊKHATÎ,  BÎRANÎN  Û  NÊRÎNÊN 
ÊZDIYEKÎ  JI  HERÊMA  ÇÊLKIYAN  

Hevpeyvîn:   Kemal Tolan 
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Min got, ez li gundê Mişawilê çêbûme. Gava ez di 
sala 1966 de çûme xizmeta leşkeriya tirkan kir, hingê 
sê zilamên Fileh jî(navê diduya Lahdo bû û yê yekî jî 
Polis bû) li ba min bûn. Gava serleşkerê(çawîşê) me 
navê Lahdo û Polis bihîst, ewî gote wan, hûn kafir û 
ne bisilman in. Dûre gote min, ma Hesen tû çiyî? 

-   Min jî rast got, min got ez Êzîdî me. Dûre dîsa ji 
min pirsî, ma tû Mihemed Pêxember nasdikî? 

-  Min got, belê ez dizanim Mihemed Pêxember kiye. 

Gava min wisa got, ewî dîsa got, de wekî tû Mihemed 
Pêxember nasdikî, tû yê rojekê werî ser dînê Mihemed 
Pêxember. 

Bi van peyva min xwe ji wê neheqiya ku ewan li 
Lahdo û Polis dikirin, xilazkir û dûre tu kesî newêrabû 
ji min ra xeberan bide. Min gelek caran didît ku leşker 
û serleşkeran digote, Lahdo û Polis , heta ku hûn 
şahdetiya xwe li ser bisilmanetiyê ne nin, emê timî bi 
we bikufirn û bêjine hûn jî (ew peyva ku em Êzdî jê 
acisin)………. Lahdo û Polis timî bi gelek sihetan li 
ser piyekî disekinandin û ciza didane wan.” 

* Keko, tû dizanî ev buyera 37 Êzdiyên 
gundê Kîwexê ku di şikeftekê de hatine 
kuştin, kengî qewimiye û sedemê wê 
çibune? 
 -  Li goriya ku min bihîstiye, kuştina van 37 Êzdiyên 
ji gundê Kîwexê, ji ber dûbendî û nakokiyên ku 
dinavbêna dû axayên Kurdên bisilman de hebûne 
qewimiye........... 

* Keko, tû çuyî dibistanê û te xizmeta 
leşkeriya tirkiyê di kîjan salê de kiriye, 
gava tû hatî Almaniya yê tû çend salî buyî û 
çewa hatî Almanya yê ? 
-   Di wextê zarokatiya min de dibistan di herêma me 
de tûne bûn. Min di sala 1966 – 1968 de xizmeta 
leşkeriya tirkiyê kir. Ez cara pêşîn di sala 1979 de û vê 
cara dawî jî di 1985 de hatime Almaniya yê. 

* Keko, tû çima û ji ber çê hatî Almanya? 
 -   Di wan salên 1985 de hikumet/eskeriya tirkan, tu 
rihetî ji me hemî gundiyên ku di herêma Nisêbînê de 
bûn, nehîştibû. Her dihatin, di avîtine ser malên me 
gundiyan û digotin, “divê hûn van gundan derkevin, 
valebikin, birevin ji xwe ra herine deverinî dinê....”. 
Min jî rahîşte çeplên 12 zarokên xwe û em di rêya 
şebekê de hatine Almaniya yê.  

* Keko, gava tû hatî Almanya, hingê te 
dixwast çend salan û pêve vegerî welat? 
-   Min qet bawer nedikir ku ezê ewqas zêde li virê 
bimînin. Min hingê lave ji Xwedê dikir û digot, Rebî 
tû bikî ku em çendsalan li vêderê bimînin, bihêle qene 
em heqê mesref û deynên xwe deynin..... Ez qet ne 
difikirîm ku emê ewqas sal li virê bimînin û bivine 
hemwelatiê Alman jî. 

* Keko, gava tû hatî Almanya, te di 
destpêkê çi zahmetî dîtin û mayî heyîrî? 
-   Zahmetiya min a mezin, ne zanîna ziman bû û li ser 
bîrûbaweriya min tu tahdeyî li min nebuye. 

* Keko, çi ji jiyana welat a xweş têye bîra te 
û te herî zahf bêriya çî welat kiriye?  
-   Ez gelekî li ser wan hestiyên bav û kalepîrên 
difikirim û min zahf bêriya wê axê kiriye. Ez bêriya 
wê tifaq ku me li wirê hevûdinê digirt dikim.                     
Her çiqas li vêderê dahdeyî û zilma olî li me ne be jî, 
ez xerîb dihesibînim. Min bêriya welatê xwe kiriye. 

* Keko, li gor dîdina te, tu yê heta çiqasî li 
vî welatê Almaniya bimînî anjî tû dixwazî 
rojekê bi temamî vegerî welatê xwe? 
-   Min hêjî hemwelatiya Alman heqnekiriye. Ya ku 

ezê bi tamamî vegerim jî, ne di destên min tenê de 
ye. Lê min dixwast ku ez bikaribim carnan herime 
welat û bêm. 

* Keko, eva serê çend sala qet û neçuyî 
gundê xwe û tû bêriya gundê xwe nakî ? 
-   Ez eva 26 salan qet neçûme welat û min gelekî 
bêriya ku ez biçime ser tirba miriyên xwe kiriye. 

* Keko., mesele tû niha vegerî welatê 
xwe, tû çi dixwazî li welatê te hebe û tû çi 
dixwazî bikî ? 
-   Ez dixwazim weke berê, çend malên bira û 
pismamên di gunde li derdora min hebina û em 
bikaribin tevî cînarên xwe di aşîtî û azadiyê de 
bijîn. Em li ser kok û eşîra xwe jiyanê bidomînin. 
Ama , ev jî zahmetin....... 

* Keko, weke ku ez dibînim, tû ji welat 
bêtir li Almanya jiyan dikî, li goriya 
dîtina te kîjan welat ji te ra xweşe li 
almanya weke welatê xwe dihesibînî? 
 -  Ez almaniya yê qet weke welatê xwe na 
hesibînim, lê ji welatê min gelekî xweştir e. 

* Keko, tû bawerdikî gava meriv li 
xerîbiyê be, meriv zêdetir nexweş dibe ? 
-   Raste, xerîbî tev dibe nexweşî .  

* Keko, tû ji zarokên xwe memnûnî, ew li 
te dipirsin, bi ser te ve diçin û tên? 
-   Mala Xwedê ava û siheta zarokên min jî gelekî 
xweş be. Heta niha tu astengî di navbêna me de 
çênebûne. Her kes ji me bi kêrî xwe tê...... 

* Keko, nêrîna te li ser wan kesên ku bi 
almanan(xerîban) re zewicîne çiye ? 
-   Ez qet baş nabînim, urf û adetên me û alman qet 
nabin weke hevûdinê. Ji xwe em dibînin, kî ji 
xerîban ku bi alman re zewiciye, ew piştî çend 
salên dinê dîsa pojman buye û dev ji hevûdinê 
berdane. 

* Keko, şîretên ku tû li zilam û jinên di 
nav malê de lihevûdinê nakin çine ? 
-   Pêşiyên me timî digotin, kesî ku bê kêmasî be 
tûne. Di pêşgotineke dinê de jî tê gotin, wextê ku 
sîha sibê li ser te ne sekine, ya êvarê jî zor e. Vêca, 
gava jin anjî zilamek ji mala xwe acisdibe, bila vê 
pirsê ji xwe bipirse, gelo hêjaye ez ji bo kêmasiyên 
piçûk hêlîna xwe xirabikim?  

* Keko,tû dikarî ji me ra bêjî, ka Êzdî di 
nava şîn, şahî, mal û baweriya xwe de 
çiqas qîmetê didine jinê? 
-   Em Êzdî dêjin, gava zilamê malê ne li mal be û 
mêvanekî malê bê, ku kevaniya malê hurmetê bide 
wî mîvanê hatî, ew jin hingê taca serê mêre. Ezdî 
naxwazin ku hetîketî bikeve nava jin û mêr. 

* Keko, li goriya dîtina te, çima heta vêga 
sed û hedên Êzdiyatiyê  ne hatine 
nivîsandin?  
Bi dîtina min, ev kêmasiya rihanî û mîrê şêxa ye. 
Divabû ew ji vî babetî ra zêde xwedî derketina, 
ewan dikarîbû xwandin û nivîsandinê di nav me de 
xurtir bikin. Ew tirsa ku hinek oldarên me digotin, 
ku Êzdî bixwînin wê ji dînê xwe derkevin, ne rast 
bû. Xwandin û nivîsandin ji me Êzdiyan re ne 
guhne ye. 

*  Keko, te çend salên di qomîta rêvebirya 
Mala Êzdiyan ya Oldenburgê de karkir û 
erka te çibû? 

-   Piştî ku me avayê Mala Êzdiyan ya 
Oldenburgê avakir û pêve, ez di sala 1996 de 
weke endamê rêvebirya Mala Êzdiyan ya 
Oldenburgê hatime hilbijartin û min heta sala 
2008 an xizmeta karê şîretkarî, şêwirdarî û 
civakî dikir. Min piştî hinek nesaxiya xwe, dev ji 
karê endametiya qomîta rêvebiryê berda. Lê, ez  
niha jî fedayê Mala Êzîdiyan ya Oldenburgê me 
û tiştê ku bikeve aliyê min, ez texsîr nakim... 

* Keko, 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? 
-   Perçebûn ji me re ne tiştkî qence û em bi vê 
kêmasiyê nagihêjine tu deveran. Gava em bihev 
re yekbin , wê gotina mjî li ba xelqê zêdetir 
perebike û emê jî bivine qewmiyeteke ku winda 
ne be. Gereke em bi xebera her xelqî nekin û ji 
koka xwe ra xwedî derkevin. Wekî bav-kalên 
me bi hezarên salan ve û di bin hemî zilm û zorê 
de çanda ola xwe parastine, em dikarin di 
rihetiyê, demoqrasî û azadiya ewrupa de, hîn ji 
wan jî zêdetir li hevûdinê xwedî derkevin.  

* Keko, tû ji van endam, rêvebirên mal 
û komelên Êzdiyan yên ku vêga 
xizmetê dikin raziyî ? 
-   Min neçuye li xebat û karên mal û komelên 
Êzdiyan ne şopandiye. Ez bawerim, ewan qet 
tiştek jî ne kiribin, bi hindikayê çend Êzdî 
gihandine hevûdin û li goriya derfetên xwe 
kardikin.  

* Keko, nêrîna te li ser pêşeroja 
Êzîdiyên li xerîbiyê çawa ye? 
-   Ez dibêjim, pêşeroja Êzdiyan wê baş be. Niha 
gelek ciwanên me dixînin û bûne xwediyê gelek 
meslek û şuxlên baş. Hêvîdarim ku em Êzdî hêjî 
civata xwe bi pêşbixînin , zêdetir li qewmiyeta 
xwe re xwedî derkevin û tifaqa xwe mestirbikin. 
Em bizanibin ol jî bi hêza qewmiyetê tê 
xwedîkirin. 

* Kekê Hesen, ez pir kêfxweş û 
dil şadbûm ku te wextê xwe da min û 
birayê Mecîd Kurdo û em li mala te 
bûne mêvan, te dilê xwe ji me ra vekir 
û min karîbû van pirsen xwe ji te 
bikim. Vêca tû dikarî di dawiyê de, 
bahsa daxwaziyên xwe yên ku min 
nikarîbû anjî min ne anîne ser ziman 
bikî?.  
-   Ez jî dibêjim, mala te ava be ku tû hewqas 
zahmet didî xwe û giringiyê didî xwedîkirina vê 
çande, civak û qewmiyeta me. Hêvîdarim ku 
hinek pismam û zarokên min jî karibin ji van 
gotin û serpêkhatiyên min nasnama xwe bêtir 
nasbikin, li ol û çanda xwe re jî xwedîderkevin. 

Xwedê vê ritbe û mekteba te hêjî mestir bike… 

* Her wisa gelek spas ji bo alîkariya 
birayê Mecîd Kurdo jî.  
Mecîd Kurdo -, Kek Kemal ez zahf dilxweş bûm 
ku tû van bîranîn, serpêkhatiyan, çîrok, rewşa 
jiyan civaka me a li gundan, gelek urf û adetên 
me li ser singa rûspiyên me û bi zimanê me 
tomardikî. Ev arşîva te wê ji bo pêşerojê 
dewlemende û xwezî mal-komelên me jî ev  
xizmeta te ji xwe ra bikirina mînak. Siheta te 
xweş… 



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Kemal Tolan 
 

15 
hejimar   " 10 "  Sibat   2013               rojnameyeke çandî ye ,                                           ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye                                        

         

   Hesen li nav sûka bajarê Tirapîzonê digerya. 
Cara  ewlin bû, ku hatibû  Tirkyayê. Emir da 
xwestina wî ya here mezin, meremê wîyî herî şîrin 
hatina vî welatî bû. Kal-bavên wî ji Qersê bûn. 
Salên 1915–1920–an revî bûne Ermenistanê, wî 
alyê çemê Erez. Wura jî xwe ra gund şên kiribûn, 
dijîtin. Axîna kalikê hê li ber guhê wî bû : «  Ax û 
wex welat, tu buhuşt bûyî. Ezê çawa te bîr 
bikim?...“  

 Kalê gund li oda wan da dicivyan, yanê jî li nav 
gund rûdiniştin gilyê welatê xwe yê undakirî, 
gundên wî alyê hidûd hîştî dikirin. Hidûd û çemê 
Erez mîna zîyakî reş ketîbû navbera wan. 

