
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 

 

hejimar '13'      Gulan   2013  

Ebdulbaqî  Huseynî 
      Ji ferhenga jinên kurd (xeleka 3) 
               Hunermend û dengbêja kurd           

Eyşê Şan (1938-1996) 

...... Rûpel (7) ...... 

 Daxuyaniya encamnameya  kongireya 8 e  
       mîn ya navenda PEN a Kurd ji Amed: 
                              Ji çapemenî û raya giştî re 
 

  

Boniye Cegerxwin 

Li HÊVYA TE ME 
 

....... Rûpel (16)  
 

 

 

Derhener Xorşîd Şûzî 
 

Sernivîser Qado Şêrîn 
 

8emîn kongireya Navenda Pena 
Kurd, di bin dirûşima "Em bi 
cîkirina bendên manîfestoya 
Gironayê li ser mafê ziman, li 
welatê xwe dixwazin" di rojên 18 
û 19ê Gulanê de li Amedê hate 
lidarxistin. 
Di encama kongreyê da komîteya 
birêveber a nû ku ji heft endamên 
sereke û du endamên yedek pêk 
tên, hate hilbijartin. 
Endamên hilbijartî: Şêxmûs Sefer 
serokê Navenda Pena Kurd, 
Bêrîvan Doskî cîgira serok, 
Kakşar Oremar sekreter, Mem 
Mîrxan berpirsê darayî û Dilşa 
Yusif, Perî Şêx Salih û Salih 
Kevirbirî wekî rêvebir hatin 
peywirdarkirin. 
Herwiha Omer Fîdan û Irfan 
Babaoglû jî wekî endamên yedek 
yên rêveberiya giştî hatin diyar 
kirin.  
Cihê şanazî û dilxweşiyê ye ku di 
komîta nûhilbijartî da nûnertiya 
her çar perçeyên welêt û zaravên 
zimanê Kurdî tê de reng girtin. 
Herwiha sê jin di Komiteya 
Birêveber a Giştî de cih girtin. 
Lidarxistina 8emîn kongreya Pena 
Kurd giringîyek taybet a xwe 
heye ku piştî 23 salan ji 
damezirandina xwe karî vê carê 
pêngaveke wiha dîrokî li ser axa 
welatê xwe biavêje, bi taybet di 
vê pêvajoya dîrokî û nû de ku 
hêviyên "aştî û çareseriya doza 
Kurd" tên binavkirin. Ji ber wê jî 
karekî wiha ji hêla rewşenbîr û 
civaka Kurdistanê ve bi germî 
hate pêşwazîkirin.  
Di kongreyê de Serokê Navenda 
Pena Navneteweyî birêz John 
Ralston Saul jî bi peyama xwe 
piştgîrî da kongreyê û kesayeti -
yên naskirî yên Kurdistanê, 
Tirkiyê û cihanê jî bi peyamên 
xwe yên watedar piştgîrî dan 
kongrê.  

Bi tevlîbuna Civaknas Îsmaîl 
Beşikçî, Cîgira Serokê Navenda 
Pena Navnetewî Lucina Kathman 
u Serokê Pen a Çek Jîrî Dedeçek , 
her yekî bi peyamên xwe ev 
pêvajoya nû pîroz kirin.  
Bi qasî du rojan gengeşe û 
niqaşên girîng di kongirê da hatin 
kirin û di encamê da her çar 
komîteyên heyî yên di Navenda 
Pena Navnetewî de ji bo Navenda 
Pena Kurd hatin çalak kirin. 
Herwisa gelek biryar hatin standin 
ku di nav de; avakirina navendeke 
din ya PEN a Kongreyê biryar da 
ku yek  Navendeke Pena Kurd 
hebe û ew jî  bikaribe li gorî 
pîvanên Pena Navneteweyî kar û 
barên xwe bimeşîne. Di kongreyê 
de biryara herî girîng ew bû ku li 
ser bicihkirina xalên manefestoya 
Gironayê ya ku Navenda Pena 
Navneteweyî wek  bingeha azad -
iya ziman dibine  “ Her civakeke 
xwediyê zimanekî, mafdar e 
zimanê xwe wek zimanê fermî di 
herêma xwe de bi kar bîne û 
mafê wê yekê, ku mirov zimanê 
xwe bi kar bîne û wî biparêze, 
pêwiste ji aliyê Yekîtiya Netewe -
yên Yekbûyî  ve weke mafekî 
bingehîn ji mafên mirovan were 
pejirandin.  
Ji ber wê jî kongira 8emîn a 
Navenda Pena Kurd bang li 
Navenda Pena Navneteweyî û 
komîteya Mafê Ziman û Wergerê 
dike ku xebatan, jibo  bicihkirina  
xalên manîfestoya Girona li 
Kurdistanê bike. 
Di dawiyê de Navenda Pena Kurd 
daxwaz dike ku hemû nivîskar û 
rewşenbîrên Kurdistanê ji bo 
bihêzkirina wêje û zimanê Kurdî 
li dora PEN a Kurd kom bibin û 
têbikoşin. 
  
Komîteya Birêveber a Giştî ya 
Navenda Pena Kurd 

  Feqî Kurdan (Dr. Ehmed Xelîl) 

                Damarên  Olên Kurdistanî 
     Di Kûraniya Dîrokê Da 

.......... Rûpel (4)  

Ji Gotinên Mîr Celadet Bedirxan   
di roja Zimanê Kurdî de 

.......... Rûpel (5) ........ 

  

Daxwaznameya endametiyê 

Ev dem û hemî demên we xweş bin,  

Ez bi navê komîta birêvebir a PEN a kurd, hemî endamên desteya nivîsînê û 
nivîskar û endamên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûriyeyê dawet 
dikim, bo endambûna di PENa Kurd de. 

her kesê/a  bixwaze bibe endam, em dikarin bo wî/ê forma endamtiyê rêkin. 

Di gel rêz û silavan 

Dilşa Yûsûf 

Endama Komîta Birêvebiriya Gishtî ya PEN a Kurd 

Berpirsa Komîta Jinan 

Bo pêwendiyê: dilshayusuf@yahoo.com 

 

Bi nazdarî gazî dikim 

Meger tu poşman bî 

Veger  

Li hêvya te me….    

Her çend gava  

ez davêjim         

Dizîvirim,bi dilxweşî  

Li te digerim  

Êrîş Qoser 

Jina Polonî: Divê malbatên kurd bi zarokên                                
                      xwe re bi kurdî biaxifin 

             Dr. Joanna Bochenska                              ......... Rûpel (3)  

Can kurd 
Li ser Kurdan Du Lêkolînên ji Almanî hatîne wergerandin 

           Elên bakurê rojhilatê Kurdistanê 

                                 Dr. O. Blau                  ......... Rûpel (9)  
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Li ber pencera nivîsgehê rûniştî 
me,û li jiderva hesinê rojê kelkela 
xwe dipejiqîne. Çiya li wira ye, li 
hember min e bi birîneke poşmankirî 
ji vî welat.Welatê  Afrodîtî 
(Yezdana bedewbûnê)  girava 
Qibirsê, a xwedî xewnên bigirî, ku 
di pêvajoya 39 salan de ji Tirkdagir 
kirî, ne germahî,ne aramî ne daye 
dilê nişteçiyên xwe .Her beyanî 
,hemwelatî çavên xwe ser Ala 
dirakola,a di ortê de nîv heyv ku 
stêrkek hembêz dike,çavên xwe 
vedikin.Tu li ku bî , ji başûr,ji bakûr  
,ji her qurziyekê ve, li ser çiya ew Al 
diyare.Weke ku ji hemwelatiyên vî 
welatî re bibêje,ez li virim deku hûn 
biteqin.Ne giringe hebûna yasayî 
jêre ,bi dagirkerî be,bi qirkirinê be,a 
girin hevoka xwe a hovane pêşkêş 
bike."Hey hovo çiqas tu bextewar î 
,çimkî tu hovî ". 

Ev dîmen welê jî,li ewan çiyayên 
welatê min danîne, ku hemû laşên 
pîroz di xwe de,rondikên sor  
hembêz kir ne.Ew çiyayên ku bi 
sedan salane di rûpela hişê me de, 
nameyên yekemîn yên serhildanê û 
berxwedanê wergirtine.Ji vira ve!di 
wê xweliya bi xwînê avdayî de 
heliya me û hilim jê dikşînim. 
Veqtîna ji wê xweliyê, bi satoran her 
sibeh li serê min dixe. 

Li sûrgûnê, li xerîbîtî yê,tu çi navî 
lêdikî,bike. Çiqas tu zîrek û hêja 
bî,wateya te nîne,giyanê te 
veşartiye,hergav  bi vîna xwe  li 
heyvê tameşe dikî. Tenha bi sîbera 
niştiman karî bigihêjî ronahiyê. 

Nefreta herî gewre li ba min,ew e ku 
her sibeh ez şiyar dibim û sûrgûnê 
ser livînên xwe dibînim. Her roj 
berdaxeke mirinê, ji deryaya wê 
vedixum. Dibe di jiyanê de şaşîtî 
peyde bibin,û çareserî ji wan re 
hebin. 

 Ji bilî sûrgûn , evîn û mirinê, ku 
hemû mirov çi dewlemend û çi 
belengaz di wan de weke hevin, bê 
çare ne,tu nikarî ji wan re bibêjî : 
min ne şewtînin !.Sûrgûn birîneke 
,ser berava(qiraxa-kenara deryayê) 
jiyana me a rojane  daliqandî maye û 
wê dixemilîne .Ma pêdivî bi 
raxistina wê şewatê  heye bo we hey 
xerîbîno !..?.Bawer nakim ku pêdivî 
hebe,ji ber hûn jî weke min bûne 
zeviyê genim, ê lerizî ji bêbextiya 
çerxê ku qerf û qirdikên xwe bi me 
dike.Bo xwêner ê li welat  ji 
ciwanan re,jehrbûn û canêşiya 
sûrgûn ji cihêbûna niştiman parve 

Bêkes Têlo 

   SÛRGÛN…..EVÎN….MIRIN  

(I) 
 *Kî  di demboriyê de bije…dibe hostekar ê nalînê … 

GOTARGOTARGOTARGOTAR  
hejimar   " 13 "  Gulan   2013               rojnameyeke çandî ye ,                                                ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye 
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bikim.cihêbûna ji welat  weke 
bivirê ye,hemû reh pê re tên 
qûtkirin. Bêmikûsiya sûrgûnê  
serberdayî ye, mirov dibe bergîlê 
yên dîtir an,tenê tûrê bêrîyê li stû û 
di  hundirê de te, bi merez kevir 
dimîne.Her roj ewê kurkirina 
giyanê te di miqilkê de bibrêje û dil 
dufelq bike.  

Heke hat û te pênasî li xerîbtî 
wergirt, tê avenda (leyaqa) wê li kû 
biçîbînî?. 

Li vira..!, ligel ku tu wendayî, 
bibirîn î,ji hebûna xwe serxweşî, lê 
ka ku tu karîbî destkeftiyên çîhana 
hundirê giyan xwe biparêzî. 

Li vira ne her kes hişpak, hişaza 
dibe û sûd ji destkeftiyên Ewropa 
werdigre.  

Ev rastiyeke, tê hîroyînkêş,  
keysperest, derewkar, hîz, qebe, 
sîxûr, hevalqelp xwedî durû ,şelav 
û welatperwer pêrgî bibî.Tê jiyana 
şênber (madî) a qurs bibînî,loma bi 
kiştibana cihêbûna ji welat nelîzin. 
Barkirina ji welat ji rêzkariya (xita) 
xwe derxînin,bavêj in, pûç bikin. 
yana hûn ê di demboriya  ji zarokitî 
û ciwnaiya xwe de bijîn û bibin 
hostekarê nalînê. 