 Yekî mala xwe ji bîr tanî: keryê pêz, garana 
dêwêr, mihîna şînboz, yê din zevya gênime palê, 
ga, cot, kam û kotan, bîna nanê ji arê genimê kirik, 
loda gîhayê kode. Tema masyê  „aliq-baliq“  ji gola 
binatara zozana hela li bin kurya diranê yekî da bû. 
Yekî bîra ava kanya gêlî ya sare-zelal kir i bû, yê 
din bîr tanî  penir û toraqa kevanya xwe, hirya 
mîna ewrê  sipî, çêkirina xalîça, zîl û emenya, bera, 
xurcika, pişta, gora, bena, avîtina kulava. Bi hisret   
be’sa sore-zerê gundên xwe dikirin, gilyê dewata, 
dengbêj- sazbenda, govend – dîlana, reqasçîya, 
e’yd-e’refata... 

 Li cîye nû jî ev  tişt berdewam bûn, lê nizanim 
çima, tiştê wî alî mayî wan ra şîrin bûn. 

 Keser li nav her xebereke wan da hebû. Carna, bê 
deng ji her fikireke hev ra qayîl dibûn, carna jî ser 
tiştekî yan gilîkî biçûk dibû qalmeqalma wan, 
diketne qirka hev, ew bû rabûna hevdu...   

 Derheqa reva xwe da gilî dikirin, kuştin û 
zêrandinê, gundên şewitî, „rojên bavo-bavoyê“, 
keser dikşandin. 

  Çima usa hate serê wan? Kê bû sebeb? Kê bû 
neheq? Êl û eşîr, der û cînar bîr tanîn, axa û beg. 
Navê hineka bi hizkirin digotin, yê hineka jî  bi  
înk û ne’let. “ Eger em  yek bûna, tifaq hebûya, 
kesî li me nikaribû…Dijminê kurda dutîretya li nav 
qebîla, eşîra , ola ye. Niha jî Partîya bûne çekên 
bêtifaqyê…Heta kengê dijminê çeka bêtifaqya 
kurda dijî kurda bidne xebatê? Ev çi mere ketye 
serê kurda? 

 -Mala hev şewitandin, berî hev dan, niha jî bîra 
hev kirine…Ecêva wa jî dibe, ji hev dûr ketine nû 
bîra hev kir ine. Dixwezin herine li cem hev, hev 
bivînin, kul û derdên sala ji hev ra gilî kin. Rastî jî 
bîra hev kirine,-Hesen ew xeber li bîra xwe da 
diwekiland,- lê niha jî dîsa terka wî xeysetê xwe 
nadin. Kengê emê li ser hişê xe da bên? Kêngê emê 
neyarê xwe yê esil nas bikin? Îro jî ew kule. Em 
serwext nabin, ku dutîretî  kê ra lazime? Kê ra ew 
dest dide? Kara kê tê da heye? Çima hinek ji me 
dibin peyayê dijminan?    

Ne serê axaftina rîspîya hebû, ne dewî…Lê serî û 
binya xeberdanê neheqya dewleta Alî-Osman bû, 
zulma Roma reş, şipûka dewranê bû, ku li wan hate 
kirin…Gund û werên wan yên Qersê, ku berê dest 
Ûris da bûn ketine destê Tirkan… 

Welat revîn, hatin, ku carke din vegerin, vira gut  
bûn, man. Dinya li hev ket. 

ÇÎÎÎÎROKROKROKROK    
                            

Ketine li nav dîwarê dewleta Sovyêtê ya nû, re û 
dirb hatine dadan. Jîyan bi carekê va hate guhesti. 
Emrekî nû hat…Lênîn, komûnîst, komsomol, 
kolxoz, Stalîn… 

 Heywanê wan ji dest girtin, gişk tev li hev kirin. 
Axa bûne xulam, xulam bûn axa… 

-Wê demê ne wek niha bû,-Hesen difikirî Welatê 
Şêwrê* mîna dîzeke dergirtî bû. Kê karibû hema li 
ber hidûd ra bimeşya û alyê din binhêrya? Êdî 
navêjim, wek niha bihata vî alî, biçûya li nav çîya-
banî û gundê xwe yê berê bigerya, hisreta bîranînê 
têr bûya û vegerya. Xelq newêribû bifikirya. 
Digotin gerekê her tiştî ji dilê xwe derxin bivin 
evdine nû, merivê sovyêtê…Ê, mirov dikare welatê 
xwe, hub û hizkirna xwe, ji serê xwe derxe? 

Kê dengê xwe dikir, f ikira xwe bilind digot, yan 
yekî şer davîtê digirtin, davîtin hebsê, berê wî 
didan Sîbîra xezev. Çûyîn hebû, hatin tunebû… 
Çiqas evdên am-tam kirine „ xweyîn“, „dijminê 
milet“, „ kûlak“… 

 Usa  “bavê milet”, Stalînê mezin dixwest…Meriv 
hebû xendin nizanbû, haj bayê dinê tune bû, girtin, 
çîye  “Mênşêvîk “e, “Tiroskîst “e, dijminê welatê 
Sovyêtê ye…Belengaza nizanbûn ew xeber çi ne. 
Kirasê canê evd jî lê hatibû xezevê. Xweyîn û 
geveza meydan zevt kiribûn. Stalîn dixwest zorê 
hiş ji serê xelqê derxe, zimana jêke…Evd bûbûne 
mîna heywanê sîrkê, yê werizandî  û bê hemdî xwe 
xwestinê  “Pêşîkêşê mezin” dikirin, her cîya pesnê 
“bavê milet”, “Stalînê pola” didan.   

 Navê Stalîn bûbû saw ketibû li her malê, qafê her 
evdekî, li nav çûyîn–hatin, kar û barê xelqê. Şerê 
çil û yekê bi zulma xwe hat û çû… Çiqas mal xirav 
bûn…Çiqas çûn nehatin. Sal derbaz bûn, lê 
xwestinê Stalîn nehatine sêrî. Stalîn. xezeva xwe ra 
bi sala ra çû, bû birîneke qirêje, jan. Ew derbaz bû 
çû, lê bîranîna gel, hisret, ol, dîn, îman, ziman, erf-
edetên xelqê man… 

 Ji pey Stalînra serokên din hatin û sala ra çûn, 
wana jî xwestin tiştekî bikin, yan nekin, xwestin 
qewlê Stalîn biguhezin…Lê ew jî zarokê Stalîn 
bûn, nikaribûn. Stalînîzm û sosyalîzm ji hev ra 
nedimeşyan…Ji bo tiştê zorê çêbûyî, zû jî 
hildişe… 

  Demê kalê gund jî ji xwe ra birin...Wext diçû. Kê 
kare pêşya wext bigre?  Kal çûn bûne xwelî. Lê 
hisreta wan, bîranînên wan, xwestin û mitalên wan 
man…Man li dilê Hesen da, dilê pismamê Hesen 
da, li dilê ewleda da. Xwdê meke evd ji koka xwe 
bê birîn, bê bîranîn be, bê dîrok be, bê nav be. 
Miletê bîranîna xwe, hisreta xwe, dîrok û  xeysetê 
xwe unda dike, yê navê  pêşya, welat, ziman, dîn 
bîr kir, emrê wî gelî dirêj nîne, ew ber bi mirinê 
diçe…Şikir ji Xwede bîranîna me heye, geşe…Ji 
bo xwetirê wê bîranînê karvanê şihîdê me bê ser û 
bê dewî ye. Ala me li nv xûna ewleda da sor bûye 
û li serê çîyayê Kurdistanê ji dûr va 
dinilmile…Şikir ji Xwedê gelê me heye û wê 
hebe… 

Gorbaçov hat. Hat û mîna sêrbazekî  ew welate bi 
qewl-qanûnê pola li hev xist. Bi şivka xwe ya  

batinî ew tirs û sawa welêt da mîna gulpika 
sabûnê teqand, xelqê abaşî hînî nîrê xwe bûyî 
hişyar kir, ziman kire devê wan. Mîna şofêrekî ji 
meşa makîna xwe nerazî, wî makîne ji hev derxist 
,hilşand, xwest carke din tople, çêke, nebû…Her 
tişt rizyayî bû…Şofêrên berî wî  bi nezanî makîne 
usa jî xirav kiribûn. Gorbaçov dewleta Şêwrê 
hilşand û nîvê rê da bêmiraz ma. Mîna birayên 
bêtifaq milet li hev ketin, ji hev bi neyartî dewa 
cihêbûnê kirin. Xêrnexwez hebûn, hîvya wê rojê 
bûn.Wana jî av şêlû kirin, ku “ Mesya rehet 
bigrin”. Welatê mezim mala me xirav kirin, 
Xwedê jî mala wan xiravke. Gura postê berxika 
xwe kirin, ketin li nav pêz… Wana ala dutîretyê 
hildan, agirê  miletçîtyê gur kirin. Heta nan, av, 
hewa jî bi jera wê miletçîtyê şîrin kirin, kirine 
afyon, alkahol, derman û dane xelqê…Her tişt 
kirin, ku wê hebûna bi xwûn û xûdana xelqê, ya 
bi sala dabûne li ser hev dane berê bê û berê wê jî  
guhestn ber bi çewalê xwe. Evda kar terikandin, 
çi tiştê xêr hebû pêpz kirin, ketine pêsîra hev. 
Heqî û îsaf, tiştên pîroz li bin simên neheqyê û 
weşîtyê da pêpez bûn. Mafyayê her tişt kire destê 
xwe û evd taln kirin…Alîkî bûn xweyê mîlyarda, 
alyê din man bê nanê rojê, bê guman.  

 Cînar li hev bûne agir. H´ej li mileta ket. Her kes 
ber bi welat û gelên xwe revîn. Mala gelên çûk 
xirav bû. Yên mîna me kurdan navê da man. Emê 
li ku da biçûna ? Kê bû xweyê me… Lê  miletek, 
hesavê wî 30 – 40 mîlyon be, li ser erdê kal – 
bavên xwe bijî, mala xwe da be, wa bê maf û par 
be?..Zulma wa jî dibe,- Hesen li nava sûkê da ker 
digerya û wî jî nizanbû gazinê xwe ji kê bike… 

 Mala bavê gund da bû. Bira çûbûn li bajarê 
Tilbîsê diman. Dê- bavê extîyar tenê li gund da 
dijîtin…Ne diçûn li cem birên wî, ne jî dihatin bal 
wî…Terka gund, mala xwe û cînara nedidan… 
Hesen tê derdixist, ku ew nikarin ji gundê xwe 
biqetin… 

 Xelq dibêjin ku kurde koçerin,- Hesen difikirî,- 
na, evdên me nikarin ji axa ser hatine dinê 
biqetin. A, em welatekî din da dijîn, miletê dora 
me, welatê wan e, li ser axa kal-bavên xwe ne, lê 
salê bi hezara welatê xwe, mala xwe diterikînin, 
dihêlin, diçin Awropayê, Amêrîkayê û nizanim 
ku…Van salê dewyê,-Hesen keser kişand,- hej li 
me jî ketye ber bi Ûrisêtê…Mecbûrî ye…Gunê 
xelqê nîne. Miletçîyên ermenî berî xelqê didan, 
kar tune , mecalê jîyanê tune ne…  

Pêrêstroyka Gorbaçov halê mala Hesen jî xirav 
kir. Dest bi dewa Qerebaxê bû. Emir Ermenistanê 
da hate guhestin. Her tişt tev li hev bû. Jîyana 
kurdên Ermenistanê  jî li ser sêrî welgerya. Ew 
cîyê, ku kurda ra bûbû warê pêşdaçûyînê, 
xwendinê, kûltûtayê…gotin vira kurd nînin, êzdî 
ne. êzdî ne kurdin…Serokya Ermenîstanê gotin 
Êzdî kurd nînin…Kurdên  wure musulman cîşhtî 
bûn, zû ji Ermenistanê derketin, çûn … 
Rewşembirên Êzdî, xelqê va derketin dijî vê 
fikirê… Lê hukumatê xwera hinek Êzdî dîtin, 
wan ra radîoya bi zimanê  “êzdîkî” vekirin, wan 
ra rojnema “Dengê  Êzdîya” bi  zimanê ermenî 
weşandin…Çqas karibûn xiravî, şer û şiltax bi 
navê êzdîya derheqa kurd û Kurdistanê da 
nivîsîn…  Dutîretî kete li nav kurdên êzdî 
jî…Birekê digotin em kurdin, birekê digotin: na! 
Qerfa dîrokê ye, wa jî dibe…Eger axa me ji 
hebûya, welatê me jî hebûya, dewletek pişt me 
bûya, kesî newêribû gilyê usa bikira…  

Eskerê BOYÎKEskerê BOYÎKEskerê BOYÎKEskerê BOYÎK    
 

HISRETA  WELÊT 
 



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 16  ÇÎÎÎÎROKROKROKROK    
                            hejimar   " 10 "  Sibat   2013               rojnameyeke çandî ye ,                                           ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye                                        

         

  Halê jîyanê ne ku roj bi roj lê sehet bi sehet xirav 
dibe…Bihê eşya, xurek bi hezara cara zêde 
dibe…Qîmet  di pera  da nemaye…Zivistanê man 
bê ardû-şewat…Maşê wî  û jinê têra kirîna nanê 
rojê yê tisî jî nake…Dest pê kirin eşya yê xwe yê 
navmalê firotin, xişir û xemla jînê… Tiştê firotanê 
jî êdî nemane… 

 Axir welatê Sêwrê da her tişt xirav nî bû,-Hesen 
çawa tîştekî xwe undake bi şewata dil f ikirî,-tiştê 
baş jî pi bûn. Evdên birçî, tezî degme bûn, kê 
karibû miletên çûk ra tişt bigota. Li ku da 
biçûyayî, te tirê li mala xwe da nî. Heval-hoger her 
cîya hebûn. Maş hindik bû lê arzanî jî bû. Raste 
nerastî hebûn, rê dirbê li dor me girtî bûn, berdîl, 
dizî van salê dewyê pir bûbûn. Wekî hinek tişt rast 
bikirana, guhestinên bi aqil bihatana kirn… Yan 
na bi carekêva…De tu bîne hevtê salî neqevekê 
tije av bike, bike berekê û caekê va  pêşyê veke, 
berde. Çi pêşyê heye wê kavil ke, wêran ke,bişo 
bive…Îro usa bûye…Kê li ber wê lêyê çû, kê 
ma… Kê bû xweyê mîlyona, kê çevê wî desta seva 
parî nan.. 

 Rojekê, cinarekî wî gotê, ku eşya ji vir dikirn, 
dibin Tirkîyayê difroşin, kar e. Got, were em jî 
kaxazê xwe çêkin, herin. Pêşyê ne ew, ne jî jin 
qayîl nebûn. “ Xelqê me ra çi bêjin, wê qerfê xwe 
li me bikin…” Lê paşê hêdî-hêdî hatine li ser wê 
fikirê, ku çûyîn raste, yan na ebûr nabe. Tiştkî din 
jî ew bû, wî welatî navê kîjanê Tirkya bû, mîna 
meqledûzê ew berbi xwe dikşand: xûnê dikşand, 
axa welêt, hisreta kalikê…Teyê bigota dengê 
kalikê wî li nav da hişyar bûbû, digotê: “Here, 
ancax sirê hatye, rê vebûne…Sibê kê zane wê çi 
bibe, dibe sibê dereng be…” 

 Hatin. Gurcistanê, rîya  Batimê ra, alyê 
Gurcistanê ra hatin... Wan ra li hev nehat herne 
Qersê, warê kal-bava…Tirapîzon nêzîkî  bajarê 
Batimê bû .“Tişt nake,carke din emê silametî 
herna Qersê, hela çend  kapêk bikevne destê 
me...Serî ewe rê vebûne...“  

Awa, sûka Tirapîzonê da Hesen û Zozana pîreka 
wî firotina eşyayê xwe êdî li ser hev da anî bûn. 
Zozan li ber eşyayê mayîn sekinî bû difrot, Hesen 
li nava sûkê digerya. Nêzîkî li cîyê Zozanê lê al-
vêr dikir bûbû, tê derxist wura qalme-qalm e, xelq 
hev civya ne. Xwe lezande wur. Dît huceta du 
zilama ne. Zozan jî şûşê konyaka ermenya dêst da 
li nav wan da metel sekinye. Teyê bigota xûnê li 
serê wî xist, cêrga evdên civyayî qelaşt, xwe 
gîhande wana, ew bû pêsîra wan bgirta, bidana 
hev, lê jinê nehîşt : 

-Çi te bû, Hesen, hela sebir ke, lo ! 

 -Lê eva ci hewale?    

 -Ev birayê han hat, ew konyaka, ku me xwe ra anî 
bû xwest, min jî dayê. Perê wî gir bûn, çû pera 
hûrke bê…Egle bû, ez jî f ikirîm, ku êdî nayê, ev 
birayê han hat,xwest. Min jî da wî. Hema wê demê 
yê ewlin jî vegerya...Naha seva vê bêxweyê ketine 
qirka hev... 

 Hesen ser xwe da hat: 

-Ê, Zozan, ne min ev kunyak boy firotanê ne anî 
bû . Me got yekî xêrxwez, pêşmergek, yan 
camêrek ji Qersê rastî me bê... 

Dema herd bkirçîya  axaftina Hesen û Zozanê  ya 
kurmancî bihîstin, destê wan li ber wan da hat, 
sekinîn. 

wan da ne diçû. 

Ew bi temamya xwe va bûbûne gazin, şikyat dijî 
nerastî û neheqya evda, dewranê, dinyayê…ya 
hindava wan û welatê wan KURDISTANÊ da. 

1992. Alma-Ata. 

AZADÎ- hezîran-1993. 

  

-Hûn kurmancin? – yekî pirsî. 

-Belê bira,- Hesen ecêvmayî li wî nihêrî… 

 Yê dinê ji ker serê xwe kire li ber xwe, cixare vê 
xist, alyê din sekinî: 

 -Ez jî kurdim... 

 -Ez kurdê êzdî me, ji welatê Sovyêtê,- Hesen got 
û xwest  derê konyakê veke, ku herd kurda li hev 
bîne... 

 -Ez kurdê Awistiralyayê me, eva deh sale meye 
em çûne wura... 

 -Em jî li Almanyayê dijîn… 

 Hersê kurda bê hemdî xwe, xwe avîtine pêsîra 
hev, mîna birayê bîra hev unda kirî û nişkê va hev 
dîti, hev hemêz kirin, hev ramûsan. Xelqê dorê tirê 
evan rabûne hev, dixwezin li hevxin, xwestin 
bikevne navçîtyê, lê dema dîtin, hev hemêz kirine, 
hev radimûsin, ker hêsir ji çevê wan dibarin, bû 
niçe-niça wan bela bûn. 

 -Kes ji we kurda fem nake,- terkekî rîspî got,- hûn 
ha şer dikin, ha hev dukujin, ha xelqê dikujin, ha  
li hev rûdinên. Meriv nizane hûn çi dixwezin? Çi 
dêwe ketye serê we…Tê bêjî hûn musulman 
nînin… 

 Kurdê ku tirkî zanî bû bersîva wî da: 

 -Na, hûn nikarin ji me serwext bin. Gerekê  meriv 
kurd be, ku ji kurda, xwestin û armancê wan, 
derdê wan  fem bike. Lê bizanbin emê cihanê 
bidine femkirinê, ku kurd hene. Xêncî azaya 
welatê xwe em tu tiştî ji kesî naxezin... 

 -Êdî ev konyak min çima anye, emê vexûn ji bo 
rasthatina me,- Hesen got û xwest devê şûşe 
veke... 

 -Demek pêşda ez vira rastî çend kurda hatim, em 
çûne rêstorantê. Îçka baş tune bû…Min bihîstibû 
ku ji Ermenistanê jî xelq eşya tînin li vir difroşin. 
Ez  derketim sûkê, min go dibe konyaka ermenya 
hebe,-kurdê ji Awistialyayê got,- û seva wê 
konyakê jî  wa bû … Ez we  teglîf rêstorantê 
dikim. Hûn neyên ezê bixeyîdim… 

 -Hevalê me, rêstorantê da hîvya minin jî,- yê ji 
Almanyayê got,- hûn mêvaê minin! 

 Rêstorantê da mase gîhandine hev, komke mezin 
kudê ji welat û yên welêt der yên ji welatên  
başqe–başqe li dorê civyan. Hesen bi xeysetê 
kurdên Ermenistanê kasa konyakê bilind kir: 

 -Bira bive eşqa rasthatina me. Min ev konyak 
nanî bû seva firotanê. Anî bû ku rastî birayên xwe 
yê wek we bêm, em bi hevra kasa hildin û kul 
derdê xwe ji hev ra bêjin…Ji bo tek em dikarin 
derdê hev femkin. Kurdno, birano, pismamne, 
hevalno, derdê me teva yek e, welat e! Yek bin, 
serê xwe, serê lawê xwe, mal û halê xwe bidin 
rihîna welêt, li ber tu tiştî ne kevin, ji bo welat ji 
her tiştî bihatir e, şîrintir e. Xerîbî zulme, bavo! 
Evdê bê welat, bêxweye.  

Kela xîret û hisretê bûbûn hêsir û gişk 
dixeniqandin. Kasê konyakê destê gişka da, 
dixwestin xwestina dilê xwe bigotana…Lê  tiştê 
gotinê ewqas pir bûn, kel ewqas  gur bû, ku fikira 
serê wan da, rê nedidan hev, xeber derediketin. 
Ker  vexwerin  û ji hev serwext bûn… 

Rêstoranta sûka bajarê Tirapîzonê da, kome kurd, 
ker li dora sifra xwerinê rûniştibûn, xwerin qirka  

Cîhan  îbrahîm 

Serwer Elwanî 
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Çendîn hostayên jêhatî 
Jêbir çêdkirin 
Lê min wekî hêsrên te 
çalak nedîtin 
 

Gava tu giryayî 
Bihnvedanek berf 
Di kelkela havîna min de 
Bariya 
 

Darhinar li gor 
Rondikên te 
Erxewan 
Bi ser bejna min de 
Weşiya 
 

Karwanê hêviyan 
Careke din 
Barkirî 
Li şarê min 
Vegeriya 
 

Û te digot 
/Şiyar be...min bi tenê ne hêle 
                   ji te hez dikim/ 
 

Û min digot 
Min jî ji te hez kiriye 
 

De bigrî yaro bigrî 
giryê te 
 

simfoniyek 
Di cergê min de 
Berhev kiriye 
 

Gava min doza 
Sorgulekê dikir 
Te bexçê min 
Rengo rengo 
Xemilandiye 
 

Gava min doza 
Çirayekê dikir 
Te şeva min 
Bi heyveronê …serxweşkiriye 
 

De megrî yaro megrî 
Hêsrên yaran 
Pirr buhane 
Û te digot 

Biner yar 
Iştarê bigirî 
Tamûzê xwe 
 
Çar werzî sal 
Werzek vejandiye 
 

Gava taav digrîn 
Axa tijî sîsik 
Ji dilopên giryanê 
Avis dibe 
Xêr û bêr dibarin 
Û keskesor 
Naziktirîn sirûda 
Işqa wan e 
 

Xunafa barbangê 
Li ser lêvên gulan 
Ji îske,îska yaran e 
 

Di gupkên giryanê de 
Ciwantirîn omîd 
Dinivin 
Sê paar qad 
Ji şorê hêsran e 
 

Eger Adem ji heriyê 
Hatibe afrandin 
Nîv jê av e 
Û Hawa bixwe 
Ji goşt û ava zendan e 
 
Biner yarê 
 jiyan bi girî bi dawî dibe 
û bi girî destpêdike 
Şîrê me vexwarî 
Paarek jê 
Ji ava can ê 
            Dilovaniye 
            Hezkirine 
            Û girêdan e 
 

Wateya jîne 
Mercê hebûn û man e 
 

Min got  
De bigrî yaro bigrî 
Bi firmêskên te 
Ezê destnimêjê bigrim 
Çendîn buhan e ew 
Tevlî rûbarê min dibin 
Û doza Deryayê dikin. 
 