Li wira, li welat,mirov hunera 
sipehîbûnê û belansa  jiyanê 
vedgerîne, awaza şînî ji tabloyên 
mayîn û hebûna wî hildiweşin û ji 
dilazarî rizgar dibe.Gelo ev ne 
matmayineke bê mînake, 
sihirbazek e?. Ji sûrgûnê ûrê mirov  
lavlavê dike,ji ger,seyran û 
xweşiya wê ti cêj wernagire. 
Hergav tiştek ji te kême,tu şiyar an 
jî, raketî bî .Paş pir sal derbas 
dibin,tu nima zanî tu ji kû yî?. 
Nefret li her tiştî dikî,çimkî tu dibî 
weke cûkê ku carekê  xwest meşa 
kewê bimeşe,jiber meşa kewê  
nazik û pir spehî ye,lê pêre 
derneket, zeft nebû.Xewst vegere 
meşa  xwe a berê ,jibîr kir û pêre 
zeft  nebû.Wisa li me hatiye ,em 
nikarin bi civaka Ewropî  hemejîn 
bibin û êdî civaka kurdî weke heye, 
nima  em pê razî dibin.lewra em di 
ortê de mane,ne li ezman in û ne jî,  
li qadê ne ,hinga weke ku tu li 
colistanê  bi tenê bimînî. Pêwîstî bi 
pirbêjî tune, cihêbûna ji welat  
pinderpîr e (ankebût - Spider) ku bi 
lîka xwe ve, xêzmal avadike bo 
xwîna me bimijîne. Min vê rastiyê 
li hember we raxist û weke em 
zanin,rastî girêkeke vekirina wê 
dereng dimîne. 

Kemal Tolan 

  Pîroziya êlêmêntên ku bûne bingeha 

 afirandina dinya û  jiyanê 

Li goriya ku ez ji baweriya Êzdîtiyê 
fahmdikim, çi gava ku meriv bikaribe li ser 
cewahirên bingehên ilmê baweriya 
Ezdahiyan baş lêkolîn bike, hingê merivê 
bivîne ku, baweriya Ezdahîtyê cûdetiyê 
naxe navbêna tu av, ba(hawa), agir(nûr) û 
axa li ser ruyê dinya yê hene.  

Weke ku ez ji van sebeqên ilmê Xwedê 
nasîna me Ezdahiyan, yên ku dêjen,  

„Pedşê min cebar e ku 

Ji durê erfan dibûn çar e 

Axe, ave, baye û agir e „ (*1) 

„ Xwedawendê me rehmanî 

Çar qisim(cewahir) ji me re danî 

Pê dilovan Adem nijinî „ (*2) 

fahmdikim, Xweda yê me pêşîn ji van her 
çar êlêmêntan(ax, ba, av û agir) dinya 
afirandiye û bi wan jî Adem jiyandiye. 

Em di diyalekt nasînê de jî dibînin  ku, 
çerxa veguhastina xwezayê û kiras 
guhastina hemû rihilberan(çi xwezayî, lawir 
anjî însan ûwd.be), tenê bi reza Xewdê û li 
ber hebûna van her çar êlêmênt (cewahir) an 
(ax, ba, av û agir/nûr) digere. Ev her çar 
cewahir (ax, ba, av û agir/nûr) di nav hevde 
destpêk û dawiya her hebûn û tunbûna 
hemû  tiştên xwezayî yê, çi rihilber anjî ne 
rihilberan in.  

Di nav zargotina me Êzdiyan de vêga hêjî tê 
gotin ku, wexta Melkemot (Êzdî dibêjinê, 
DELALÊ D İLÊ MİN, EZRAÎL, TAWİSÎ-MELEK, 

EMÎNCÎBRAÎL,  NASİRDÎN) rihê merivekî ku 
kiras diguhêze jê distîne, kesê mirî di 
binerdê de tê veşartin. Ev bedena kesê mirî 
li kuderê, di bin axa kîjan welatî de hatibe 
veşartin jî, rihê wî cardinê vedigere nav 
maka xwe, Milyaket rih ji nav bedenê 
dertînin û wî rihî tînine geliyê Lalişê. (*2)  

Lewma di ilmê me dê hêjî tê gotin: 

„Dinya milkê rebil alemîn e 

Dinya ji bo tu kesî namîn e 

Dinay tenê ji bo Xwedê dimîn e 

Beşerî ji axê ye û her ji bo bin axê ye 

Bin Ademo, eger tû hezar salî li dinê bî 

Tû bi zêr û zegerê malê dinyayê bi xinê bî 

Her tû yê rojekê mêvanê qebrê bî 

Ruhe rihmanî, nabête fanî, 

her dê rojekê biçe ber destê wî Ezdanî“*3  

Weke ku ez ji vî ilmî û zargotina me 
Êzdiyan fahmdikim, axretnasîna me 
Ezdahiyan (olperestiya xwezayî) qet 
cûdetiyê naxe nava tu cewahir(ax, ba, av û 
agir/nûr û hwd). ên ku bûne bingeha 
afirandina dinya û  jiyanê. Êlêmênt (ax, ba, 
av û agir/ nûr û hwd) . 

ên li her welat û devera ku li ser 
ruyê dinyayê hene tev weke 
hevûdinê pîrozin. 

Lewma jî bawerdikim ku, fîlozofî 
û mîtolojiya Ezdahîtiyê serekaniya 
zanîna afirandina dinya yê, 
bingeha hemû mîtolojiyên 
xwezayî, bi taybetî jî 
dewlemendiya mirovatiya li 
Mezopotamiya yê, civak û olên 
Kurdî ye.  

Di vê zargotina me de hêjî tê gotin 
ku, tu evdî bi Xwedê, her heft 
melyaketên qedîm, Melek, Horî û 
hwd.ra dahin standin ne kiriye. Tu 
evd vêga hêjî nikare şêwe, şikil,  
sûret û wênê Ezda, Melyaketên 
qedîm, Melek, Horî, Perî, Cin û 
gelek Xwedanên xwezayê bi peyv 
û pênûsan tarîfbike, çêke û hebûna 
wan tenê li deverekê, cîh û 
mekanekî de bivîne anjî bide 
xwanê. (*4) 

Min gelek caran gotiye û ezê dîsa 
jî bêjim,  ciyê şer û aşîtî, saxî 
(tendurîstî) û ne saxî, aremî û 
tengasî, têrbûn û birçîbûnê, zilm û 
xembarî, delalî û ne delalî, 
hezkirin û dujminantî, bihişt 
(cinet) û doj(cahnim)a, başî û 
xirabî, paqijî û ne paqijiyê, zanîn, 
marîfet, heqîqatê û hwd.dilê 
merive. 

*Çavkanî: 
1- „Qewlê Şêxûbekir "şaxa 5": 
http://www.lalish.de/modules.php?
name=News&file=article&sid=54 
2 - Kemal Tolan -Nasandina 
Kevneşopên Êzdiyatiyê, Weşanên 
Perî- Çileyêpêşîn 2006 Stenbol. 
http://www.welatperwer.com/li-
goriya-ezdinasina-min-kemal-
tolan/  
3 - Pîroziya Axê li cem Êzidiyan:  
http://www.lalish.de/modules.php?
name=News&file=article&sid=18
3,  
Qewlê sere merge 
http://www.youtube.com/watch?v
=ppxXEBftfR4 
4 - Kemal Tolan -Bi Dîtina Min, 
Di Ezdahîtiyê De Parêzgeh„ 
Hec“Ke Sereke Û Pûtperestî Tûne 
Ye ! 
http://www.kurdi.lalishduhok.com/
index.php?option=com_content&v
iew=article&id=199:bi-ditina-min-
di-ezdahitiye-de-parezgehhecke-
sereke-u-putperesti-tune-ye-
&catid=36:gotar&Itemid=76 
 



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Êrîş Qoser 

Jina Polonî: 
Divê malbatên kurd bi zarokên xwe re bi kurdî biaxifin 

Dr. Joanna Bochenska 

 

 

 

 

 

 

 

Jina Polonî Dr. Joanna Bochenska, di Enstîtuya 
Zankoya Jagillonian a Poloniya de, di beşa Xebatê 
Ariental de li ser çand û wêjeya Kurdî dersê dide.  Dr. 
Joanna Bochenska cara yekem çand û wêjeya Kurdî 
çawa naskir, di çanda û wêjeya Kurdî de tiştê herî bala 
wê kişan çibû, ev çend salin bi vê xebatê re mijûl 
dibe, di vê derbarê de heya niha çi kar kirine, li gor wê 
wêjaya Kurdî çiye û di berbarê projeyê wê yê li ser 
çand û wêjeya Kurdî ji ajansa ANF’ê re axifî. 

“Di nav gelên din ye cîhanê de dema bahsa Kurdan tê 
kirin kuştin, êş, pênaberî, şer û maxdûrî tê bira 
mirovan” ev gotinên Dr. Joanna Bochenska ji bo 
civaka Kurd gelek tişta îfade dike. Ji ber ku di qada 
navnetewî de gelê Kurd zêde nehatiye naskirin di 
warê çand û wêjeyê de jî zêde nayê naskirin. Ji ber vê 
yekê li welatên xerîbiyê kar û xebatên li ser çand û 
wêjeya Kurdî tê kirin pir bi wate ye. Bi taybet çand û 
wêjeya Kurdî ku îro xwedî kevneşopiyek dîrokî ye ji 
hêla netewên din jî naskirina wan ji bo Kurda 
serfiraziyek mezine. Di vê debarê de jina Polonî Dr. 
Joanna Bochenska ya di Enstîtuya Zankoya 
Jagillonian ya Poloniya de di beşa Xebatê Ariental de 
li ser çand û hunera Kurdî dersa dide, me xwes kar û 
xebatê wê ji nêz ve nasbikin. 

Cara yekem we çand û wêjeya Kurdî çawa naskir. 
Tişta ku herî bala we kişand çibû. Hûn dikarin vê bi 
me re par vekin? 

Min cara yekem Kurd û çanda Kurdî 13 sal berê 
naskir. Ez ji bo li ser wêjeya Rûsî û akademiya 
sînemayê bixwînim hatibûm Moskowayê. Li vir min 
Kurd naskir bala min kişandin. Di serî de min çend 
pirtûkê ku li ser çand û wêjaya Kurda bi Rûsî hatine 
nivîsandin min kerî û xwend. Ev mijar ji bo min nû bû 
û bala min pirtir dikişand ser xwe. 

 Ji ber vê yekê min xwest teza xwe ya doktora li ser 
wêja çand û rewşa Kurdê Bakûrê Kurdistanê bikim. Ji 
ber vê yekê di serî de min xwest zimanê Kurdî fêr 
bibim. Beriya ku ez fêrî zimanê Kurdî bibim bi 
alîkariya wergerê min çanda Kurdî dixwend. Lê niha 
ez fêrî Kurdî bûme mirov wêjeyê bi zimanê wê yê 
orjînal bixwîne xweşe ev yek dilxweşiyekê dide dilê 
min. Ez dixwazim ev berhemên Kurdî ji bo 
zimanêndin jî werin wergerandin. Bi taybet ji bo 
zimanê min yê zikmakî zimanê Polonî.  

Li ser çand û wêjaya Kurdî we ti berhemê we hene. 
Hûn di astê de li ser çand û wêjeya Kurdî kar dikin? 

Di sala 2011’an de li ser çand  û  nasnameya  Kurdî 
pirtûka min hat çapkirin. Navê Pirtûkê bi Kurdî “Di 
nav tarî û ronahiyê de nasname û wêjaya Kurdî” ye. 
Piştî min pirtûk nivîsand û şûn ve min des bi wergera 

çîrokê Kurdî kir. 

   
Ji ber ku çîrokê Kurdî xwe û balkêşin bala mirovan pir 
dikşînin. Ji van çîrokan çend ji wan bi zimanê Polonî 
dê bên çapkirin. Di vê dema dawî de min û çand 
hevalê xwe yê Polonî ji bo pêşxistina Kurdolojiyê li 
Polonya me proje nivîsand. Ev projeya me hat qebûl 
kirin û niha em di çerçoveya pêşxistina wêjaya Kurdî 
karê xwe berdewam dikin. Bi saya vê projeyê em 
hewil didin ku bi cihana derve re jî têkevin tekîliyê. Ez 
hewil didim ku her sal biçim Kurdistanê bi taybet jî 
Bakûrdistanê lê di van salê derbasbûyî de ez çûm 
Başûrê Kurdistanê jî.  

Li gor we di civakê de rola çand û wêjeye çiye? 

Li gor min pêwîste mirov civakê tenê bi mile wê yê 
siyayî negre dest. Ji ber ku ew ji beşekî yê civakê ye. 
Lê çand û wêje dîroka civakane. Pêwîste ew bên 
famkirin û bên xwendin. Bedewiyên çanda Kurdî pir 
girîngin lê, mixabin dema îro mirov qala Kurd û 
Kurdistanê tê kirin şer, pevçûn, mirin, penabertî û hwk. 
Tişt tên bîra mirovan. Ev ne raste li gor min pêwîste 
aliyê din yê jiyanê jî bê dîtin. Çanda û wêjaya Kurdî 
pir dewlemende ev dewlemendî pêwîste nebe qurbana 
van pêşbîryara. Pêwîste Kurd jî bê tirs û xem têkevin 
nav çanda û wêjaya xwe. Bi taybet wêje tiştekî wisaye 
ku heya mirov bi giştî nekeve nav wê û pê mijûl nebe 
mirov tiştekî jê famnake. 