Mizgîn Hesko 
 
Di gupkên giryanê de,  
                        omîd dinivin 
 

lawin shexo  
beyanibash@hotmail.com 

EZ GEL İM 

 
min bikuje çendî tu karî 

topan rêz ke li her bajarî 

gundan qir ke b,firok û arî 

şaran mij ke b,duman u zarî 

jev bela ke parçên dîwarî 

cam a jînê l,min bi ke tarî 

limin rast ke kopal ên darî 

şevreşk ên xwe berde mi b,harî 

EZ GELİM Bİ MİN TU NİKARÎ 

dadgeh a jînê her GEL datînê 

şano ya pirsan tevgêr ê xwînê 

bersivên tirsê hesan dixwînê 

xudan ê çarê li ser zemînê 

paşa yê xak ê her ew dimînê 

EZ GELİM Bİ MİN TU NİKARÎ 

qetran û jehrî tu reşe marî 

şûr û mertalan tûj ke li warî 

taze bizane bo min neyarî 

êdî çi dikî tu her bê çarî 

EZ GELİM Bİ MİN TU NİKARÎ 

bi zencîran min bipêçe 

bi daran ve min bi xêçe 

Li min bigre şûp û rêça 

talan ke zarok û zêçe 

EZ gelim tu bi min nikarî 

Ji ber xwedanam tu be carî 

nema işkencew hesarî 

Ez gelim tu bi min nikarî 

Ez ji axê zengîntirim 

pir ji çaxê lezgîntirim 

vêketim ez venamirim 

ardûme zenga agirim 

Ez gelim tu bi min nikarî 

ev welatê me hemyane 

AZADÎ bo me nîşane 

derya xwîna me volqane 

zindî me kurê şeya me 

Ji roj û  şevê bijame 

Kes di çin lê her ez mame 

dijîm her bo xak û maf 

EZ GELİM Bİ MİN TU NİKARÎ 

  



   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 18 
hejimar   " 10 "  Sibat   2013               rojnameyeke çandî ye ,                                           ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye                                        

         

Zindîne meydan bona niştiman, 

Rabûn serhildan torinê Medan. 

Ji bo azayê gel ê Kurdistan,  

Dimeşe temam bûye şoreşvan. 

Bo bijî Newroz agir li xwe dan, 

Geç û lawên me bûne pêkrewan. 

                 ** 

Bi berxwedana zindîye Newroz, 

     Bi şeîda gel wê dike pîroz. 

Newroz jîna nû ji mera xelat, 

     Ji Kewa dema ev roja felat. 

Agrê Newrozê hingavt Rojhelat, 

     Bû cejn û vejîn hebûna welat. 

Remza azayê ev roja evra, 

      Mizgînê didin bi agir hevra. 

Suruşt jî şa dibe  

                     Ku tê ev dem ,kat, 

Girasê jînê 

                Xudike heyat.. 

                   ***   

Gelê ku bindeste 

                     Dijî bê sînor, 

Jîyan jêra dibe 

                    Çawa dojeh,gor. 

Bedela azayê 

                    Hertim xwîna sor, 

Ew nay pêşkêş kirin 

                     Dest tînin bi zor. 

NEWROZE, NEWROZ. 
Bahar hat bahar, 

Fesla altindar, 

Zindî bûn kubar, 

Vejîyan rizgar, 

Têk çû koledar, 

Aza bûn hejar, 

Newroze,newroz, 

Cejna we pîroz. 

Tune qetilkar, 

Didome rozgar, 

Ey gelê aldar, 

Dîrokî navdar, 

Li qada hercar, 

Roja nû dîyar, 

Newroze, newroz, 
  

Kişîya qada, 

Koledar veda, 

Jînê silav da, 

Newroze, newroz, 

Cejna we pîroz. 

Kedxar maf neda, 

Kurd bûne hêzda, 

Roja pîrozda, 

Neyar ra doz da, 

Jêra gor veda, 

Miletê kurda, 

Jînê seda da, 

Newroze,newroz, 

Cejna we pîroz. 

Gellek qehreman, 

Bona Kurdistan, 

Bûne berxwedan, 

Bûne serhildan, 

Agir li xwe dan, 

Ku bijî Newroz, 

Newroze, newroz, 

Cejna we pîroz. 

Bi serbilindî, 

Bi navek cindî, 

Şeîdên kurdan, 

Hemberî dew,doz, 

Bûn agrê zindî, 

Ku bijî newroz, 

Newroze,newroz, 

Cejna we pîroz. 

Bimire dewdoz, 

Tunebe aloz, 

Ronahîye tim, 

Agirê newroz, 

Newroze,newroz, 

Cejna we pîroz. 

Kurd dibe rizgar, 

Dibe altindar, 

Çawa Hesinkar, 

Alt kir sîtemkar, 

Newroze,newroz, 

Cejna we pîroz. 

Zindîne meydan, 

Ji bo Kurdistan, 

Rabûn serhildan, 

Torinê Medan, 

Ku bike jîyan, 

HELBESTHELBESTHELBESTHELBEST    
                            

Cejna we pîroz. 

Ji Kewa xelat, 

Roja nû felat, 

Jîndarê welat, 

Gelê rojhilat, 

Kurdin avangard, 

Cîhan bû abad, 

Newroze,newroz, 

Cejna we pîroz. 

Cejna azaye, 

Bo me evraye, 

Ji dema maye, 

Îro gel şaye, 

Yekbûn rewaye, 

Eyda hêjaye, 

Newroze,newroz, 

Cejna we pîroz. 

Mizgînya jînê, 

Da niştimanê, 

Geç û xortên, 

Ê Kurdistanê, 

Ketin lîlanê, 

Gotin cîhanê 

Newroze,newroz 

Cejna we pîroz. 

Girtine dîlan, 

Hatin mêhrîcan, 

Ewledên kurdan, 

Temam şoreşvan, 

Bi dil şadîman, 

Gotin pir gelan, 

Newroze,newroz, 

Cejna we pîroz. 

Bi serhildana, 

Bi qehremana, 

Zekîye Alkana, 

Mezlûm Doxana, 

Bi pakrewana 

Didome Newroz, 

Newroze,newroz, 

Cejna we pîroz. 

Bi van şeîda,  

Azayê deng da, 

Gel pêda-pêda, 

  

BÊWAR  BARÎ  TEYFÛRÎ 
Zindîye  Newroz 

Netewa kurdan, 

Gotin bi dil , can, 

Newroze,newroz, 

Cejna we pîroz. 

Bi berxwedana, 

Her dijî  newroz, 

Kedxar bû aloz, 

Roja nû pîroz, 

Ey gel ê bi doz, 

Newroze,newroz, 

Cejna te pîroz. 

Alan pîr Mem 
 
 
 
 
Evîna mirovan li te nayê 

Pirr  lav û naz 

    narîvan ji dengê wê 

          distande....awaz 

pirr şox û şeng 

    pirr bedew û şepal 

xwe berda dil..... 

      bê destûr û selam 

ji rewanê min.....  

     wê kul û kovan 

    givaşt....... 

xiste mey.....  

     noşîcan be ew peyal û cam 

rehê evîna te 

      di dil de gîhan 

evîna te ma 

     ji dil re bingeh û binyad 

min ji te xweste maç 

    ji dêmê...ronahî......beyad 

lê te li xwe dananî 

                 û bi tere ye maf 

tu xweşik.....û tu serbixwe lav 

tu evîn.....û ji nalîna dila re narîvan 

çawan wê li te bê 

        evîna mirovan 

ev nabe .......yekem car 

mîna te......  

         mijara navdar û şan 

kî ji kê bêtir.......xwedî ......nav 
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F Yakoub 
 
 
 

Mixabina vê carê 
Dilê dîn yê min û te 

Ji eşqa bihara vê carê 

Ewa dixwest bi hev şa bin 

Wek bilbil û gula darê 

De tu were lê binêre 

Guh bide vê mijarê 

Ji te ra bêjim lê yarê 

Mixabina vê carê 

Erd û asman li me vebûn 

Lê hê em mane wek carê 

Herkes bilind bû li jor 

Hê ez û tu mane li xwarê 

Kulên dilê xwe veneke ! 

Ta ko miha avdarê 

Soz û biryar ewê bidin 

Ew bibin yek vê carê 

Ez vê ji te ra di bêjim 

Ev xewna min a biharê 

Xwezî carek ew bûba rast 

Xewna min a vê carê 

Şêrîn yarê min şiyar neke 

Xewna min xweştire ji biharê 

Her dixwazim wa bimînim 

Bes tu bike fîzarê 

Me pir hene derd û bela 

Tu zede neke vê bêtarê 

Çewa emê bihev şa bibin 

Dijmin agir jê dibarê 

Destê xwe bide vî destî 

Destê germ yê nazdarê 

Were em sondekî bidin 

Sonda yar ji bû yarê 

Emê kulê dilên xwe 

dermankin 

Bi xwîna gulên biharê 

Da ez û tu bi hev şa bin 

Bi mirad û daxwaziyên vê carê 
  

HELBESTHELBESTHELBESTHELBEST    
   

Lewend Dalînî 
 

NEWROZ 
Newrozekê me Vîn dîtî ey dil bi evînê 

Ger carekê dîj, Tû bixwazê dil bibînê 

Xemlaxwe bike da sibehî ’em herne Newrozê 

Peymana evînê tevde em dîsa li darkin 

Bînek ji Adarê bi ser rûpelê wê dakin 

             Heta bi Ezel tevde bijîn rengê Newrozê 

Dêmê şubhetê Lûl û Dirra tev sor û zerke 

Biskan bi şehîne sor gul û Lalan diberke 

            Wek şewqa şevînê ronîbik şeva Newrozê 

Herdû Ebruwan reşke dû çavan bi kilîne 

Lêvê Erxewanî sor bike reng lê bişkîne 

            Peyalek ji meyê bi minde roja Newrozê 

Kîxem û Kirasê renge reng li wê bejnêke 

Serwan Eprîyan berde Kîkanî xemlê çêke  

            Reng Zîn û Mem ê bin sibehî em li Newrozê 

Arê vê Newrozê çar hawîr tev sor û zerkir 

Sentûr û Bilûra şahîyê deng tevlî hevkir 

            Şar û Qeseb û Gund xemilîn boyî Newrozê 

Helbestek evînî vê Newrozê min ristandî 

Awazeke şîrîn jî Şivan Perwer dişandî 

             Ser bikne semayê mil bi mil roja Newrozê 

Beybûn û Sosin tevde kirin şahî û dîlan 

Nêrgiz û Helal û çîçek jî tev mane sekran 

             Her kes di hejîbûn ser pêla dengê Newrozê 

  

 

Ezîz Xemcivîn 

 

       Hêsirên çîrokê 

Ey Xweda!  

Cama tarî ji ber pencereya te, 

bi qîrîna dayikan şkest... 

Li min negire... 

Dayik jî neman! 

Şahnişîn çi qas şêrîn û bi hêz be wê bikeve... 

2 

Ji min bireve… 

Ji jiyanê nereve… 

Dijî min be, ne dijminê be… 

Eger şaxên dara te çivîkên min nehewandin. 

Ji bo segvaniya nêçîrvanan wan rût neke… 

Bayê ber tavê ez bim, tu baran be… 

Bi wê mêrxasiyê 

dijminê dijminê min be… 

3 

Negirî çîrokê negirî... 

Tu hêj bi dawî nebûyî... 

Derya, zaroyên te dixwin... 

Şevengên stemkaran kulîlkan diperçivînin, 

û Reşikên Şevê ruhniya hêviyê ditirsînin... 

Negirî çîrokê negirî... 

Ji dana dilê dêya min evînê belav bike... 

02/09/2012 

  

Basil Hussên 
 

Newroza 2013 
 
newroza îsal rûnê bi kizwete 
qîz û xort geşin jîna wan rûmete 
govend û dîlan îsal ne hisrete 
azer û xemlandin hemû hîlete 

 

şeva newrozê milet çûne pala 
êzing û teraş birne cihê bala 
alava newrozê vêxistin kala 
gotin eve karê hezarê sala 
 

li amedê ciwan û pîr civiyan 
peyama aşîtiyê nav geliyan 
xwendin pêşberî ciwan û periyan 
siyasetmedar û endam û seriyan 
 

li hewlêrê serok Messûd peyivî 
agirê Newrozê vêxist go divî 
rojhilat xweş be çê bibe wekhevî  
nemîne kovan li ser xak û zevî 

 

li Qamişlo gel ber bi qada ve çûn 
slogan digotin dixwazin pêşveçûn 
wekhevî û biratî û serxwebûn 
agir vêxistin gotin divên hebûn 
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Boniye Cegerxwin 
 
 
 
 

Yarê neçe 
Neçe..neçe..yarê neçe 

      Dilê minî tijî evîn 

            nema karî bête bijî! 

Dûr nekeve, winda ne be 

      Gava mebesta peyva min 

             hinî cara ,ne ya te bî 

Bawer neke ku rojekê 

       evîna min bê te vejî  

            nêzîk bî tu,ya dûrbî jî 

Hest û ramanê m  b’ te 

      re ne, çawa  êdî derûnê min   

           wê  karibî bê we bijî! 