Di çand û wêjayê de rola fîlma hûn çawa dinirxînin. Bi 
vê ve girêdayî hûn fîlmên Kurdî dişopînin an na? 

Di van salên dawî de sinemaya Kurdî jî pir derdikeve 
pêş. Bi taybet di warê çand û wêjeyê de serkeftinê baş 
bidest dixe. Ez ji xwe gelek caran qala sinemaya 
Bahman Ghobadî dikim. Bi saya flîmên wî cîhana 
derve jî çanda û wêjeya Kurdî nas dike.  Ji ber pirtûkên 
Kurdî kêm tên wergerandin û di cîhanê de çand û 
wêjaya Kurdî zêde nayê naskirin mirov li ser vê mijarê 
zêde lêkolînan nakin. Lê bi saya van flîmên sînema 
gelên din jî çanda û wêjaya Kurdî nas dikin. 

Di warê çand û wêjeya Kurdî de çavkaniya herî mezin 
dengbêjiya Kurdî ye. 

 Hûn dengbêjiyê çawa şîrovedikin. Li gor wê dengbêjî 
çiye? 

Bêgûman keveşopiya dengbêjî tiştekî pir girînge. Di 
wêjeya Kurdî de gelek nivîskar di nivîsê xwe de bi 
awayekî pir hêja qala dengbêjiyê dike. Piştre ez bi 
wêjeya Kurdî re mijûlbûm û şûn ve dengbêja jî gelek 
bala min kişand. Ji ber vê yekê ez çûm Amedê mala 
dengbêja. Tişta min bi çavê xwe dît tiştê pir hêja û 
delal bû. Li gor min dengbêjî ferhenga ziman û wêjeyê 
ye. Dengbêjî di warê ziman, wêje, civakî û axlaqî de 
civakê jî perwerde dike. Ji ber ku di sitranê denbêjî de 
şêwazê jiyanê tê gotin. Ji ber ku dengbêjê Kurd jiyana 
xwe kirne sitran ev yek kevneşopiya Kurda ya bi hezar 
sala radixe ber çava. Ev kevneşopıya dengbêjî ji bo 
pêşeroja gelê Kurd jî pir girînge. 
Her wiha niha gelek kes bi vê çandê re mijûl dibim 
min ev yek li Amedê mala dengbêja dît û ez bivê gelek 
keyf xweş bûm.  

Di heman demê de çanda degbêjî ji bo wêjeya Kurdî 
ya nûjen jî çavkaniyek mezine. Niha gelek nivîskar, 
helbestvan, çîrokva, senarîst û hûnermend ji vê 
çavkaniyê sûd werdigrin. Ji ber vê yekê çand û wêjeya 
Kurdî her roj xwe nûh dike û pêş dikeva. 
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Rola ziman li ser wêjeyê çiye. Hûn jî fêrî zimanê 
Kurdî bûne zahmetiyê ziman li ser çand û wêjeyê 
hûn çawa dinirxînin? Bi vê ve girêdayî Kurd bi 
zimanekî ne fermî ve çanda wejaya xwe diparêzin 
hûn li ser vê çibêjin? Gelo ziman pêşnekeve çand 
û wêje pêş dikeve? 

Bêgûman wêje bi ziman, ziman bi wêje 
pêşdikeve. Gelê Kurdi heya roja îro zimanê xwe 
parastiye. Lê pêwîste ev ziman bibe zimanê 
perwerdeyê jî. Ji bo vê gelê Kurd tekoşînekê dide 
meşandin. niha hêdî hêdî encamê xwe digre ev 
tekoşîn. Lê ne wek Tirk dibêjin ji sala bêncemîn û 
şûn ve pêwîste ji dibistana seretayî heya 
zanîngehê bi zimanê Kurdî perwerde bê dayîn. 
Ger zimanê Kurdî bibe zimanê perwerde wê 
demê di warê wêjeya Kurdî jî de dê gelek 
pêşketinên baş bê çêkirin. Wê demê gelek ciwan 
jî dê bi vî zimanî kar bikin. Ziman wisa pêş 
dikeve.  

Ez bi xwe Polonî me heya demekê zimanê me jî 
qedeqebû. Lê m bi zimanê xwe kar û xebatê xwe 
dikir. Em li benda biryarekî nivîski yê dewletên 
serdest neman. Pêwîst gelê Kurd jî, ji bo 
pêşxistina zinanê xwe yê zikmanî ji xwe re ti 
astengiya nebîne. Dibe ku dewletên serdest mafê 
perwerde û bi zimanê xwe yê zikmakî axaftin 
nede yan jî dereng bide ger mirov li benda van 
bîne ziman pêş nakeve. Niha li Tirkiyê li kolanan 
axaftina bi Kurdî neqedexeye ji ber vê yekê 
pêwîste Kurd bi zimanê xwe biaxife û çi bi turîst 
yan çi jî bi kesên tên heremê re Kurdî biaxifin. 
Zimanê xwe bi wan bidin naskirin. Evyek min li 
Bakûrê Kurdistanê dît lê kême pêwîste pirtir 
pêşbikeve. Bi vî awayî bala kesên din jî mirov 
dikare bikîşîne ser zimanê xwe û çand û wêjeya 
xwe bi wan bide naskirin.  Çareseriya pirsgirêka 
ziman ne tene problema dewletê ye. Li gor min 
ger dilê mirov bixwaze û xwesteka mirov hebe ti 
astengî nîne. Min zimanê Kurdî qet nebihîstibû 
cara yekem çîrokek Kurdî ji bo Rûsî hatibû 
wergerandin min ew xwend û pir bala min kişan 
gelo ev bi zimanê resen çawa hatiye nivîsandin. Ji 
bo vê ez bi zimanê Kurdî re mijûl bûm û fêrî 
ziman bûm. Ger mirov bixwaze ti astengî nîne. Ji 
bo pêşketinê pêwîste mirov di serî de sînorê di 
mejiyê de ji holê rake. Niha rojname, kowar, 
pirtûk û gelek sîteyê înternetê yê bi Kurdî hene. 
Di vî warî de derfetekî pir baş heye. Pêwîste gelê 
Kurd vê bibîne. Di serdanê xwe yê Kurdistanê de 
min dît ku Kurd bi çanda xwe re mijûlin dev ji 
çanda xwe bernedane. Nabêjin qedexe hene. 
Raste dibe ku astengî hebin lê ji bo pêşxistin û 
berdewamiya çanda xwe jî tekoşînek tê dayin bi 
xwedî derketina çandê ev tekoşîn bi wate dibe.  

Tekoşîna gelê Kurd ya ji bo pêşxistina çand û 
wêjaya xwe hûn çawa dinirxînin. Li gor we karên 
tê kirin besin an na? 

Gelê Kurd ji bo çanda xwe pêş bixe gelek saziyê 
çandî jî avakirine. Di serdana xwe ya Kurdistanê 
de min serdanî navenda çand û huner ya 
Cigerxwîn û Nûbaharê kir. Ez bi wan gelek keyf 
xweş bûm. Bi saya rêxistinên vî rengî çand pêş 
dikeve. Kurd ev derfetên ku bi dest xistine baş  
bikartînin. Ji bo Kurdê ku dixwazin bi çand û 
wêjeya Kurdî re mijûl bibin gelek derfet hatine 
afirandin. Ev yek cihê keyf xweşiyê ye.  

Pêwîste malbat bi zakorê xwe re bi Kurdî 
biaxifin. Ji bo malbat bi zarokan re biaxifin 
pêwîstî bi ti destûra nîne.         ....... Rûpel (4)  
 



  
  
  

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Gelo, ma pêşiyên kurdan- berî ola cuhu, xirist û 
islamê- di şevreşiyeka  giyanî de bû? nexêr, 
erdnîgariya kurdistanê, di çerxên  kevn de, landika 
şaristaniyeke nirxbiha bû, di hembêza wê 
şaristaniyê de bingehên mitolocî ên giring hatin 
danîn, û ji wan sazûmanên mîtolocî ola Zerdeştî 
peyda bû. Ji bo ravakirina va rasteqînê divyaye em 
berê xwe bidin kûraniya dîrokê.  

Qonaxên Mitolociya Kurdistanî: 

Ol rûdawên kultûrên gelan in,rewşên  civakî, 
konevanî û abûrî  di xwe de dicivînin, da ku  em 
damarên mîtolociya kurdistanî bizanibin, divyaye 
em berve serdema kevirî a nû (Neolithic)  herin, 
ewa ji (9000 b.z)ê li çiyayên Zagroa û Toros 
(landika neteweya kurd) dest pê kir, û di çar 
qonaxan re derbas bû: 

1 - Qonaxa Şaristaniya Gozana: Ev 
şaristaniya di serdema kevirî-mîtalî (5600 – 4400 
bz) de diyar bû, navê wê (Gozana) ji navê Girê 
Gozana- li nêzî şarê Serê Kaniyê-  hatiye girtin, lê 
di pey re hate erebkirin û nav lê bû (Girê Helef), û 
navê şaristaniyê bû (Şaristaniya Helef). 

 Şaristaniya Gozana gelek payebilind bû, cihê xwe 
di pirrê deverên kurdistanê de girtibû, aferandina 
çandê, perwerdekirina ajelan, avakirina malan, 
çêkirina alavên qermîtî, ji berhemên va şaristaniyê 
ne, pi serda jî sazûmanên mîtolocî hatin bicihkirin; 
wek: nêr-xwedyên atmosfêrê (ba, baran, birûsk), 
mê-xwedayên dayîkiyê, baweriya hebûna ciyaneke 
din, awayên binaxkirina miriyan,  danîna serê 
mirovê mirî li hêla rojava, da ku beriyê wî li 
hember hêla rojhilat be, vaşartina hin alavên 
mirovê mirî di gorna wî de (Mihemeb Beyûmî 
Mihran: Iraqa kevin, rû 23).  

2 - Qonaxa Someriyan: Li dor (4000 

bz)ê, gelê Somer  Ji erdnîgariya  Şaristaniya 
Gozana dageriya başûrê Mezopotamya,  kultûra 
çiyayên Zagroz, di warê olî, civakî, konevanî û 
aborî de, bi xwe re dagerandin, li wir nivisandin 
aferandin, Destana Gilgamiş danerîn, zaqure 
(perestgeha sê qor) li bilindiyan ava kir in, salname 
bi kar anîn, pantiyon (kongira xwedayan) bi 
serokatiya xweda An,  di pê re xweda Inlîl. Di pê re 
xwede Ingî,  damezirandin.  

Ji welatê Someran (kurrên Şaristaniya Gozana) 
destkeftên şaristaniyê- di nav de jî Mitolocî- bi ser 
deverên Rojavaya Asyayê de herikîn, her gelekî 
kultûra xwe  jê dagirt û jiyana xwe bereve pêş bir, 
wek nemûne: Bûyera lehiya pêxember Nûh (ُ��ح), 
koka va bûyerê di jêderên Someran de heye, hatiye 
gotin ku geştiya Nûh li ser çiyayê Nisir 
(Pîremegrûn) dahişt, di Tewratê de jî navê wî 
çiyayî (Ararat)e, di Qor’anê de jî navê wî (Cûdi) 
ye, helbet ev çiyana gişt di erdnîgariya Kurdistanê 
de ne, bi taybetî jî di Erdnîgariya Şaristaniya  
Gozana de ne. 

Wek nemûne jî xweda (Uto) ê Somerî (xwedayê 
Royê) bi navê xweda (Şimiş) derbasî mitolociya 
Akkadan û Babilan bû, û xweda yê etmosfîr  

(Edad= Heded) ê ku di mitolociya Mezopotamya û 
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di çarçewa va pêvajoya konevanî de, sazûmanên 
olî ên arî jî- bikêrî xebata pêxember Zerdeşt- di 
bin ala xweda Mezda de bûn yek. 