Bêrya te dikim di her demî  

        hêvî dikim tu haş bibî  

             Li min êdî, zû vegerî 

Çawa gula evîna me 

        Wekî cara bipişkuvî 

             Tim geş bibî û bêhn bidî 

Gava delala dilê min  

        siba heza te bi carekê   

              Ji ser baxê min 

                    qut bibî 

Çawa jiyan, wê xweş bibî  

       gava hevala dilê min 

           wekî berê ne b  ́min re bî 

Qet ne xeme tu carekê 

       Tore bibî, bixeyidî  

            Bi dûr kevî winda bibî  

piştî demekê vegerî   

       dil vejînî  da  ku dara 

             evîna meTim şîn bibî  

Bese, gazina  qet neke   

       Gazinên te pir dijwarin 

             dilê min pê birîn dibî  

Ger bi rastî   evîndar bî  

       zû vegere ,da canê me 

              bi dilekî hevre bijîn 

û herdemê di nav bezma  

        heza yê de ,dilê me     

               miştî ronî û şahî bibî 

1 

Bafirok  

Bafirokan bibînin  

Demek aram namînin  

Cuda dibin ji erdê  

Xwe rû li jor dikşînin  

Destê me wan bernadin  

Dû xwe ra direvînin  

Demek li wan fakir kin  

Li karî wan bimînin  

Sêngî we asimane  

Sêngî xwe daweşînin  

Dil mîna Bafirokek  

Rû li Xwedê bişînin 

2 

Pêşeroj  

Çavan ku damilînî  

Pûşerojê dibînî  

Dibînî li ser çêyek  

Nêzikê asimînî  

Her çi ku çav dibînin  

Erdekî hewniwar e  

Belkî ku germ û hişk e  

Yehya Elewîferd  
Sê helbest sa nûciwanan ji Emû Elewî 

  

Ey xortên dilbixwîn 
Ey keçên nazdar û şîrîn 
Şerma mezine hûn nebin 

Xwedîyên welatekî bi sed û sê birîn 
Welatê me 
Şêrîn e welatê me ….welatê me şêrîne 

Dewlemend e welatê me ….welatê me rengîne 

pir xweş e erdê me , erdê me şêrîn û şekire 
Rewşenbîr û siyasetvanê Kurdan 

Binivsînin dîroka xwe li erd û asîman 

Mafê xwe bidin naskirin 

Li çar perçeyên Kurdistan 
Gelê xwe pêşbixin mîna welatên azadîxwaz 

Ji hev hez bikin wek hezkirina av û axê 

Kurdo ev pênç hezar sal in 
Em bang dikin Kurdistan 
Welatê me Kurdistan 

 

Belkî tijî simar e  

Belkî baxek daran e  

Belkî bê av û tişt e  

Blkî mîna cehnem e  

Belkî mîna bihişt e  

Her çi li wir bibînî  

Mîna sibe dimînê  

Li fikra xwe her kesek  

Pêşerojê dibînê 

3 

Hevalitî 

Hevalino, birano  

Biparêzin hevalan  

Parvebikin bi hev ra  

Şêrîniyan û talan  

Gotina pêxemer e  

Heval mîna kiras in  

Li her demê her kesî  

Pê hevalan dinasin 

Hevalitî şêrîn e  

Xweş e mîna kilamek  

Destpê dibê li nav me  

Bi kenek û selamek 

  

Rabin ser xwe ey xortên Kurdistan 
Bes e ev zulma bi hezar salan 

Ne rojek e û ne jî du roj in 

Ev pênç hezar sal in 
Em bang dikin Kurdistan 
Rabin ser xwe ey keçên Kurdistan 

Rabin , ji xwe giranşerme hûn nebin 

Mîna xortên Kurdan 
Xwendevan û xwendevan 

Bi ziman bike wan xortên nezan 

Şîyar bike wan keçên nezan 

Ey serok û rêberên Kurdan 
Bes e ev rojên dirêj û aram bi hêvî û bi nîşan 
Rê bidin van xortên zana û ciwan 

Da ew bînin niştiman 

Ey aştîxwaz û welatparêzên Kurdan 
Bangê bidin Tîrêj û Xanî 
Wan hêvîyên Feqiyê Teyran û Bedirxanî 
Kurd şîyar bûn bi dengê seydayê Cegerxwîn 

Ehmed Mustefa 
roj.ava2011@gmail.com 
 

Welatê me navê xwe Kurdistan e 
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Ithakî (Ithaka): konstantinos Kavafis 
 

Wergerandina ji Yunanî  
Dîlan Zêbo 

 

 

Wek ku Tu,  

Bi rêya Ithakî ketî 

Hêvî bike ku rêya Te dûr bê 

Mişt dilbazî, mişt zanistî bê. 

Ji Qornebazan, Dêwên bi çavekî 

Û Posîdona har netirse 

Tiştên wisa tu caran li ser rêya xwe Tê nebînê 

Ger Tu,  

Bi nêrînek  bilind, bi hestek zelal ji dil û can li pêşiya xwe 
mêzekê. 

Qornebaz, Dêwên bi çavekî û Posîdona har 

Rastî Te nayên  

Ger Tu, 

 Wan, di kûraniya giyanê  xwe de veneşêrî  

Anjî  giyanê Te,  

  Wan mîna kêlekê  li pêşyia  xwe venenê . 

Hêvî bike ku rêya Te dûr bê, 

Mişt Sibehên havînî bin 

Da ku Tu,  

Bi şahî û şadî derbasî qeraxên hîn te nedîtine bê. 

li Firoşgehên  Fînîkiyan raweste, 

û ji tiştên wan yên giranbuha mîna, 

Sedefan, Morcanan, Kevirên Kehrman , Darê abenos, 

Û bi qasî Tu kanê,  

ji hemu cureyên tiştên wan yên bêhnxweş û şehwanî bikire.  

Pişt re, 

 Here li hemu Bajarên Qiptiyan bigere  

Ji zanyarên wan, fêrbibe...fêrbibe û sûd bigre 

Lê, jibîrneke! 

pêwîste ku timutim Ithakî di hişa Te de bê 

 Gihîştina wir armanca Te bê. 

Tenê nelezîne, 

Çêtire ku rêwîtiya Te bi salan berxwebidê  

Da ku Tu mîna rêwiyekî Kal serî mişt  zanist û serpêhatî  

Li Giravê bi cih bibê.  
 

Lê! 

Hêvî neke ku Ithakî  dewlemendiyekê bidê Te, 

Tiştekî wê nînê ku bidê Te. 

Ithakî,  

Tenê rêwîtiyek xweşk diyarî te kir. 

 Bêyî wê,  

Tucaran Tu birênediket 

Ger hat û Te IThakî belengaz dît 

Xemgîn nebe wê tu nexupand 

Bi Saya Ithakî  

Tu bû dadwarekî zîrek û serpêhatî 

Vêga zanibe,  

Bêyî wê, yên Ithakî çi watê didin. 

Konstantinos Kavafis ( 1863-1933 ) 

yek ji helbestvanên Yunan bi nav û denge di sala 
1863 yan  

da li Welatê Misirê li bajarê Iskenderiyê ji dayîk 
bûye bi  

helbestên xwe yên nûjen wêjeya cîhanî 
xemilandiye, bêhtirî  

154 helbestên wî yên çap kirî hene, ji helbestên wî 
yên bi  

pir zimanan hatine wergerandin ev in: 

( Ithaca, Em li benda Barbara ne, Bajar, Pencere...). 
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Mîtolocî û dîroka cejna Newrozê (P1) 

Nivîsa bi Almanî: Dr. Golmorad Moradî 

Wergerandina  Can kurd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pêşekiyek ji  aliyê Wergêr ve: 

Bi rastî li ser cejnên netewa kurd em hindik 
dizanin û ewê, ku em dizanin jî pir tev li hev e. 
Hinekan ji me jî gotar an çêrok an jî şanogerî li ser 
Newroz û Zehak û kevne serohatên me 
nivisandine. Hema bi terzekî zanyarî hindik kesan 
ev war û zevî bi hûrikî dane ber lêkolînê. 

Dr. Golmorad Moradî, ku jiyana wî - ta 
nivisandina gotarê ji aliyê wî ve - li binê vê 
pêşekiyê hatiye qelemkirin, yek ji zanayên 
Kurdistanê yên hişmend û jêhatî ye, ku dixebite bo 
bêtir rohnîkirina dûroka kurdî û derxistina 
nasnameya me ya kevnare ji tariyê û ew zanayekî 
bi nav û deng e di warê lêkolînên li ser Irana kevin 
û bi taybetî li ser Kurdistanê.. 

Min destûra wergerandina va gotara hêja ji wî bir , 
bi hêviya ku ewên bi almanî nizanin jî, kanibin wê 
bi zarê Kurmancî bixwênin. Min ev gotar, li gel 
Chronologiya dûroka kurdî, ku niviskar cihê belav 
kiribû, û min ew jî xistiye binê vê gotarê, bi hev re  
wek berhemeke pir giring dîtiye û lew re ez wê bi 
Kurdiya bakur/rojava bo xwendevanê kurd diyarî 
dikim..Dostê hêja Awat Saîd jî ev gotar berê 
wergerandiye zarava kurdî ya başûr/rojhilat.. 

Eger hinek çewtiyên wergerandinê hebin, ji 
comerdiya xwe serrast bikin û li ser me wek 
kêmanî nejimêrin, ji ber ku mebesta min têgihîştina 
metna make, ne diyarkirina hêza min azimanî ye..Ji 
min ev hat û tenê Xwedayê me yê gewreban bê 
kêmaniye. 

Cankurd – 2001 

Li ser Niviskar: 

Golmorad Moradî di 11ê Avdara 1941ê li Zahaw, 
Kurdistana Iranê ji day bûye. Ew ji binemaleke 
cotiyar û koçerên Goran e, yek ji kevintirîn êlên 
Kurdistanê ye . Wek milyonan ji zarokên 
Kurdistanê delîve bo wî çênebû, ku ew biçe 
dibistaneke rojane wek rewşa îro. Li ciyê wê ta 
jiyansala nehê, ew fêr bû woşeyên bingehîn ên 
xandin û nivisandinê di malbatê de û di civata 
gundî de. Hîn ew şeş salî bû, bavê wî jiyan ji dest 
da. Piştî re diya wî jîna koçeriyê berda û bi wî re 
bar kir çû şarê Qesrê Şîrîn, ku pişt wê gavê ew fêr 
bû karê dirûtinê û ta 18 saliya xwe wek terziyekî 
kar kir. Di dema karê xwe de wek terziyekî û pişt 
re wek çawîşekî, çavdêrekî kolandinê, li ba 
karxaneyên petrolê û serkarekî borîyan, ew ket 
dibistana êvarkî û xandina dibistanê, ku di zarotiyê 
de bi dest neketibû, teva kir.  

1969 hat Almanya û li vir piştî standina diploma 
dibistana bilind, du salan li Kolêca zankowa 
Pepperdine qedand. 

Piştî tevakirina xandina aboriya gel û zanînên 
ramyarî li zankowa Heidelberg, ew li şaxê 
Rojhilatnasî û zanîna serdemê kevin di zankowa 
Heidelbergê de bû mamhoste. Ji bo têkiliya bi 
promotiona xwe re di dersên zivistanê de sala 1983-
1984 li zankowa Oxford xand. Karê doktoriya xwe 
(Saleke deselatdariya otonom li Kurdistanê – 
Komara Mahabad 1946 – 1947) wek pirtûkekê sala 
1992 ji aliyê dibistana bilind a Bremen ve di zincîra 
(Kurdistan) de, cild 1, hat belavkirinê. 

Dr. Moradî ji sala 1988 ta 1992 di çarçiva peymana 
dersdariya xwe de bi zankowa Heidelbergê re 
semînara “Dûroka ramyarî ya Kurdistanê” û bizava 
“Pêşvedanek di zimanê kurdî de” dikir. Di dersdana 
zivistanê de 1992-1993 karin dersdayînê yên ji 
aliyê zankowên Hamburg û Bremen ve bi wî hatin 
pesartin.   

Ji sala 1991ê ve Dr. Moradî gellek gotar li ser 
dûrok û rewşa ramyarî, olî û çandeyî ya gelên  
rojhilata navîn, û di serî de ya Kurdan, di 
Frankfurter Rundschau de, û di kovarên Kurdistan 
heute, Informationsbulletin Kurdistan, Kurdistan 
Archiv û Kurdistan Aktuell de belav kirin. Bo 
kovara Kurdistan heute “Kurdistan îro” zincîreke 
gotaran li ser dûroka şarên Kurdistanê yên navdar 
nivisand û di serî de du gotarên wî li ser şarên 
Qesrê Şîrîn û Kirmanşah belav bûne.  

 Ev kar: 

Cejna Newrozê, ku di 21ê Avdarê de hersal tê 
şahîkirin, niha li Europa jî baş hatiye nasîn, lê 
dûroka wê, û wateyên ramyarî û çandeyî yên wê li 
ba gelên îranî yên kevin û bi taybetî bo Kurdan tenê 
hindik kes dizanin. Bi vê xebata pêşberkirî, weku ji 
me ve hatiye nasîn, mîtolocî û dûroka cejna 
Newrozê cara yekemîn bi zimanê almanî wilo bi 
firehî hatiye nivisandin. 

Em hêvîdarin, ev berhema çandeyî, ku tê de 
danberheviyeke kesaniyên di mîtolociya cejna 
Newrozê de sira xwe lîstîne û kesaniyên tora 
kevnare „klasîk“ ya europî,  heye, bo xwendevanên 
me, balkêş û bi kêr hatî be  „bi mifa be“.  

1. Sergotin: 
Di jiyana çandeyî ya her gelekî de xalên bala hene, 
ku mirovên wan civatên gelêrî bi hev û din ve 
dizemirînin. Cejn û şahî, mîna cejna (Weihnacht) di 
cîhana filehî de, cejna (Qurbanê) di cîhana îslamî 
de, cejna (1ê Gulanê) ya Karkiran li teviya cîhanê û 
li dawî cejna (Newroz) an jî (Mehrecan) di nav 
gelên îranî yên kevin de, di vir de tên ser zimên. 

Bo hinek ji van cejnan wateyên olî hene, wek 
Weihnacht û Remezanê, an jî wateyên ramyarî-
aborî yên sade hene, mîna cejna 1ê Gulanê. Newroz 
an jî Mehrecan bo gelên îranî û berî wan tevan bo 
Kurdan, hem wateyên çandeyî û hem jî yên ramyarî 
hene. 

Taybetiyên van cejnên, ku li jor hatîne navkirin, bi 
kurtî wilo tên salixdanê: 

* Cejna Weihnachten nîşana mizgîniya Xwedê ye, 
ya xweşik û aşt bo civata fileh e. 

* Cejna Qurbanê û ya Remezanê qurbanbaziya 
bawermendên musilman nîşan didin. 

* Cejna 1ê Gulanê di serdema nûjen de aceteke 
xebatê ye, bi destxistina nîrin baştir  ji karkiran re li 
teviya cîhanê, nîşan dide. 

* Cejna Newroz an Mehrecan miz gîniya 
qurtalbûnê ji hovbazî û zordariyê nîşan didin. 

Wek em her sal dibînin, cejna Newrozê îro hîn 
jîndar e, hema cejna Mehrecanê, mixabin! bo 
hinek egerên li min ne diyarin, ji bîr bûye, tevî ku 
ew bo gelên îranî yên kevin her wekî cejna 
Newrozê giring û watebar bû. Ji gellek cejnên 
serohatî yên gelên îranî yên kevin, ku pişt re wê 
bên navkirin, tenê cejna Newrozê, tevî guhartinên 
dîrokî yên zorbir, kanî bû bijiya. 

Ji ber ku ji hêrişbazên Ereb re, ji wêranbazên 
Mongolî re û ji “serkeftiyên” din re, çandeya 
binkeftiyan nedîd “xerîb” bû, wilo wan bizavên 
xwe kirin, da wan şahiyên cejnên kevnare binzor 
bikin. Lê dîsa jî cejna Newrozê netewî, ne tenê 
sal bi sal bi şêweyekî mezin dihat şahîkirinê, lê 
belê ew bû diyarka paristina çandeya xweyî, bo 
dijberî û xebata li hember zordariyê jî. 

Berî kesekî, bo Kurdan, yek ji pîrtirîn gelên îranî 
yên kevin e, ku îro di navbera çar dewletan de 
hatiye parkirin, cejna Newrozê ji cenga cîhanî ya 
yekê ve bûye yek ji giringtirîn çekên xebata aşt ji 
bo standina azadî, dadmendî û demokratiyê ye. 
Tenê ji ber terzê ramyariya civakî ya cejna 
Newrozê, ew ji zû ve, wek mitekî ye di çavên 
dîktatorên herêmê de. 

Bo vê yekê Kurd di van welatan de nikarin bê 
asteng û bê qurbanî,  û hin caran jî ji ber 
zehmetiyên mezin, şahiya Newrozê bikin. Hersal 
herêma kurdî di rojên cejna Newrozê de bi hêzên 
leşkerî tê damekirin „hîsarkir in“. 

Şahiyên Newrozê pir caran dibin şînî. Cejna 
Newrozê ya 1992ê li Kurdistana –Tirkî (!), û 
qirkirina niştevanên bêçek di bajarên Kurdistanê 
de, ji aliyê leşkerê tirk ve baş tên bîra me. 

Niviskarê van rêzikan, di çarçiva axiftinekê de, bi 
boneya cejna Newrozê, di Avdara 1990î de, 
dûroka zorbazî û xebata gelên îranî yên kevin û 
dûroka pêdabûna wê bi kurtî anî zimên, lê belê 
êpirsîna piştî wê nasdanê, di van sê salên dawî de 
wilo mezin bû, ku niviskar hat egerkirin, bi 
boneya  2605 saliya cejna sersala Kurdan, ji nû ve 
li ser wê kar bike û f ireh bike, da daxaza dost û 
nasên xwe yên Faris, Kurd û ên, ku bi almanî 
dipeyivin, bi cih bîne.  

Pêwîste di serî de bite lêvkirin, ku cejna 
Newrozê, pir caran ji aliyê welatiyên kurd ve berê 
hatiye rewşdanê û hersal belavkirinên nûjen bi ser 
wan ve tên. 

Van nivîsan, bi gelemperî, rast, nasdaneke 
mezintir bo vî parçeyê çandeyî anîne holê, lê bi 
piranî li ser hûrikiyên wê ranewestîne û hinek jî ji 
rastiyan ve piçekî dûrin. Wilo niviskar taze di 
sergotina çapa duwemîn a pirtûkekê de li ser 
efsaneya cejna Newrozê ev pevek xwendiye: 

„Berî niha bi 300 sal, hozanvanê îranî Fîrdewsî, 
agah daye, ku ev cejn ya Kurdan e.“ 

Di wê rûpelê bi xwe de mera hîn dixwêne:(1) 

“Newroz berî demjimartina me di sala 612’ê de 
pêda bûye, gava Kawa agirek li ser çiyayekî 
dadaye, da bangewaziyê li mirovan bike bo 
serhildaneke dij bi şahê hovbaz Dehak. Li dora 
wî agirî ciwanên kurd ên, ku ji ber şah reviya 
bûn, civiyane.” 

Di vir de, pêwîste ev bite berçavkirin: 

•Fîrdewsî (2) berî niha dora 1000 salan jiya bû, 
ne 300 salan. 

•Fîrdewsî di nivîsên xwe de, di hîç ciyekî de 
negotiye, ku cejna Newrozê ya Kurdane. 

•Wek qelemdarên dûrokê ji me re gihandine, 
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Mîdiyan, pêşserên Kurdan, di salên 708-701 berî 
Zayînê, di herêma îranî ya wê demê de, şahnişîniya 
(3) Mîdiyan a yekem, ku serşarê wê Hegmatana 
(4), Hengmadan an Ekbatan (>Hemedan<) (5) bû, 
ava kirin. 

Li gor Herodot (1.98) divê şahê mîdî Deyokes şarê 
Ekbatana ava kiribe (6). 

Sala 612 berî Zayînê, ango berî 2605 salan, 
Mîdiyan paşê şarê Nînewa, ku hingê serşarê 
şahdariya asûrî bû, dagir kirin (7). Bo Kurdên îro 
ev demok destpêka salnameya wan e. 

Kawayê hesinkar û şah Zehak, herdu kesaniyên 
pêjinî (xeyalî) ne ji birrê yekemîn ê Şahnameya 
Fîrdewsî ne, lê têkiliya wan ne bi dûroka Mîdiyan 
re û ne jî bi sala 612 b.Z. re hîç tune ye. 

Li ser kesaniya pêjinî ya Kawa cûrecûre rewşnasî 
hene loranî di Avêsta (8) de navê Kawayê hesinkar 
beranberî gellek kesaniyên efsaneyî yên din ne 
hatiye ser zimên. Hinde dûrokvan guman dikin, ku 
Kawa bi alaya xwe ya şorişê ve (Derefşa Kawyan) 
pêdakirineke şahên sasanî ye, da ku rêbaziyekê 
bidin şahbaziya xwe (9). Ta ev rast be jî, dîsa 
têkiliya vî Kawayî  bi navdema 612 b.Z. re û bi 
deselatiya Mîdiyan re hîç nîne. 

Bo vê yekê pêwîst e, ku bizav bên kirin, bo 
cudakirina çêrokên efsaneyî ji nivîsên dûrokî. Eve 
jî mebesta min e ji vê niviştê, û ez hêvîdarim, ku 
ev karê piçûk û bêguman ne bêşaşî ye, dê ji aliyê 
dostên, ku hewesdarê çandeya gelan in,  bite baştir 
kirin û tevakirin. 

 Ezê li ser efsaneya Kawa gava diyarkirina wateya 
pêjinî ya cejnên Newroz û Mehrecanê hîn nêzîktir 
li ser rawestim. 

Cejna Newrozê, bi teviya bihora xwe ya efsaneyî û 
dûrokî ve, di rojên îroyî de, ne tenê cejneke  
neteweyî ya giring û cejneke bo hemî gelên îranî 
yên Kevin e, bo wê, bi ser ve jî, sireke ramyarî ya 
mezin dilîze di jîna gelên binzor de li Iranê, 
Afganistanê, Iraqê, Turkiyê û Sûriyê. Bo van gelên 
zorlêkirî û di serî de bo Kurdan, ew nîşana 
daxwaza wan e di azadî, aşîtî û dadmendiyê de. 

2. Wate û dûroka cejna Newrozê: 
Newroz, ku “Nûroz” jî tê nivîsandin, şoreke 
“bêjeyeke” zimanê îranî ye (10), ku ji du parçeyan 
e: “Nû” bi wateya “Nû” û “roz” bi wateya “roj”, 
“Newroz” wilo “Roja nû” ye û navê mezintirîn 
cejnên neteweyî yên gelên îranî yên Kevin e, ku 
Faris, Kurdên li her welatan, Azerî, Belûşî, Afgan 
û Tacîkan û yên din in… 

Ev cejna neteweyî her sal di 21. Avdarê (1. Avdarê 
= Ferwerdîn), di pêşgava biharê de û di wê katê de, 
ku roj û şev wek hevdu dirêjin, tê şahîkirin (11). 
Gelên îranî yên Kevin roja biharê ya pêşîn wek 
sersala xwe biryar kirine. Şayîna biharê yek ji du 
giringtirîn cejnan e bo pêşemîn êlên gelêrî, ku jê re 
Arî dibêjin, ewên ku di sedsala 15 û 14ê berî 
Zayînê de koç kirine nav herêma îranî û li wir bi 
cih û war bûne(12). 

Bo van pêşserên “bav û bavpîrên” gelên îranî yên 
Kevin, tenê du salbirrk “demsal” hebûn û ewan jî 
ya sariyê, dema vehesê û terxankirina xwarina 
embarkirî û ya germiyê, dema kar û berhemdayînê. 
Destpêka germiyê û destpêka sariyê bo Mîdîyan jî, 
pêşserên Kurdan, yên Azeriyan û Parthan, pêşserên 
Farisan, wek du birrên giring ên salê mabûn. Weku 
em dizanin, ewa li ser wa dubirrekiya salê ta 
sedsala 6’ê an 5’ê berî Zayînê hîn li dar bûn.   

Di Avêsta de, li ser wê parvekirinê bi vî terzî, 
hatiye gotinê: “ Sal ji du birran e: Havîn (Hama an 
Hamîn) (13), ku 7 mehan ji destpêka biharê ve (her 
mehek 30 roj), û Zivistan(Ziyana an Zimistan an jî 
Zistan û Zisan), 5 meh û 5 rojin (14).”  

 

Di seriyê dema germ de, pez ji hozanan bi çolê ve 
dihatin berdan, mirov û sewalan bi mêrgê û bi 
derketina royê wek mizgîniyên şayî û kêfxweşiyê 
dilşad dibûn. 