Zerdeşt navê Ehoramezda (Ormezd= Hormoz) bi 
ser Mezda xist, û hemû rûçikên pîroz kirin para 
wî. Zerdeşt sazumaneke olî ya hevtewaw ji hêla 
ayînî, perestdarî û rewşa mirovan piştî mirinê, ava 
kir, di pey re bandora van pêkanînan di ola cihu,  
xirist û islamê de cihê xwe girt.(Diyaokonov: 
Midya, rû 355, 378. Hmid Ebdilqadir: Zerdeşt 
pêxemberê pêşiyên îraniyan, rû24. Ebdilhemîd 
Zayid: Rojavaya Nemir: rû 653, 655.). 

Bi kurtî, eva pêvajoya ramana olî a kurdistanî 
ye, ji serdemên kevn de ta rûxandina şahnîşîna 
Medan sala (550 bz)ê,bi rastî ew pêvajoyeka 
gelek dewlemend bû, û gelek têgeh, nerîn û 
sinciyên baş di civata pêşiyên kurdan de peyda 
kir, lê dimîne em rewşa va pêvajoyê, di serdemên 

farisî û islamî de jî bipelînin; gelo, ma ew 
pêvajoyeka çawa bû?   

Çi dibe jî, pêwîste Kurdistan                 
were rêzgarkirin! 

 

GOTARGOTARGOTARGOTAR  

Feqî  Kurdan (Dr. Ehmed Xelîl) 

Damarên  Olên Kurdistanî 

Di Kûraniya Dîrokê Da 

 
Sûrî de cihekî bilind girtibû, ji koka xwe de 
xwedayekî Somerî bû.(Semuil Kreymir: Ji deqên 
Somer, rû 75. Xez’el Elmajidî: Olên Amorî, rû 79). 

3 - Qonaxa Kaşşo- Horî: Ev qonaxa dikeve 
navbera salên (2000 – 1000 bz)ê, welatê pêşiyên 
kurdan di wê serdemê de di bin destlata şaxê Kaşşo 
û Hurî de bû, û Kaşşoyan welatê Babil û welatê 
Somer jî xistibûn bin destlata xwe. Mitolociya 
kurdistanî di va qonaxê de jî bi rêve çû, li ba 
Kaşşoyan navê (Xwede) û (Soryaş) hat bikaranîn, 
li ba Huriyan jî navê xwede (Asora) ê ku nêzîkî 
navê (Ê Sore) hat bikaranîn, di pey re li ba pêşiyên 
kurdan bi navê (Ahora) hat bikaranîn. (Erşak 
Safrastyan: Kurd û Kurdistan, rû 42. Diyakonov: 
Midya, rû 131, 132, 133). 

Gelek diyarde diçespînin ku koltûrên gelên 
Mezopotamya (Ekkadî, Babilî, Aşurî, Kildan), û 
gelên Sûrya û Felestîn (Fînîqî, Ken’anî, Cuho, 
Aramî) ketibûn bin bandora şaristaniya Somer û 
Kaşşo û Horiyan, bi taybetî jî di warê mitolocî de, 
me ev babeta di pirtûka (Dîroka Pêşiyên Kurdan) û 
pirtûka (Dîroka Şahnişîna Mîttaniyan) de bi eirahî 
dabû xuyan; wek nemûne: Adad= Heded (xwedayê 
hewa ê sûrî) kopiyek ji Teşşup e (xwedayê hewa ê 
Horî), ev xweda ta niha di koltûra êzdî de bi navê 
(Ado, Adî, Adîk) tê nasîn. (Cirnot Filhilm: Horî, rû 
100. Siptîno Moskatî: Şaristaniyên Samî ên kevin, 
rû 258). 

4 - Qonaxa Medan: Ev qonaxa dikeve 
navbera salên (1100 – 550 bz)ê, di bin sîwana 
Medan de wekhevî ya pêşiyên kurdan baştir bû, şah 
Deyako (Dehyako), kurrê wî Fereort,  û neviyê wî 
Keyxesro, pêvajoya yekgirtina pêşiyên kurdan, di 
warên konevanî, olî û kultûrî de, berve pêş birin, 
wekheviyeke pilind di navbera têgeh û simpolên 
mitolocî ên kurdistanî de peyda kirin, ew 
baweriyên olî ên cûrbecûr li dora  kêşesaziyeke 
oliy a Tavî (Royî) bi çar  rûdawan hat xuyakirin: 

A – Misra’î : Misra xwedayekî arî î kevne, ew 
Xwedayê royê û bestandinê û peyamê ye, 
parêzgerê mafan û sazûmaniyê ye, dîdevanê 
rasteqînê ye, dadgerê giyanan e piştî mirinê, ola 
Misra belav bû ta gihişt Hindistanê li rojava, û li 
rojava, di sedsala (2 z) derbasî Imperetoriya 
Romanan bû, Û gihişt Biritanya. (Cifrî Barinbir: 
baweriyên olî di kultûra gelan de, rû 147. Arnola 
Toyinbî: Kurtvekolîna dîrokê, 2L187.  

B – Zorvanî: Zorvan xwedayê qenciyê û 
ronahiyê ye, xwedayê demê ye, Ahoramezda 
(xwedayê ronahiyê) û Ehrimen (xwedayê reşaniyê) 
di xwede civandin, herdu bûn tekaferîn. (Samuil 
Noh Krymir: Destaên Cîhanê ên kevn, rû 313.).  

C – Mezda: Mezda xwedayê cîhanê giştî ye, 
lew re têkeliyên ademizadan bi xweda re, di ola 
mezdî de, paqijtir e (ء��), û tê xuyan ku ola mezdî 
tevlî pêşvebirina ramana konevanî, li ba pêşiyên 
kurdan,  hat pêkhatin, bi taybetî jî di serdema ku 
hizra konevanî ya kurdistanî ji çarçewa êliyiyê 
derbasî çarçewa hevgirtina êlan bû.   
D – Zerdeştî: Şahê Medan ê yekem Deyako 
bingeha şahnîşîna Med damezirand, eva jî bi xwe 
behaneyeke ku hizra konevanî li ba Medan berve 
dewleteka yekgirtî diçû, dewleteka ku karibe 
Medan ji setemkariya dewleta Aşur rêzgar bike, 

Jina Polonî: Divê malbatên kurd...  

Ger malbat xwe bidin bende dewletê û destura bi 
zimanê xwe yê zikmakî axaftinê ziman 
pêşnakeve. Ji bo vê jî ez dibêjim Kurd dikarin bi 
taybet malbat bi zarokên xwe re kampanya bi 
zimanê zikmakî axaftinê despêbikin. Ji ber ku 
zarok pêşeroja civak û çanda Kurdî ne û ji bo ev 
çanda kevnar neyê wendakirin bi zaroka xwedî lê 
derketin ya herî başe. 

Çand û wêjeya Kurdî kevnar e. Lê hûn zêdetir bi 
milê wê yê nûjen ve eleqedar dibin. Li gor we di 
roja me ya îro de wêjeya Kurdî ya nûjen d içi astê 
de ye? Di nav Kurdan de gelek nivîskarên 
cûrbecûr hene. Dibe ku hemû nivîskar wek hev 
nefikirin û heman tiştî nenivîsînin. Car caran tiştê 
cûda dibe bên nivîsandin. Bi vî awayî fikrên nûh 
derdikevin holê. Her dem bi gotinên xweş û şêrîn 
xeletiyê civakê nayên naskirin û nayên famkirin. 
Ji ber vê yekê pêwîstî bi her rengî nerînê heye. Di 
vî warî de wek Ahmedê Xanî jî dibêje “pêwîste 
mirov riya xwe ya tarî jî bibîne, daku riya 
çareseriyê bibîne.” 

Ji bo pêşerojê çi projeyê we hene. Hûn dixwazin 
vê derbarê de çi bikin. Di xeyalê we de çi heye?  
Ji bo li Poloniyayê li ser çand û wêjeya Kurdî kar 
bê kirin û li ciwana pêşî were vekirin ji dewleta 
Polonî yan jî ji ti saziyên cûda ti alîkarî me nedît. 
Lê di vê çerçoveyê de ger alîkariya Kurd bi me re 
nebûya me nedikarî karê xwe ewqas pêş bixin. Ji 
bo alîkariya hevalên min yê Kurd bi riya we ez 
sipasiya wan dikin. Di rojê pêşiya me de emê di 
derbarê çand û wêjeya Kurdî de li enstutiyê 
dersan bidin. Ev yek ji bo me girînge. Ev derfet bi 
hesanî nehatin bidest xistin. Niha bi baldariyek 
mezin em li ser vê disekinin. Ev yek ji bo gelê 
Polonî jî başe. Her wiha ji bo gelê Kurd jî pir başe 
ku çand û wêjaya civaka wan tê naskirin. Li ser 
çand û wêjeya Kurdî lêkolînên me berdewam 
dikin. Ger em encamên baş di xebatê xwe  de 
bidest bixin emê di demê pêş de di derbarê vî karî 
de senterekî vekin. Bi vî awayî dê çand û wêjeya 
Kurdî baştir bê famkirin. 

(Jêder: kur.bas-news.net) 



  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 

Bi tenê divêt em hînî xwendin û nivîsandina zimanê xwe bibin. Îro 
hînbûna xwendin û nivîsandina zimanê  mader ji bo her miletî  êdî ne 
wezîfeka şexsîye, lê wezîfeka milîye jî, heçî bi vê wezîfê ranebûne, 
wezîfa xwe a milî pêkve neanîbe, bi kêrî miletê xwe nehatine ji bo ko 
mirov bikare  xwe ji miletekî bihesibîne  divêt bi kêrî wî bêt.. 
Mîr Celadet Bedirxan, kovara Hawar, hejmara (40) Şam/1942. 
Gelî Mîr û Axano! Kurmancno! qenc bizanin xwendin, ilm û merîfet 
li dinyayê û axretê rûyê mirov sipî dike. Niho zaroyên xwe fêr bikin 
ilm û merîfetan hûn bi xulaqetê xwe şûcai û cesûrin, heke hûn bibin 
xweyî ilm, hûnê ji dinyayê hemîyan xurtir û dewlemendtir bin.. 
Mîr Miqdad Midhet Bedirxan, rojnameya KURDISTAN, (4) Misir/ 
Qahîre/1898. 
Yekîtiya miletê kurd bi yekîtiya zimanê kurdî tête pê. Di yekîtiya 
zimên de gava pêşîn jî yekîtiya herfan e. Yanî ji bona nivîsandina 
zimanê miletekî, divêt zana û xwendewarên wî miletî bi tevayî ji bona 
zimanê xwe elfabêyekê bibijêrin û heke di wî zimanî de çend zar 
hene, zar hemî bi wê elfabayê bêne nivîsandin..  
-  Kuro! Eybe, şerme, fihête, an hînî xwendin û nivîsandina bi zimanê 
xwe bibin, an mebêjin em Kurdin, bê ziman Kurdîtî ji we ra ne 
rûmete, ji me ra  rûrewşiyek girane..  
- Heyf û xebînet û hezar mixabin, nemaze ji wan ra ko bi zimanên din 
dizanin bixwînin û binivîsînin û alfabêya zimanê xwe hêç nas nakin). 
- Heçî em Kurd, me zimanekî delal heye û em pê diaxifin, piraniya 
me ji vî zimanî pê ve bi tu zimanî nizanin. 
- Bi tenê divêt em hînî xwendin û nivîsandina zimanê xwe bibin. Îro 
hînbûna xwendin û nivîsandina zimanê mader ji bo her miletekî, êdî 
ne bi tenê wezîfeke şexsî ye, lê wezîfeke milî ye jî. 
- Heçî bi vê wezîfê ranebûne, wezîfa xwe ya milî pêk neanîne û bi 
kêrî miletê xwe ne hatine. Ji bona ko mirov bikare xwe ji miletekî bi 
hesibîne, divêt ko bi kêrî wî bê. 
- Hawar dengê zanînê ye, zanîn xemnasîne, xemnasîn ji me re riya 
felat û xweşiyê vedike. Her kesê ko xwe nas bike, dikare xwe bide 
naskirin. Hawara me berî her tiştî, heyina zimanê me dê bide naskirin, 
lewma ko ziman şertê heyînê a pêşî ye.  
- Bavo  li dinyê ji me kêmtir kes nemaye, heçî milet  hene tevde bûne 
dewlet û hikûmat, xwedan kitêb û dibistan. Bi tenê em miletê kurd bi 
şûnde mane, reben, feqîr, Nezan, belengaz di destê xelkêde lihîstok… 
Xelkê hevsarê me kiriye destê xwe li gor kêf û menfîeta xwe, berê me 
ji bakur dide nîvro, ji rojave dide rojhilê, ji lewra divêt em jî 
bixebitin, xelkê xwe hînî xwendin û nivîsandinê bikin, vî miletê 
belengaz ji tariyê xelas bikin, berê wî bidin tav û ronahiyê.. 
  Mîr Celadet Bedirxan 
Tiştê ko min divêt ez ji we re bibêjim, bi kurtî ev e. Hîn bin. Hîn bin. 
Hîn bin. Hin kin. Hîn kin. Hîn kin. Belê bi tenê hînbûn ne besî me ye. 
Divêt em hîn bikin jî. Her Kurdê ko xwendin û nivîsandinê dizane 
divêt yên ko nizanin bielimîne. Ji Kurdê xwenda re divêt heke ber 
destên wî de Kurdên nezan nînin, li wan bigere, wan peyda û hîn 
bike.. Mîr Celadet Bedirxan, kovara Hawar, hejmara (27) Şam/1941. 
Bavo, li dinyê Ji me kêmtir kes nemaye, heçî milet hene, tevda bûne 
dewlet û hikûmet. xudan kitêb û dibistan, bi tenê em miletê Kurd bi 
şûnde mane, reben, feqîr, nezan, belengaz di destê xelkê de lehistok. 
Xelkê hefsarê me kiriye destê xwe da, li gor kêf û menfîeta xwe berê 
me ji bakur dide nîvro, ji rojava dide rojhilêt, ji lewra divêt em jî 
bixebitin, xelkên xwe hînî xwendin û nivîsandinê bikin, vî miletê 
belengaz ji tarîyê  xelas  bikin, berê wî bidin tav û ronahîyê. 
Mîr Celadet Bedirxan, kovara Roja Nû, hejmara (1) Beyrût/1943. 
Heçî em Kurd, me ziman, me zimanekî delal heye û em pê diaxivin, 
piranîya me ji vî zimanî. 