Di seriyê dema sar de, pez dihatin vegerandin hindir 
hozanan û bi kaya zivistanê dihatin êmkirin, û bo 
mirovan dema bêkariyê dihat. Lew re seriyê biharê û 
yê salbirrkên germ, û wilo jî seriyê salbirrkên sar 
bûyerin giring bûn di salê de, bi şahiyeke mezin, bi 
cejna Newrozê û bi cejna Mehrecanê, dihatin 
şahîkirin (15). Newroz bo destpêka kar û 
berhemdayînê ye. Mehrecan destpêka bêkariyê û 
mezaxtina “xerckirina” xwarina hildayî ye. Di 
destpêka demsala germ de jê re Inqîlabê-Seyfî 
(Pêdabûna çandiniyê) û destpêka salbirrka sar 
Inqîlaba Şetewî (Pêdabûna sarî û bahozê) jî tê 
gotinê. 

2.1 Wateya mîtolocî: 

Li ser cejnên Mehrecan û Newrozê efsane yên 
cûrecûre hene, ku ewan bûne parek ji baweriya gelên 
Iranê yên kevin û parek ji ola zerdeştî. Lew re 
têgihîştina wateya van cejnan li gel jêderên dûrokî 
tev li kevne niviştên pîroz ên zerdeştî (Avêsta û 
Yasna) gir ingin.  

Da mîtolociya cejna Newrozê bite têgihîştin, wilo jî 
pêwîste, ku hinde gotin li ser cejna Mehrecanê jî bên 
kirin. 

Wek me gotibû, cejna Mehrecanê berê wek cejna 
Newrozê giring bû, di niviştên olî de ciyekî bi wate 
girtibû: 

Wilo hatiye hewaldan, ku “Mehr” navê royê ye, ku 
di 16ê meha Mehr de li cîhanê xuya bûye. Lew re ev 
roj bi “Mehr” hatiye navkirinê (16)  û wek cejna 
Mehrecanê tê şahîkirinê. Al-Bîronî ji dûrokvanekî 
serdema xwe, ku bi navê Mûsa kurê Isa Al-Kesrewî 
bû, wî jî ji rûmetdarekî bihîstibû, ku gava roja 
Mehrecanê ditê, dem hîngê /Hamîn/ e. Ew tixûbê 
“serhedê” di navbera rohnî û tariyê de ye. Di  wê 
demê de ro wilo bi hêz derdikeve, ku ew leş û can 
diherifîne. Lew re ew cejn li ba gelên îranî bi 
Mîrekan an Mîrecan tê navkirin (17). 

Ji dev Selmanê Parsî hatiye, ku Hormozd di roja 
Newrozê de Yaqût û di roja Mehrecanê de Zeberced 
“Zumurrud” bo afirandiyên xwe pêda kirine. Lew re 
van herdu roj di ser ên din re ne, weku van du 
kevirên giranbiha di ser ên din re ne.  

Ji dev Iranşarî hatiye, ku Hormozd (Xwedê) di roja 
Newrozê de ruhnî û di roja Mehrecanê de tarî 
gihandine hev û din, ku wan xwe bo hevjîna baş  
histobar kirine (18)  

Divê bite lêvkirin, ku agirdadana serohatî “adetî” di 
pêş-êvara cejna Newrozê de, ku li ba gelên îranî û di 
serî de, li ba Kurdan, bi Kawayê hesinkar û 
serkeftina wî ya bi ser şahê hovbaz Zehak ve, tê 
girêdan, diviya bû bi cejna Mehrecanê ve bihata 
girêdan. Li gor hewaldanên cûrecûre dûroknivîsên 
demên navîn be, serkeftina Kawa û Ferîdon li ser 
Zehak di rojên 16. û 21’ ê meha Mehr de çêbûye û ji 
bo wê yekê cejna Mehrecanê dihat şahîkirinê (19). 

Li ser vê mijarê Al-Bîronî wilo nivîsiye, ku gava 
Kawa (Kabî) Bêwaresp (Ejdeha an Zehak)  bi 
binxistiye, ew ji cî hilkiriye û bang li gel kir iye, ku 
deselatdariya Ferîdon minê bikin “bipejirînin”, û 
şahî çêbûye. Lew re Mehrecan tê rûmetkirinê. 
Dibêjin, ku gava Ferîdon dij bi Zehak serî hildaye, 
melaîke bo alîkariya wî dahatin ser zevînê (20). 

Al-Cahêz di pirtûka xwe de (Al-Mahasên wel 
Azdad) nivisandiye, ku di roja Mehr de, di meha 
Mehr de, ku Ferîdon kiriye, ku Zehak bite girtin, di 
wê rojê de, cejna Mehrecan hatiye şahîkirin. 

Abî Al- Mansûr Al- Tha’lebî di pirtûka xwe de 
Azror Al-Siyer,  ku bi navê Azror Al-Axbar Milûk 

 

Al-Furs we Siyeruhum nivisiye: Di roja Mehr de 
bû, meha Mehr, gava Ferîdon Zehak bindest 
kiriye, ew girtiye û bendî kir iye. Ew roj ji aliyê gel 
ve hatiye şahîkirin û bi Mehrecan hatiye navkirin. 

Al-Masûdî di Miroc Al-Zeheb de: Merivek hebû bi 
navê Umer Kesra, mîna kesekî başnasê şahên îranî 
hatibû naskirin. Abû U’beyde kurê Al-Muthanna ji 
dev wî dibêje, ku Umer  û gelekên din, ku xwe bi 
dûroka îranî ve gêro kir ibûn, gotin, ku Ferîdon di 
wê rojê de, gava Zehak bindest kiriye û girtiye, 
şahî dirist kir û ew roj bi Mehrecan nav kir.  

Li dawiyê Al-Teberî di pirtûka xwe de (Tarîx El-
Teberî) nivisiye: 

“ Hatiye gotin; şah Ferîdon, ku piştê nehê bû ji 
Cemşîd, di roja Mehr de, di meha Mehr de, 
qonaxeke Zehak li navçeya Zerrang dagir kir û du 
jinên wî, ku navên wan Arnewaz û Şarnaz bûn, ji 
xwe re birin. Dema Bêwaresp (Zehak) hat û ev 
yeka dît, bêhiş ma û kete xarê. Ferîdon bi  pêyên 
xwe wilo lêda ta hiş ji seriyê wî çû û nikanibû raba 
ser xwe. Ferîdon ew di çiyayê Damawendê de 
bendî kir û bang li gel kir, ku di wê roja Mehr a di 
meha Mehr de, ango Mehrecan, di roja, ku tê de 
Bêwaresp hatiye bendî kirin, şahiyê bikin”.  

Ev hewaldana Al-Teberî ji aliyê naverokê ve bi 
ewê, ku di Avêsta de û bi ewê, ku Fîrdewsî 
nivisiye re, li hev tên (21). Dibe ku Fîrdewsî çêrok 
ji Teberî an jî bênavber ji Avêsta biriye. Tiştekî bi 
cih e, ku Teberî pirtûka xwe ya dûrokê dora 100 
salî berî Fîredewsî nivisiye (22). 

Niha li ser wateya mîtolocî ya cejna Newrozê, li 
gor jêderên, ku hatine ser zimên: 

Li gor efsaneyek (Mythos) zerdeştî, Zerdeşt di 
şemiya yekemîn de, ya meha yekemîn a sala 1767ê 
berî Isa ji dayîk bûye û ew roj, ku bi xwe destpêka 
biharê bû, mîna Newroza cemşîdî hatiye 
mebestkirin, li ser Newroza cemşîdî Mohammad 
Cewad Meşkor dinivise: 

“ Loranî Cemşîd di roja Hormozd de, roja yekê di 
meha Ferwerdînê (=Avdarê) de hilkişî ser  text,  
gel ew roj bi Newroz  navkir û pişt re bo destpêka 
her salekê ew roj kir cejn (23).  

Di çêrokên pêjinî “efsaneyî” yên xudandariya 
“memleketa-şahdariya” îranî de, wek berê hatiye 
nivisîn, Cejna Newrozê û cejna Mehrecanê wek 
serketina dadmendiyê li ser Zordarî û hovîtiyê tê 
şahîkirin. Newroz an Mehrecan roja Kawayê 
Ahenger (Asinger) hêjatirîn û gelêrîtîn mêrxasê 
gelên îranî yên kevnar e, ewê ku bang li gelên 
Iranê yên wê demê kiriye, bo li hember şahê 
hovbaz Zehak serî hildin, ew girtiye û deselatî 
daye dest deselatdarekî dadmend, ew jî Ferîdon 
bû. 

Sersala wê serhildanê bi Newrozê hatiye navkirin 
(24). Ev mêrxasê efsaneyî Kawa bo Kurdan û bo 
gelên din ên binzorkirî li Iranê, bûye nîşana 
têkoşîna ji bo dadbazî û azadiyê. Bo bi bîr ve anîna 
wê mêrxasiya Kawayê asinger di serêvara 
Newrozê de agir tê dadan û di dor wî agirî re dîlan 
tê girtin. 

Wek hatiye gotin, li ser vê paşdîwarê efsaneyî, 
piçekî çewtî heye. Lew re ez dixwazim ji jêdera 
makdar, ku her li ser wê tê axiftin, ji 
Şahnameya(Çêroka Şahan) dûrokvan û hozanvanê 
farisê namdar Fîrdewsî, ku berî niha dora 1000 salî 
nivisiye, di vir de metnekî li gor mebestê 
wergerînim û bi kurtî belav bikim: 

[Carekê deselatdarekî dadmend li welatê gelên 
pişthesp “suwar” hebû (mebest welatê  cezîra erebî 
û Israîla serdemî ye), ku bi navê Merdas bû. Bo wî 
kurekî şerbaz û lawaz bi navê Bêwaresp hebû, jê 
re digotin Zehak (Ejdehak). Zehak li ser fermana 
Iblîs (Şeytan) bavê xwe kuşt û deselatî stand.] 
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WERGERANDIN    

                        

Loranî şahê îranî Cemşîd dij bi Hormozd (Xwedê) 
derketibû û xwe bi Xwedê nav kiribû, pêkevên wî 
dev ji wî berdan û çûn ba Zehak. Zehak ew delîve bi 
kar anî û hêzên xwe bi rêya wan desteyên ku ji 
Cemşîd cihê bûbûn, xurt kirin. Wilo wî kanî bû zora 
Cemşîd bibe û text û taca îranî bi dest xwe ve bîne. 

Icar Şeytan li ba wî wek berdestekî “xizmetkarekî” 
diyar bû û ji wî re herdem xwarinên tamzar amade 
kirin. Zehak bo vê yekê ji wî hez kir û soz kir, ku bo 
wî her daxazekê bi cih bîne. Berdest ji wî tika kir, 
ku bihêle tenê ew biramûse herdu milên Zehak. 
Gava ew daxwaz bi cih hat Şeytan ji nişka ve winda 
bû û li ciyê maçên wî du marên reş derketin. Mar 
hatin birrîn, lê dîsa jî bi zûkî şîn bûn. Çi 
dermanzanan nekanîn wê janê sax bikin. 

Niha jî Şeytan wek tixtorekî derket û jê re got, ku 
pêwîste wan maran her roj bi mejiyê du xortan bên 
nandan. Wilo wî dixwast, ku nijadê mirovî ji ser 
rûyê zevînê teva bike.  

Hatiye hewaldan, ku piştî Zehak Cemşîd girtibû û 
ew birriya bû û kiribû du par, rojekê kêmtir ji 1000 
salan deselatî kiriye. 

Wilo her rojekê du ciwan dihatin qurbankirin, da ku 
jana Zehak bite kêmkirin. Du merivên dilovan bi 
navên Armaîl û Karmaîl (25) xwe wek aşxanekaran 
di hewşa şahanî de bi cih kiribûn û kanî bûn piştî 
hoşbîriyeke kurt her rojekê ciwanekî ji duwan azad 
bikin, ji ber ku li ciyê wî ciwanî miyek serjê dikirin 
û mejiyê wê didan şah. Wilo bi tevayî dused 
ciwanmêr hatin qurtalkirin. Her yekî ji wan bizinek 
û miyek ji xwarinkaran re dibirin û bi çolê de 
direviyan (26). 

Dibên, ku bo Kawayê asinger duwanzdeh kur 
hebûn, ji wan yanzdeh bo marên Zehak hatine 
qurbankirinê (27). Gava sira yê duwanzdehî hatiye, 
Kawa serî hildaye û gel li hember Zehakê hovbaz 
rakiriye (28). Tevî, ku wî kanî bû hêrişa xwe bibira 
ser avahiya Zehak û wilo wî mîna şahekî bêdad û 
hovbaz bide ber dijûnan û kurê xwe yê paşîn rizgar 
bike, lê dilê Kawa ranewestî. Gava wî û kurê wî 
xwastin ji avahiyê derkevin, Zehak ji wî xwast, ku 
ew daxweyaniyekê îmze bike, tê de hatiye, ku Zehak 
deselatdarekî dadmend e. Piştî, ku Kawa ew 
daxweyanî xwend îmzekirina wê nepejirand û ew 
çirand, avête xarê û li gel kurê xwe bi xeyd ji hewşa 
şahanî derket. Pişt re wî serhildaneke gelêrî dij bi 
Zehak li saz xist, ew bindest kir û weku berê hatiye 
gotin, Ferîdon şahê dadmend hilda ser textê 
şahanî(29). 