Ji Gotinên Mîr Celadet Bedirxan di 
 roja Zimanê Kurdî de 
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Idrîs Hiso 

Emîra  

REWŞEN BEDIRXAN  

jina nemir 
 

gemyekê li derya sipî siwar bû , pêlên 
deryê ew , hêviyên wê û ala kurdistanê 
gihandin Esîna. hêvya wê ew bû wek 
jineke kurd azad êş û doza gelê xwe bigîne 
cîhanê û ala kurdistanê di kongirek cîhanî 
de hilde li himber alên miletên azad û yên 
hîna dibin nîrê dagîrkiryê dene , tevî ku 
şerê wê gelekî hat kirin bi taybet ji lay 
nûnerên dewleta Sûrya bi serperşitya Mîşêl 
Efleq û ewan kesanan heta ji wan hat  
hewldan ku navê Kurdistan û ala 
kurdistanê ji kongir rakin , û digotin 
Rewşen jî yek ji endamê wefdê Sûrya ye , 
lê bi her şêweyê û bê rawestandin û tevî 
kelemên ku şovînyên Ereban ji Sûrî û 
Cezaar anîn  pêşya wê  emîra Kurd wek 
jinek azad û ji xwe bawer , dengê miletê 
xwe gihand mirovên azad û mirovên 
azadîxwaz , gelek ji welatiyên Yonanê bûn 
pişgirê wê , tevî ku ew kesên şovînî ku 
dijminaya doza gelê kurd dikirin bidzî û 
eşkere di roja pêşîde navê Kurdistan ji 
kongir rakiribûn.  

Lê roja 5/11/1957 set çare paşnîvro bo 
gotina dawî li kongrê dijî dagikiryê li 
Esîna, navê Rewşen Bedirxan hat bankirin 
wek nûnera Kurdistan û gelê kurd , gotna 
xwe xwend , ne tenê mirovên azad û 
azadîxwaz çepl bi xurtî jêre lêdan , na xêr 
ta bi Mîşêl Efleq jî jêre çepil dan . cê 
şehnazya gelê kurdbû ku jinek bi navê 
kurdan di kongirekî cîhanî de di axive , û 
ala kurdan di nav alên cîhanê bi cîdke ,  

Ev yek ji rûpelên zêrîne ji dîroka emîra me 
Rewşen , 

Û heger em bi kûrayî jiyana vê lehenga 
han nasbikin , em pêwîstî lêkolîneke ber 
firehin , mîna ku D. Kemal Mezher dibêje 
: bê goman jiyan û xebata Rewşen 
Bedirxan pêwîstî nameyek pirofêsoryê ye. 

Berî bîst û salekê di roja 1/6/1992 z kurd li 
hemû cîhanê herwiha mirovê azad û 
azadîxwaz dil xemgîn bûn bi çûna emîra 
kurd û kudayetyê ser dilovanya xwedê , 
kurdan û gelê Sûrya bi tevayî rahiştin 
termê emîra û sipartin rewanê mîrê kurd 
Celadet Alî Bedirxan li goristana taxa 
kurdan li Şamê , laşê emîra ji nav me 
barkir lê raman û xebata wê man wek çira 
ji mere riya azadî û serfirazyê nîşandidin . 

Heger dewlet û koka bedirxanyan li Botan 
bû berî sergûn bibin , lê paşî sergûnya wan 
Botan û dewleta wê bû biqeysir hebûn û 
mezinbûna kurd û kurdistanê ,  

Û heger tê  gotin Şamê xakek pîroze , lê bo 
me kurda bûye parek ji me çimkî lehengên 
azadî xwazên kurdan ji Selahedîn ta bi 
Bedirxanyan li wê deverê binaxbûne , lê 
raman û helwêstawan di dilê kurdan de 
herdem zindye . 

Bi vê boneye pirsekê dikim aya nûnerên 
kurdên Rojava yê Kurdistanê , di kongrên 
cîhanîde îro dikarin wek emîra xwe bin .?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banyas, bajarekî bextewerbû ku Emîra 
Rewşen Bedirxan dawiya jiyana xwe li wir 
qedand , belkî çavên Emîra nema bardibûn 
ku li Şamê bimeyzînin paşî ku bûyerek bû 
qedera mêrê wê Mîr Celadet Alî Bedrxan 
mîrê kurmanciya nûjen. Ji wê rojêde Şam 
nema şekirbû ji emîra mere, lê belê bû 
kozika kul û derdan, û tenê deryak mezin 
wek derya sipî encex têra emîra kurd kirba 
, loma xwe li bajarê Banyasê bicîkir 
beramber deryê . 

Yek ji jinên ku nave xwe di dîroka gelê 
xwede û dîroka mirovahiyê de bi tevayî 
nivsandin, ne tenê çimkî ji malek mezin û 
welatparêz bû wek malbata Bedirxan lê ji 
ber kar û xebata di ber gel û welatê xwe de 
bi wefadar û dilsozî . 

Mîra me di sala 1909 z de li bajarê 
Qeyserê li Turkya ji dayik bûye , keça mîr 
Salih Bedrixan çar salên pêşî ji jiyana xwe 
li Istembolê qedandine, û paşî ew tev gelek 
ji malbata Bedirxanê Ezîzî sergûnî her çar 
alyên dunyê bûne , Şam ji para mîr Salih û 
keça wî Rewşen bû . 

Zehmetî , zorî û kelemên jiyanê nebûn 
kelem di di pêşya karê emîra de, çimkî 
bawerya wê ji bayê bahozên jiyanê 
mestirbû. 

Dîroka Rewşen Bedirxan û jiyana wê 
rûpelek zêrîne ji dîroka gel û welatê wê , 
pêwîstî pê tine ku mirov pesin û navtêdana 
wê bike, çimkî kar û xebata wê nav û 
dengê wê vedide li seranserî Kurdistan. 

Lê bi boneya 21 salvegera koça dawî ya 
emîra kurdan, min xwest bi kurtî rûpelekê 
ji xebata wê ronî bikim . 

Di sala 1957 z meha 11an kongirek li dijî 
dagîrkeryê li Esîna paytexta Yonanê li 
darket. Bi navê kurdan mam Celal 
Telebanî û emîra Rewşen htibûn 
dawekirin, lê ne mam Celal û ne kesekîdin 
ji kurdan karîbûn li gor zehmetiyên wê 
demê hazrbana, loma emîra Rewşen ala 
kurdistanê bi sîngaxweve daliqand û ji 

Şamê berê xwe da Byrûtê û ji wir bi  
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Kamiran  Alî  Bedirxan 
 
 

Jêder: Wîkîpediya kurdî 

 
 

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

Kamiran Alî Bedirxan birayê 
Celadet û Sureyya bû. Di 21'ê 
tebaxa 1895'an de li Stenbolê hatiye 
dinyayê. Wî li Almanyayê 
doktoraya xwe ya hiqûqê da. Paşê li 
Bêyrûtê bi cih bû û li wir avûkatî 
kir. Ji bilî ko gelek nivîs û wergerên 
wî di kovara Hawarê de hatine 
weşandin, wî di sala 1943'an de li 
Bêyrûtê rojnameyên Roja Nû û Stêr 
derxist in. 

Kamiran Bedirxan di sala 1947'an de çû Fransayê û li wir sazgeha 
lêkolînerî ya kurdî ava kir.  

Di wan deman de jî li 
Unîversîteya Parîsê 
dest bi hînkirina 
zimanê kurdî kir. 

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

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

Kamiran, Sureyya û Celadet Bedir-Xan 

Kamiran Alî Bedir-Xan di salên 1940 de, dersên xwendina Kurdî 
dida Kurdên Lubnanê li zanîngeha (Layîk) ya bi nav û deng, tevî 
beşdarbûnên wî di weşînên bernameyên Kurdî yên radyowa 
Rohelatê li Beyrûta Libnanê, ya ku hatibû damezrandin roja 5ê 
Adarê sala 1941ê. Weşîna radyoyê her hefte 2 caran bû, roja 
Çarşembê û roja Înê. Kamiran çend pirtûkên xwe jî çap kiribû li 
çapxane ya Jozêf (Joseph) Selîm Seyqelî li taxa Sokak Al-Bulat. 

Kamiran Alî Bedirxan serek da Kurdistana Başûr sala 1970, û cihê 
xweşhatinê bû ji aliyê serok Mistefa Barzanî û her kesên ko beşdar 
bibûn di konfransa 8'an de ya PDK. Gotara wî ya hêja di konfransê 
de, hêviya Kurdistaneke serbdixwe xiste dilê gişt iya guhdêran. 

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

Berhem  

Langue kurde, Paris, 1953. 

Rêzimana Zimanê Kurdî, Paris, 1971. 

Türkce Izahli Kürtce Gramer, 1977/1986. 

Zimanê Kurd / Kürt Dili, Istanbul (bi Şivan, S.). 

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

Kolay Kürtçe - Pîrtûka ders, Weşanên Doz. 

Xwendina Kurdî Pirtûkxana Hawarê Hejmar 10 çapxana 
Tereqî Şam 1938. 

Dersên Şerîetê Pirtûkxana Hawarê Hejmar 12 çapxana Tereqî 
Şam 1938. 

 

Jiyan û Rewşa Şivanê Kurda  

Paşa Amedî 
 
            Jêder: Serhed.com 
 

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

Em 'ewul pezan nas bikin, sê çeşît  rengê pez 
hene; pezê sor, spî û reş. Xûyê bizinê bi rik û 
har e, mih jî sernerm û mûlayim e. 
Pezê nêr û mê li gor salanên xwe tên 
binavkirin: Pezên mêşîn: mî yê nêr; berxên ku 
nû zaye berxê virnî, ê ku salekê xwe tijî 
nekiriye hilû, yê salekê re kavirê nêr, ê du salî 
re hogeç, ê sê salî beran, ji vir şûnda beranê 
qert(maz) tê gotin. Yên mê re; berxê virnî, 
kavira mê, berinbîr, bizaşt ir û mihê yeksalî, yê 
din du berî, sê berî û miha qert tê gotin.  
Terşê bizin jî: ê nêr; kar, gîskê nêr, hevûrî û 
nêrî. Yên mê jî kar, gîskê mê, t işt ir, bizaşt ir û 
bizin. 

Şivan û pez herdu jî heval in, tu car ji hev 
naqetin. Şivan li pez mêze dike, diçîrîne û 
xwedî dike. Li berxên biçûkan jî zarok lê mêze 
dikin yanê jê re berxvan tê gotin.  
Di tûrê şivan de; kêr, ar/agir, xwê, şekir t im û 
t im tê de heye, car jî gopal, şiv an ço, t izbî, û ji 
ber ku kilamê kurdî guhdar bike radyonê ji 
xwe qet naqetî ne. Kulavê xwe tim li xwe 
nêzîk dihêle çavê wî t im lê ye. Çekê şivan jî 
t im di ber de ye. Cilên wî çefî, egal û şal e.  
Kulav ji şivan re t im star e di her demsalê de, 
di germ û sermayê de. Çekên/cil şivan ê 
sermayê t im pê re ye, yan jî li hola dihêle. 

Şivan serê sibê şefeqê zû, ku çav der û dorê 
nabîne, yan hîna şev reş e di hunikayê ya sibê 
de pezê xwe digre hêdî hêdî dibe li cihê beyar 
û pirêzê de diçêrîne ku pez têr bixwe. Bi roj jî  
ku hewa germ dibe pez nikare biçire pezê xwe 
dîne li ser cirna kaniyekê av dide, paşê jî ku sî 
hebe dibe bin siyê mexel dike, ku sî tunebe li 
cihê hunik mexel dike. Cihê beriyê ya her kesî 
diyar e, berivan tên, xwarina şivan dînin şivan 
xwarina xwe dixwe, berivan jî pezên xwe 
didoşin, şîrê xwe digrin, xatir ji şivan dixwazin 
û derin malê. 

Şivan li ber êvarê di dema hunik de pezê xwe 
digre û dibe çêrandinê, mêrg û zeviyan dewer 
bi dewer digerîne. Êvarê mixurbê jî li nêzeka 
hola pez dihewîne, berivan tên şîrê xwe 
didoşin û karê berivana wê rojê li çolê diqede.  

Şivan t im li ber pez e û her daîm şiyar e, bi 
çav, goh û hestên xwe tim bi çarçav e. Pez bi 
ro û şev t im di talûkê de ye, talûke; diz, keftar, 
gur û dijmin e. 

Carna ku şivan ji holan an malan dûr dikeve an 
xwarina wî diqede şîr digîhîje hewara wî,  
carna nanê xwe yê hişk hûr dike û dike nav şîr, 
carna jî ku xwarin hebe an tune be jî şîr t im li 
cem e û dikare şîrê xwe bidoşe, şekirê xwe 
dixe nav, û vedixwe şîrê tezeyê bi tehm. 

Şivan bi şev pezê xwe diçirîne çimkî bi şev pir 
hunik e û di hunikayê de pez xweş diçêre, 
wexta ku pez westiya an têr bû, pezê xwe 
mexel dike. Ji bo ewlehiya xwe û pez, ku şivan 
radikeve mîhekî an bizinekî yê ku kerî kiriye 
(‘elimandiye xwe) bi bend bixwe ve girê dide 
ku bi şev di xew de pez bê xeber û destura 
şivan neçe deran û wenda nebe, an jî girê ku 

gur û diz werin bi vekişiyayê an bi çûyîna pez re 
şivan bi pez şiyar dibe.  

Şivan çiqas şivan be, şivan ne bi tena serê xwe 
ye, kuçik jî alîgirê şivan e, kuçik hevalekî dilsoz 
e, şivan ji kuçikê xwe qewetê digire û t irsa wî 
diçe. Lê ji bo çî dibêjin “kuçikê pez.” Kuçik bi 
şev an bi ro kuçik t im ji pez re ewle ye û pezê 
distirîne, ku kuçik talûkekî dibîne gohê xwe tûj 
çavên xwe jî bi baldar li nav pêz, der û dor mêze 
dike û digere, ku reşikek an jî mirovek xerîb 
bibîne di’ewute dibe “  ‘ewt ‘ewta” kuçikê. 
Şivan û pez bi wî dengê şiyar dibin, û dizanin 
ku talûkek heye û pez xwe ji  wî talûkê distrîne. 
Ku talûke derbas dibe kuçik asta alarma xwe 
dadixîne û dikeve normalê, kuçik ji pez re dibe 
destber, pez bi pê ewle dibe û birehetî diçêre.  

Kuçikê şivan weka şivan li dora pez de digere, 
doş dibe, dere û tê, û pez berhev dike. Ku kuçik 
bihna xerîbî, gur û cinawur digire di dora pez de 
dere û tê li pez û xwediyê xwe mêqet dibe. 
Pez malbata şivan e! çîmkî şivan ji bo pez 
malbata xwe diterîkîne, jiyana wî t im dibe ew.  
Pez çîqas bê heş û zîman be jî di navgîna şivan 
û pez de ragihandinek heye û şivan bi zimanê 
pez dizane; “Hîîîrrrr (ji bo ku pez here.” Ji 
bizinan re “ ‘ey ” (ji bo şiyarbûnê), “T ibvê (ji bo 
ku pez were)”, li ser avê “dirêyyyy (ji bo av 
vexwarina pez)”, “hohohooooo, hooy (ji bo ku 
pez komê serhev bibe)… 

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

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

Di aqil û heşê şivan de, di jiyana wî de çiqas 
pez, çêrandin, çol û ziyan û ezman be jî jiyana 
wî ne tev ev e, lê hestên wî jî hene, ji xwe re 
stranan dibêje, kilamên xweş bi bîlûrê dibêje, 
deng û bilûra wî ji pez re wek zingil, ji çolê re jî 
dibe dengê musîkî. Şivan bi bilûra xwe bi 
awazek şêrîn xwe, hevalên xwe kêfxweş û şa 
dike.  

Pez bi bilûra şivan wer dibe ku êdî pez bi dengê 
bilûrê zane ku şivanê wî kî ye. Şivan ewqas ku 
pêş de dere ku bi bilûrê pez dajo, vedigerîne û 
dimeşîne. Bilûr dibe ragihandina pez û şivan. 
Şivan bilûrê dikemilîne. Çawa ku şivantî hunerê 
şivan e, bilûr jî ewqas hunerî wî ye. 

Şivan li çolê bê lîst ik jî nabe, şivanên dewerê 
yek caran tên cem hev sêgavkê, bezandin, 
çilûlî… dileyzîn û di bazdanê de jî govendê 
girêdidin; şêxanî, delîlo……. dileyzin û 
direqisin bî kêf û coş. 

Kesek nikare kari kesekî bike û karê yê herî 
xweş pîşe ye. Şivantî jî ne karî herkesî ye û ne 
rehet e, û gelek dijwar e. Şivan t im şiyar e, aqil 
û heşê wî t im li ser pez e, pezê xwe nas dike, 
zane ku pez nexweş e, westiya ye an tî û birçi 
ye, bi meş û helwesta pez dizane. Yanê şivanê 
me yê kurda tam şivane û di karê xwe de hunere   
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Ebdulbaqî  Huseynî 
         Ji ferhenga jinên kurd  

                 Hunermend û dengbêja kurd 

Eyşê Şan (1938-1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wekû tê nasîn Eyşê Şan zû zû diya xwe ji dest 
windakir, dema ku temenê wê 9 salî bû, bavê xwe jî 
koça dawî kir, ji wê demê û pêve jiyana wê kete 
xemgîniyeke dûr û dirêj de, felek û dewran lê zîvirîn. 
Ew di atmosferekê pir dijwar derbas bû, ku çawa ji 
bûçûkaniya xwe ve a tijî şahî û çakbînî, dema ku li 
civata bavê digeriya û li wan guhdar dikir û ji wî û 
mêvanên wî fêrî stranên folklorî ên kurdî dibû, kete 
warekî tarîbûnê.  Eyşê Şan li ser wan rojên xweyî 
biçûkanî, dema bavê wê li dinê bû; wiha dibêje: ” 
Xwezî zimanê dîwarê mala me ya li Amedê hebûya, 
ji me re qala wan şevbuhêrkên dengbêjan bikira. Min 
di quncikan de, li dengbêjan guhdarî dikir, ku yekî 
gazî min bikira, ezê veciniqyama. Dengê bavê min yê 
zîz û xemgîn akameke mezin li min kir, Sal diborîn, 
lê dengê wî ji guhê min dernediket”.  

Eyşê Şan ji biçûkanî fêrî xwendina Quranê bû, çimkî 
malbata wê oldarbûn, herwiha xwendina xwe a 
sereke li dibistanê tewawkir, ligel vê gelek pirtûkên 
olî xwendin mîna: (Mewlida pêximber) û 
(Nehcûlanam), lê vê dawiyê çend pirtûkên toreyî  ên 
evîndarî jî xwendin mîna: (Leylam û Mecrîm), (Tahir 
û Zahra) û (Kerem û Nazlî),… 

Weke her kesên hunermend ên navdar, dengbêja 
kurdan Eyşê Şan li gelek bajar û welatan bi cihbû, ji 
Amedê ta bi Xazîentabê, Istenbolê, Elmaniya, 
Holanda, Bexda, Kurdistana başûr û Îzmîrê 
(Turkiya), li vê devera dawî mir.  

Eyşê Şan wekû dihate naskirin ku siwara hespê strana 
kurdî a folklorî bû, dema ku bi dengê xweyî nazenîn 
meqamên kurdî digotin, û ji wan meqaman, gelek bi 
navê wê dihatine girêdan mîna; Memê Alan, Lawkê 
Metînî, Cembelî kurê Mîrê Hekarî, lê lê bêmal, Xezal 
xezal, Ibrahîmê mino, Qederê.  

Eyşê Şan bi stranên keleporî hate nasîn û navdarkirin, 
û eger di dema wê de dengbêja kurd ” Meryem Xan”  

nebûna, wê Eyşê Şan di wî warî de a yekemîn ba.  
Gelek kasêtên Eyşê Şanê, navên van meqaman 
hildigirt, wekû li ser qabên van kasêtan diyare: 

 Xeleka sisyan ji ferhenga jinên kurd, a ku ji bo vê 
hejmarê hatiye veqetandin, li ser qehremana strana 
kurdî ye, a ku bi navê Eyşê Şan hatiye nasîn. 

Eyşê Şan ligel ku ji malbateke dewlemend bû, lê 
jiyana wê pir bi perîşanî, êş û azarî derbasbû.  
Loma hemî keserên xwe di stranên wê de diyar 
dikirin.  

Kurtejiyana Ey şê Şan; 

Eyşê Şan di  nava  civata Kurdan da  bi gelek navan 
dihate nasîn,mîna; Eyşê Şan an jî Eyşana Elî (li 
Kurdistana bakur), û Eyşê Xan (li  Kurdistana 
başûr), di  sala 1938'an li Amedê (Diyarbekirê) 
hate ser riwê dinê. Ji aliyê bav û dê de xwedî 
malbateke mezin û navdarbû. Navê diya  wê 
Heciye Xanim û ji  êla  Hacî Mistefa  Begên Erzromê 
bû, navê bavê wê jî Osman e û ji eşîreta  mezinên 
Cibriyan e. Bavê Eyşe Şanê Osman bi  xwe jî 
dengbêjekî navdar bû, û herwiha mirovekî gelek 
dîndar û Xwedê-ti rs bû. 

Di 1958 an de keça Kurd Eyşê Şan xwediya dengê 
nazik, yekemîn car di nava civata jinan de, bi 
stranên ku ji dengbêjên mîna bavê xwe hîn bûye, 
carna distirê. Herkes bi bîhîstina dengê wê bi 
hesret guhdar dikir û bi vî rengî hunermenda jin 
dest bi strana meqamata (kilamên cima’eta) 
Kurdan dikir.  
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Eyşê Şan ligel ku ji malbateke dewlemend bû, lê 
jiyana wê pir bi perîşanî, êş û azarî derbasbû.  
Loma hemî keserên xwe di stranên wê de diyar 
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malbateke mezin û navdarbû. Navê diya  wê 
Heciye Xanim û ji  êla  Hacî Mistefa  Begên Erzromê 
bû, navê bavê wê jî Osman e û ji  eşîreta  mezinên 
Cibriyan e. Bavê Eyşe Şanê Osman bi  xwe jî 
dengbêjekî navdar bû, û herwiha  mirovekî gelek 
dîndar û Xwedê-ti rs bû. 