Bo serhildana Kawa nîşangek habû, ta roja îro ew 
jîndar e. Kawa hungulka xwe ya çermî, ku dema wî 
karê asingeriyê dikir dida ber nava xwe, xiste serê 
çovekî wek alayeke bilind kir û dij bi Zehakê 
hovbaz bang li gel kir bo serhildanê. Ew hungulka 
çermî, ku wek alaya serhildanê bû, li ba Ferîdon 
bextewar bû û bi zêr û kevirên giranbiha 
(Cewheran), bi rengên spî û zer û morkê şîrî (lîla) 
hat xemilandin (30).  

Iro rengên sor û zer û kesk di alaya sîmbolî ya 
Newrozê de cî digirin û rengên sor, sipî û kesk 
rengên alaya netewî ya Kurdan in. 

Parê mîtolocî yê Şahnameyê di dema pêşdûrokî de 
pêk hatiye, berî ku Kurd û Faris û çi gelên din hebin. 
Bo vê yekê bê wate ye, ku mirov wan kesaniyên 
efsaneyî wek Zehak (Samî!), Ferîdon û Kawa (Arî!) 
bike malê Farisan, Kurdan an Turkan. Zehak nîşana 
hemî hovbazan e û Kawa, an jî Ferîdon nîşan in bo 
mirovên, ku ji bo azadî û dadmendiyê xebitîne. 
Kawa tê şahîkirin ji ber ku li hember hovbaziyê serî 
hilda û mirov ji dîktatoriyê azad kir. 

2.2 Wateya dûrokî 

Li vir gellek xweyanî hene, hemî rastecih in, ku 
Newroz ku Newroz û Mehrecan du cejnên giringên 

gelên îranî yên kevnare bûn, ku di seriyê herdu 
salbirrkan de dihatin şahîkirin: Li gor niviştên pîroz 
ên Zerdeşt (Yasna), ku ola wî, bi xwe ola gelên îranî 
yên kevnare bû, û ji van jî ola Kurdan bû, di dema 
berî Islamê de, roja derketina Zerdeşt di sala 1080 
berî Isa de wek cejna Newrozê hat şahîkirin. Li vir jî 
di hinek çavkaniyên dûrokî de tê gotin, ku roja 
Newrozê ya Zerdeşt bi xwe di seriyê biharê de wek 
cejnekê hatiye hejmartin. 

Li gor çavkaniyên din, wek li jor hatiye gotinê, lê 
belê di seriyê herdu salbirrkan de cejn hatiye 
şahîkirin, ku cejna Newrozê bi Inqîlab-î Seyfî, ango 
di seriyê dema kar û ajotiniyê de, cejna Mehrecanê jî 
bi Inqilaba-î Şetewî, ango di seriyê dema sar de. Ev 
serohat ta dema bi karanîna salnameya zerdeştî du 
sala 485 berî Isa de (32) mabû. Loranî ew salname di 
şûnxistina roja Newrozê de sirekî lîstiye, divê ku di 
vir de bi kurtî li ser wê bite qelemkirin: 

Sala salnameya zerdeştî, ku li gor nimûneke 
(Mustereke) salnameya misrî hatiye diristkirin (33) 
ji 365 rojane û li 12 Mehan hatibû parvekirin, her 
mehekê 30 roj. Li gor vê parvekirinê 5 roj û 6 katik 
(saeet) ji ber dimînin. Wan Pênc rojên ji ber mane bi 
navê Endergah (Rojên berma) dihatin nasîn û ji salê 
nedihatin hejmartin. Wan şeş katikan „saetan“ her 
çar salan dibûn egera bi şûnvedana roja Newrozê 
rojekê (34). Mera dikare bibêje, ku yan her 120 salan 
roja Newrozê mehekê bi şûn xistiye an jî sala 120ê, 
ku wek sal-î Kebîse (Sala tijî) nase ji 13 mehan 
hatiye dagirtin. Bi şûnvedana roja Newrozê di dema 
deselatdariya sasanî de serohat (a’det) bû. Wilo roja 
Newrozê -bo nimûne- di sala 300 ê Zayînî de ketibû 
7ê Çêriya Pêşîn (September), di sala 400ê Zayînî de 
ketibû 12ê Tîrmehê (Ab), di sala 500 Z. de ketibû 19 
Tîrmehê, di sala 600ê Zayînî de ketibû 24 Hizêranê 
û li dawî di sala 632 Zayînî de rastî 16ê Hizêranê 
hatibû (35). Carina roja Newrozê û roja Mehrecanê 
jî li gor daxwaza dil dihat guhartin. Pir caran wilo 
bûye, ku rojdema van herdu cejnan bi egera ji cî 
rakirina dîktaturekî an jî tackirina deselatdarekî 
hinde mehan pêş ve an paş ve hatiye xistin an jî 
şahan rojdema tackirina xwe xistine roja destpêka 
beharê „biharê“ û cejna Newrozê. 

Şêweya, ku cejna Newrozê pê dihat şahîkirin, di her 
serdemekê de cihê bû. Carinan ji roja biharê ya pêşîn 
ve ta bi roja şeşemîn a mehê bû. Deselatdarên 
şahaniya Sasaniyan li Iranê (226-651 Z.) cejna 
Newroz -bo nimûne- teviya meha Avdarê 
(=Ferwerdîn) (Mars-April) di şeş caran pênc  rojan 
de şahî kirin. Di pênc rojên pêşîn de şayîn bo şah û 
malbata wî bû, di pênc rojên duwemîn de şah diyarî 
li fermanberên xwe yên giranbihatir, ku di hewşa 
şahanî de kar dikirin,  belav dikir in, di pênc rojên 
sêyemîn de cejna berdestên hewşa şahanî bû ya 
fermanberên wî yên navîn bû, di çaremîn pênc rojan 
de, bo kesên bijarte ji fermanberên li welêt bû, ku ji 
aliyê şah ve hatibûn hilbijartin, di pênc rojên 
pêncemîn de cejna serekên leşkerê bû û di şeşemîn 
pênc rojan de cejna gel bû. 

Ji ber ku cejna Mehrecan û cejna Newrozê, li ba 
gelên îranî yên kevnare wek hev cîbilind bûn, lew re 
herdu bi mezinahî dihatin şahîkirin, û herdu jî li ba 
gel wek hevdu bûn. Deselatdarên wan deman jî xwe 
li gor daxwazên gelan li saz dixistin, û wan bingehên 
, ku ji cejna Newrozê re dana bûn, ji cejna 
Mehrecanê re jî bi kar dihatin. Li ser vê Al-Bîronî 
nivisiye:„Pişt re şah û gelên îranî (niştevanên 
welaatê Iranê) ji destpêka cejna Mehrecanê ve ( di 
16. Mehr de) bi dirêjiya 30 rojan, tev wekî cejna 
Newrozê şayînî dikirin.”(36) 

Hormozd, kurê Şapor, yekemîn şahê sasanî bû,  ku 
ew parkirin rakir, cejna Newrozê ji roja 1’ê ta bi roja 
30’ê mehê bite şahîkirin.   

 Dibêjin, ku bavê wî Şapor (ji aliyê dayikê ve Kurd 
bû) di sala 240 Z.   

de cejna Newrozê bi şêweyekî mîrî (fermî) bo 
hemî gelên îranî ferman kir.(37) 

Iro tenê hetanî roja 13ê”ji meha biharê tê şahîkirin. 
Tiştekî bi cih e, ku cejna Newrozê, wek ya îro, di 
sala 581’ê Z. de (dibe jî di 471Z. de) bi fermî wek 
cejna netewî hatiye nasîn. 

Wek berê hatiye gotin, rojdema cejnê, piştî bi kar 
anîna salnameyê, ji ber sala tijî “sala kebîse” di her 
120 salan de mehekê hatiye bi paş xistin. 
Melekşahê selcûqî, ku sêyemînê çar şahên mezinên 
Selcûqiyan bû, ji 1072 Z. ve ta bi 1092 Z. deselatî 
kiriye. Bi alîkariya wezîrê xwe Nizam Al-Mulk di 
sala 1074 Z. de salnameyeke nû bi kar aniye, ku bi 
salnameya Celalî navdar e (38). Di vê salnameyê 
de roja yekê ji biharê wek roja Newrozê ya pêşîn 
hatiye bi cih kirin. Ta roja Newrozê neyê bi paş 
xistin, şeş mehên pêşîn 31 rojîn, pênc mehên li pey 
wan 30 rojîn in, û meha tev paşîn di salê de ji 29 
rojan e. Ji wê demê ve (1074 Z.) şahiya cejnê 
hersal di 21’ê Avdarê de (roja biharê ya pêşîn) li 
wan welatên, ku di serî de hatine navkirin, çêdibe. 

Divê bite lêvkirin, ku bo gelên îranî yên kevnare, li 
gel van herdu cejnên mezin hinek cejnên din, mîna 
cejna Sede, ku bi cejna Agir jî tê nasîn, hebûn(39). 
Ew jî berî Newrozê bi 50 rojan , cejna Tîrecan, 
cejna Azarxiş û cejna Wehar (cejna Biharê) jî 
dihatin şahîkirin. Eva taliyê, ji ber bi paş ve xistina 
cejna Newrozê bi egera sala tijî, dihat şahîkirin. 
Piştî wan hemî cejnan û hinek din jî, wek berê 
hatiye gotin, piştî îslamkirinê, tenê cejna Newroz 
kanî bû bijiya (40). Li ser vê çûnê Êhsan Teberî 
nivisiye:“Cejnên gelên îranî yên ne olî, wek cejna 
Newrozê, rengên olî standin. Ji ber ku van cejnan li 
ba melayên îranî yên oldarên hişkbîr (Henefî û 
Henbelî) yên dema deselatdariya selcûqî wek 
cejnên olî yên Gebrêkan (Zerdeştî) dihatin dîtin û 
qedexekirin. Ji wê demê ve cejnên Mehrecan û 
Sede mirin, tenê cejna Newrozê kanî bû 
bijiya.”(41) 

Bo parastina jîna cejna Newrozê piraniya 
dûrokvanan van egeran navdikin: 

Egera yekemîn ew bû, ku roja Newrozê rast wê 
rojê hatiye, ku pêşrewê (îmamê) Şî’ee yê yekemîn 
E’lî tê de bû ye paşengê (Xelîfeyê) Islamî. Li ser 
vê Zebîhullah Sefa dinivise: 

“Tenha cejna, ku piştî îslamkirinê kanî bû bijiya, 
cejna Newrozê bû. Li gor baweriya ruhn a hemî 
dûrokvanan ev derfet tenê wilo çêbûye, loranî roja 
Newrozê bi xwe, roja ku tê de Elî îmamê Şî’ee yê 
yekemîn bûye paşeng.”(42) 

Ji ber ku piraniya gelên îranî Şî’ee ye, û cejna 
Newrozê wek cejna netewî tê jimartin, lew re ew ta 
bi roja îro tê tîmar kirin. 

Duwemîn eger jî ewe, ku qenciyên cejna Newrozê 
yên diravî bo deselatdar hebûne, ji ber diyarî yên, 
ku hîn di dema Sasaniyan de bo paşengê (xelîfeyê) 
îslamî jî dihatin dayîn, di serî de bo Umewiyan 
tiştekî ku dev jê nedihat berdan. Tenê bo vê yekê 
cejna Newrozê bi taybetî du şahmala Umewî de bi 
teherekî şahanî dihat pîroz kirin (43). Li ser vê 
Geurgie Zaidan di Şaristaniya Islamî de, bend 2 
nivisiye: “Benî Umeyye gelê îranî histobar kir ibû, 
ku roja cejna Newrozê diyariyan bidin 
deselatdaran. 

Mezinî û bihayê diyariya Newrozê di dema 
deselatdariya umewî de, yê paşengekî umewî, salê 
5  ta  bi 10 milyon Direhem bû (Dirhem wê demê 
yekaniya diravî bû). Şarparêzên umewî di Irana 
berê de bangewazî li gel dikirin bo cejnê û ji wan 
dixwastin, ku diyariyan bi xwe re bînin. Şarparêzê 
yekemîn, ku diyariyên cejna Newrozê û ya 
Mehrecanê jî îcra kir iye, Heccac kurê Yûsifî 
bû.”(44) ................... Dumamdin di jimara bê  
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