Di 1958 an de keça Kurd Eyşê Şan xwediya dengê 
nazik, yekemîn car di nava civata jinan de, bi 
stranên ku ji dengbêjên mîna bavê xwe hîn bûye, 
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hesret guhdar dikir û bi vî rengî hunermenda jin 
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Herçend ew xwediyê Eyşe Şan jî bû, lê ewan li 
hev nekirin û dest ji hev berdan. Piştî vê bûyerê  
Eyşê Şan berê xwe dide bajarê Xazî-Entabê. Li 
wir dest bi dengbêjiyê dike, dora du salan li wir 
dimîne, û bi zimanê turkî distrê.  

Di sala 1963 de berê xwe dide Istenbolê, û li wir 
gelek şahîyan li dardixe, û bi zimanê kurdî û turkî 
distrê, û bi taybet stranên kurdî ên folklorî. 
Dibêjin strana wê a yekemîn bi zimanê kurdî navê 
wê ( Ez xezalim) bû. Paşre ligel mirovekî cihû ku 
bi navê ( Elbert Mişûl) dihate nasîn, kasêta xwe a 
yekemîn derdixe, ew kasêt ji çar stranan dihate 
hev, du stran bi kurdî bûn ( Lê lê Xibşê û Lorka), 
û du stran bi turkî bûn( Gurbette – Siverek 
yollarinda). Ev kasêt gelekî Eyşê Şanê navdarkir, 
çi li Turkiyê û çi li Kurdistanê. Lê kêfa wê neçû 
serî, dema ku hest kir bê çawa kesên ku alîkariya 
wê dikirin, keda wê dixwin.  
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Di wê demê gelekî dikeve gumanan de, û bi 
xwekuştinê difikre, û dibêje divê ez ji vê dinyaya 
zalim xelas bibim!. 

 -Di sala 1972an de, Eyşê Şan diçe Elmaniya û li 
bajarê Munşên bi cî-war dibe, û dora sê salan li 
wir dimîne, gelek şahiyan li dardixe, û hin caran 
diçe welatê Holand jî bo konsertan. Lê feleka 
xedar dest jê berneda û keça wê Şehnaz a ku ji bo 
wê, ji her tiştên dinyayê bi qîmetir û ezîztir bû, 
jiyana xwe ji dest da. Piştî vê bûyerê şîneke mezin 
li ser jiyana Eyşê Şanê hate vedean, û demeke 
dirêj dest ji xebata hunerî berdide. Piştre ji 
Almaniya vedgere Istenbolê. 

Li Istenbolê gelek caran hate binçavkirin û 
tehdîdkirin, çimkî bi zimanê kurdî distira, loma  

 

neçar ma ku ji wir barbike, vê carê berê xwe da 
Kurdistana başûr.  

Di Sala 1979an de Eyşê Şan, ku bi salan bi 
hesreta  dîtina başûrê Kurdistanê bû, çû seredana 
Kurdên wî perçî, û bi germî ji aliyê Kurdên hemû 
deverên başûrê Kurdistanê hate pêşwazîkirin. 
Eyşê Şan ji Bexdê destpêkir, dema ku bi alîkariya 
pêlweşvanê radiyoya kurdî Segvan Ebddulkerîm, 
çend stranên xwe tomarkirin. 

Paşre Waliyê Hewlêrê dişîne pey wê çimkî 
hezkirê dengê wê bû, û jê dixwaze ku li Hewlêrê 
bi cih bibe. 

 Li Hewlêrê pêrgî herdû hunermendên navdar 
Mihemmed Arifê Cizîrî û Îsa Berwarî dibe, û bi 
wan re li ser sehnê (Şano) bi hevre konsertan 
pêşkêşî gel dikin, û gelek şahiyên hevbeş 
lidardixin. Herwiha li Kurdistanê bi gelek 
mirovên navdar, çi mûzîkvan, çi torevan, 
peywendiyan dike, mîna; Gulbihar, Tehsîn Teha, 
Nesrîn Sêrwan, Ebdulrehman Mizorî, Dr. 
Bedirxan Sindî, Resûl Gerdî û gelek kesên din.  

Piştî ku demeke baş li Kurdistanê diqedîne, 
careke dî vedgere Turkiyê û li wir mêrê didwan 
dike, ku sê zarok jê re çêdibin, du kur û keçek ku 
navê Yasmîn lêdike.  

Lê feleka xedar dîsa li Eyşê Şan dizîvire, û 
zarokên wê dest jê berdidin, wê demê dikeve 
warekî melûlî û bi tenha xwe xwedî dibe, û hemî 
rojên xweyî xemgîn tîne bîr xwe. 

Piştî sala  1990 ku agi rê şoreş û serhildanên 
netewî li  bakurê û başûrê Kurdistanê berfi rh 
dibin, eşiq û hezki rina  Eyşê Şanê ya  ji  bo 
Kurdistanê, ku bi salan ji  aliyê Kemalîyan û 
Sedamiyan ve hatibû wêrankirin, ji  nû ve geş û 
gur dibûn. Ji  bona wê ji Eyşê Şanê bi  dengê xwe 
yê hertim xweş, bûyerên siyasî jî ku di  civata  wê 
de diqewmîn dianîn ziman. Stranên siyasî ku 
Eyşê Şanê di  salên dawiya jiyana xwe de gotibûn  

 

 

 

bi  pi ranî behsa  wêrankirina  gund û bajarên 
Kurdistanê û qetilamên ku dagîrkerên 
Kurdistanê pêkanîne dike, û bi  vî rengî Eyşê Şan 
helwesta  xwe ya  ji  doza  welatê xwe re dide 
diyar ki rin. Stranên wê, Werin werin 
pêşmergene, Newroz û Diyarbekir, li  ser 
bûyerên Kurdis tanê hatine s tran.  

Berî mirina Eyşê Şan, wê gelek gazin ji tenahiya 
xwe diki r û ji hin dostên xwe re digot;” Jineke pîr 
dixwazim, ez dê mesrefên wê bidim, bila  tenê li 
min binêre”.  

Hêjayî gotinêye, ku di  nexweşxaneyê de 
rojnamevan (Muslim Yûcel ) herdem serdana wê 
dikir, û di nav re Eyşê Şan ji  Muslim re dixwaze 
ku pi rtûkekê jê re çapbike, û hemî s tranên wê tê 
de belavbike, û navê pi rtûkê bike; (Huner û 
dahênanên Eyşê Şanê).  

Eyşê Şan digot, ku pi rojeyek kevin hebû bo 
pêkanîna filmekî kurdî, ew jî li  ser daxwaza 
nivîskar (Mihemmed Emîn Bozersalan) bû, ku 
wê navê film (Mem û zîn)ba, û bi lehengiya  Eyşê 
Şan û Yelmaz Gunê ba. Lê ev pi roje neçû serî.  

Hunermenda navdar Eyşê Şan piştî ku gelek 
salên dûr û dirêj ji  hunera  resen a  gelê xwe re 
xebatki r, di nexweşiya  xwe de, li nexweşxaneya 
bajarê Îzmîrê, kesek li ber serê xwe nedît, û li 
dawî bi nexweşiya  kanserê(penceşêrê) di  18ê 
meha 12an sala 1996an de, çû ber dilovaniya 
Xwedê.  

Jêderên lêkolînê:  

1. Selah Berwarî (Hunermend û dengbêja kurd 
Eyşê Şan), gotarek bi  zimanê kurdî ye, di  kovara 
Zanîn de, hejmara (1), sala 1991, hatibû 
belavki rin.  

2. Ebdulbaqî Huseynî (Eyşê Şan, Stêrka  ku bi 
tena xwe vemirî),  gotarek bi  zimanê erebî ye, di 
kovara  Sorgul  de, hejmara (11), sala 1998an, 
hatibû belavki rin.   

3. Ayşe Şan, Wikipedia (têkis ta kurdî).         
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Can kurd 
              Li ser Kurdan Du Lêkolînên ji Almanî hatîne wergerandin 

Elên bakurê rojhilatê Kurdistanê 

Dr. O. Blau 
Li wê sêkoşeya balkêş, ku di ortê de seriyê rûmetdar ê 
Ararat bi ser sê memleketan de dinêre û kumê wî di sê 
golan de dixuye; Gök li herêmên Urisî, Şahî li ên Farisî û 
zireyê Vanê (Behra Wanê) li ên Turkî, pêşxaneyên sê 
neteweyan dikevin di nav hev de, ewên girêdayê sê 
baweriyên olî yên, ku li hember hev û din rawestîne. 

Ji rojava û bakur ve cî û warên Ermenî, ji rojhilat ve êlên 
Turkmenî û ji başûr ve êlên Kurdî ta vê quncikî, ber bi jor 
ve. 

Li hevçûna qewxiyan darbendên, ku siroşt  û ramyariyê, 
netewayetî û baweriyê di nav gelan de danîne, hîn 
ranekirine, lê dîsa jî çare nîne li ber pêşketina hevnêzbûna 
tevan, bê ku taybetiyên her aliyekî tev li ên din bibin, û 
girêkeka siqa bi navhevketineke ethnografî pêda bibe.  

Lew re berî dem derbas dibe, divê kevnecihên van 
neteweyan ji zanînê re bên servedan, berî ku ewan bi 
tevayî berşê (winda) dibin. Divê di serî de, bi hajêkirineke 
taybet li ser êlên kurdî bizaveke wilo bite kirin, ku 
xweybûna wan ji tevan bêtir bingef e. 

Di serî de, çar êlên Kurdan, ku navçeya wan welatê 
navbera sê zireyan e:  Celalî, Melanlî, Şikakî û 
Heyderanlî ne.    

Celalî ji Kurdan tevan bêtir li derveyî têkiliya bi destûra 
êlan re ne, ewa ku ji aliyê êlên başûrî ve hatiye parist in. 
Wek çawa ewan ji aliyê cîgahê xwe ve ên tev dûrtir 
pijiqiyane ji navika Kurdistanê, wilo jî  wan pir nijadên 
ne kurd di nav xwe de birine, û ew xûna ermenî, yezîdî 
(1[1]) û turkmenî tev li ya wan bûye. 

Wek tê gotinê (1[2]) wan navê xwe ji şehzadekî (mîrekî) 
ermenî yê hêzdar û cengawer û bi navê Celal birine (1[3]), 
ewê ku bi sedan sal berê jiyaye, û êlek Kurd di berdestiya 
wî de bû. Ji aliyê zimanî ve dij bi vê yekê t işt  nîne, ji ber 
ku hevalbendiyên din jî, bo nimûne wekî desteyên 
derwêşên Celalî, li  Multan, ku bi Seyid Celal El-Buxarî 
hatine navkirin, ewan jî bi wê şêweyê bûne xudan navê 
xwe, wek çawa êlan pir caran xwe bi navên mîrên xwe 
nav dikin. Ew nimûne taybetiyeke, ku di vî navî de, li ser 
pirsên pircarkî, ku min ji Celaliyan pirs kirine, ka wan 
xwe ji kijan êlên Kurdan dijimartin û ji kijan malbatê 
hatine, ji min re herdem bersivek didan, ku ewan tenê 
Celalî ne û tev Celalî ne. Tenê yekî bo min got, ku 
bavpîrê wî kurdekî Dumbelî bû: berçavkirinek, ku min 
nikanî bû t iştek ji wê derxista ji ber ku min nedikarî bi 
pey navê dawî ketama, ta carekê min di destnivîseke 
ferhengeke geografî da, ya ku Nî’metullah Şîrawî nivisî 
bû, ev ik dît: „ Dunbelî (bi Dam li gel Dal.) navê êlekê ye 
(taîfeyeke) Kurdan e, ewan Qizilbaşin, bi Turkî dipeyivin 
û ewan Şîî’ne, cî û warê wan wîlayeta Xoy ye „                 
(1[4]) û hew.. 

Ji ber ku niha (mebest di dawiya sedsala nozdehê de) di 
herêma Xoy da hîç Kurdên koçer ne cîwarin. Diyare 
jêmayên wan êlên xwe di wan der û dorên çiyayî da bi ich 
kirine, ku ciyên niştewariya Celalî ne (1[5]). Ez bêtir di wê 
yekê de dibînim, ku navê Celalî di binyada xwe de hîç ne 
navê neteweyî yê van Kurdan e, lê ew nîşaneke 
bangewazîkirinê ye (navê lexem e-Wergêr), di serî de, di 
nav niderdora wan de, ku ji  netewayetiya kurdî ne  
pijiqîne, ew nav li wan hatiye kirin. Wekî din jî di Turkî 
de ev alîkarî bo rohnkirina navê Celalî , ku Celalî bi 
wateya dewletdişkonî û serhildêr e. Ji aliyekî dî ve, t iştekî 
seyr e, ku ev nav yê hemî binemalên Kurdan, ên di 
berdestiya mîrê Ermenî Celal de bûn, û ji aliyekî din ve, 
ne wek serohata êlên Kurdan ên mezin e,  ku malbatên 
xwe li gor navên mîrên xwe nav dikirin (Ez dibînim, 
niviskar di vir de  ketiye çewtiyeke mezin, gava Celaliyan 
bi mîrekî Ermenî nav dike- Wergêr).  

Dibe, ku destekariya pevçûn û cengewarî û talankeriya 
Celaliyan li hember hersê dewletên hevsînor re, ew 
rûmetnav ji wan re anî be. Herhal wan bi xwe jî ji xwe re 
ew nav wek nîşan birine û bi kêmasî niha ew êlnav bo 
cihêkirina xwe di vê navçeyê de bi kar tê. Hêzbûna vê êlê 
bi 5000 kon hatiye diyarkirin, ku di bin fermandariya 
serakê jêtirs Ateş Axa de ne. Ew jî bi xwe xûkmendê 
(Tehsîldarê) serdarê Mako, Elî Xan e. Wargehê serekîn ê 
Celalî di mehên zivistanê de senceqa Mako ye li ber Ak 
Gölê, ku çiyagoleke biçûk a bi masiyan zengîn e, dorgera 
wê dora 3 katan e, ewan bi cih bûne. 

Li vir ewan hin caran di gundên xwe yên taybet de dijîn  
û carinan jî tev li êlin din in, ku ewan jî girêdayî Elî Xan 
in. Ewên paşîn evin: Pareke ji Milanlî û Heyderanlî, ji 
ewa dawî, şaxek ji Brukiyanî heye, emê careke din pêrgî 
wan bên. Pişt  re êlên serbixwe yên Kendîkanî, Banîkanî, 
Misirkanî, Zindîkanî, û li dawiyê Karakoyunlî, ku ne 
sade Kurd e, divê ewan jî ji ên li dor Xoy rûdinin cihê 
bixuyin, û Yezîdî, ku ne ji wan Kurdan in û ne ji  
Turkmenan in, wek êlên hogir tên dît in (Wek êlên 
serbixwe tên jimartin- Wergêr).  

Gundên serekîn ên, ku li derdora Ak Göl dema zivistanê 
xelkê xwe dihêwirînin, evin: Xorof, Pêncerî, Tambat, 
Jêrkölpî (1[6]), Zendşana, Balûla, Mewlî, Şiddî, Zekîrlî-
Kargoç- Elî, Terekeme, Indşe, Üzgün, Nasik, Kosdu, 
Karabulak, Adagan, T îkme (Divê ev bi ewa ku navê wê jî 
wilo ye û li paş Araratê biçûk cîwar bûye, neyê 
guhartin), û ji van pê ve hîn du gundên din jî hene, lê 
çekdarê min ê, ku kurdekî ji Mako ye, navên wan ji bîr 
kirine. 

Celalî di teviya vê navçeyê de hêzdartirîn û belavtirîn êl 
e. Çembera barkirina wan parekê ji çiyayên sînorî yên 
Farisî-Turkî digire, ku li başûr û rojhilatê deşta Kara-
Ainahê ye, rojavayê Diyadîn Balikgolê tê sînorkirin, û 
bakur- û ber bi bakurê rojava ve herêma Ararat ta bi 
qeraxê Araxes (Araks). 

Hema berfa çiyan dest pêdike ku bih’ele, ewan dev ji 
Kişlakê (Zivistangehê) xwe berdidin, ku ber bi Yayleyên 
(Zozanan-Havîngehên) xwe bar bikin. Ew bi pezên xwe 
ve, di serî de, bi çem re di robarê re dadikevin, ewê di 
nihalê Kara-Ainah re ber bi Mako ve diherike û pişt  re 
xwe bi rêbirrkî davêjin ser rêya karwanan, ewa rêya ku 
Erzerum û Tebrîzê bi hevdu ve girê dide, û di 3 katan de 
li jêriya Bayezîdê sînorê t irkî derbas dikin. Li gorî 
pêketina wan, ku li vê herêmê an li wê çêdibe, û vî rûyê 
çiya an wî rûyê din digirin, da bavêjin ser karwanên 
biharê. Van talanan di Gulanê an Hizêranê de her sal 
çêdibin û wilo dirêj dikin, ta sînorparêzên Faris an Turk 
pêwîst dibînin, ku bi deselatdariya çekdar wan ji vê yekê 
rawestînin. Dema ez di Hizêran a 1857ê de di wê sînorê 
re derbas bûm û min şevîna xwe li Kilisakendê kir, bi 
hatina me re qeral bi nişkî hat agahdar kirin, ku Celaliyan 
di şevînê de bi hezar konan li Defîlê, di rêya pan de, ku 
katekê dûrî çadiregeha qeralgehê ye, kon vegirt ine, hema 
pezê du gundan derkirine û karwanek şelandine, û di 
pevçûna wan de li gel karwanê hinde kes birîndar bûne. 
Ji ber xedarbûna dijwar û çalakiya ku Celalî pê hêrişên 
xwe yên talanên xwe dikin, t irs avêtine dilên hemî 
daniştvanên aşt  ên li deştê. Hîn piştvaniya çekdar cilên 
xwe ne kirine ber xwe, talankeran xwe bi şûn ve 
kişandibûn berqefên çiyan, ku kesek nema bi pey wan 
dikeve. Ji dehan sal ve rêwî tev li ser van kiryarên xwînî 
yên Celalî dipeyivin. Di dema nû de egereke taybet pêda 
bûye, ku dihêle ewan bi bêtir viyan, bavêjin ser herêma 
Ovaçîk a qeralê Faris. Ev jî Xelîfe Kolî Xan e, ewê ku 
Wagner di bin navê Xul Xan de dinase (1[7]), kurekî wî 
heye, Kerîm Axa, yê ku demeke dirêj li xangeha 

Xangeha Elî Xan ê Mako derbas kiribû. Li wir Fatme 
ya bedew, dota „qîza“ tenha ya serwerê kurd ji wî 
hezkiribû, û loranî bavê wê minê ne kiribû keça xwe 
bide wî, ew keç pişt î gelek karên nebaş û dijwar revand 
navçeya Ovaçîkê. Ji ber vê yekê Elî Xan bi 3000 
çekdar avêt ser Ovaçîkê û gef û gurr dan, ku ewê tev 
bide ber agir û şûr gava dota wî û zavayê nehezkirî 
nedin dest wî. 

Hîngê Urisan di cengên xwe yên paşîn de dij bi Turkan 
Beyazîd bi dest xwe ve an bûn, û hêzeke Uris jî li 
nêzîka sînorê li girên Kasdîolê bû. Kulî Xan ji 
tengerewşê alîkarî ji serdarê wan xast, û wan jî bi 
gotineke hişk, ji ber têkiliya baş bi Elî Xan re, ku 
dostanî di nav wan de hebû, kanî bûn wî bo vekişanê ji 
wir bilivînin. Ew vegeriya çû, lê her sal Celaliyên xwe 
dişandin ser wan, ku ziyanên talanê bigihînin navçeyên 
Kulî Xan, ku seriyê qeralê şah diêşandin. Di dema ku 
hovît iya pîremêr delîve ji xwe re distand, Kerîm Axa û 
Fatme Xanim di qonaxa Kilissakend de dijiyan, ewa ku 
li dergahên wê du gur û du qoç û qoçikên koviyan, ku 
ji nêçîrê  bi dest ketine, hatine t ijî kirin û daliqandin. 
Jîneke xanedanî derbas dikirin, ew mîna Nemrûdê 
çiyan, û ewa din jî wek durreya Ovaçîkê. 

Gava ku Celalî xwe di dijwariya pêşvehatina 
cendirmeyan an hêzên fermî de dibînin, tenê  ji wan ve 
rêçûna şevekê pêwîste, ku xwe bigihînin nav herêma 
tirkî. Ev qiracê biçûk ê Kasî Golê ye, lê têr çêrgeh e, 
ew der, ku çadirgeha hemî Kurdên ji gavanan hevser in 
bo 40 rojên havînê ye, ango ji Gulanê ve ta bi destpêka 
Abê. Di vê demê de, ên ku li ber zireya biçûk a navê 
qiracê jê hatiye hetanî çêrgeh şîn dimînin, qoçandariya 
t irkî  li hember wan e, di rêya karwanên ku ji Tebrîzê 
ve bi bar û pertalên xwe ve, li wir pênc rojan cîwar 
dibin. Bi ser ve jî, ji  ber şînbûna geya wilo dixuye, ku 
delîveyeke asan bo talanê çêdibe, ewa ku hewesa 
Kurdan bilind dike, û dihêle, ku ewan ji berqefên 
zinaran ve binêrin, ka sewalek verê bûye, an xirarekî 
pertalan bê pawan li nêzîk wan e, derdora rêyên 
qoçandariyê, ku karbidestên wê di vê çadirgeha havînê 
de, bi kêmtir parist ina çekdar mane. Lê gava qoçandarî 
ji çadirên xwe vedigerin zivistangeha Kizil-Dize (Kela 
Sor –Wergêr) nav kunkên erdê (maxên di zevînê de- 
Wergêr), Kurd jî dev ji çêrgehên wê tengenewalê 
berdidin, û Celalî hinek ber bi rûyê Araratê ve 
vedikişin û hinek jî bi pişta çiyan ve, bi aliyê Diyadînê 
ve diçin. Di wê navê de hinek obên Kurdan ên din tev 
li wan dibin, ji ewên ku zivistangehên (qişlaqên) wan li 
herêma turkî an rûsî ne, û bi wan re çêrgehan parve 
dikin, an jî penahendên, ku ji aliyê xûnê ve kurdin, tev 
li wan dibin, ewên ku ji ber ramyariya karbidestên turk 
a ji cîhilkirinê an jî ji ber t irsa Nîzam, mîrzayê mezin, 
an Sar (Keyserê Urisan-Wergêr)  xwe didin aliyekî û 
dîsa vedigerin jîna koçeriyê. Wilo qelfê Celaliyan her 
sal bi gelek seriyên din dirêjt ir dibe, bi taybetî ji 
destpêka cengên rûsî-turkî yên dawîn ve. Êlên biçûktir, 
ku di zozanan (yayleyan) de tev li Celaliyan dibin, 
Edemî, Sipirlî û hinek şax û binemalên Heyderanlî. 
Êlên ku ji aliyê fermandariya turkî ve li Diyadînê û li 
derdora wê hatine cîwarkirin evin: Sivkanlî, Me’manlî, 
û Edemanlî ne, ên pêşîn ji van, ê Sila’lî ye, evin ku 
emê careke din bên ser wan, ên din jî di koka xwe de 
Heyderanlî ne. Li gorî nêv ewan ji Edemî yên koçerin. 
Wilo pir êlên kurdî bi du navan tên navkirin, yekî kurt 
û yekî dirêjt ir, bê ku ciyawaziyek di wateyê de bite bi 
cih kirin, bi kar tên. 

Wilo mera Sîvkîlî li gel Sîvkanlî, Kazîlî li Kazkanlî, 
Maneklî li gel Manûkanlî, Mela li gel Melanlî, Sumayî 
li gel Sumaylî, Marçor li gel Malçoranlî dibihîse; 
rewşeke, ku ciyawaziyên di navbera gotinên rêwiyan 
de, rave dike. Ez bawerim, ku min berçavkirinek aniye 
zimên, ku navşêweyên dirêjt ir bo parê cîwarbûyî ji 
malên êlê bêtir bi kar tê  (Niviskar peyva erebî rea’ya - 
 bi kar aniye-Wergêr)  û şêweya kurt, tersî wê  ر����
yekê, bo malbatên koçer tê gotinê ( Niviskar peyva koç 
چ  آ� - bi kar aniye-Wergêr), Lê Kurd bi xwe vê yekê 
nakin serohat. 



  
 
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 10 
hejimar   " 13 "  Gulan   2013               rojnameyeke çandî ye ,                                                ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye 

 

LêkolînLêkolînLêkolînLêkolîn  
 

Ger (Koçer) be (1[8]), di navbera wan de çi hevbendî 
namîne, ên cîwar bûyî ji aliyê birayên koçer ve tên 
nizimkirin û zorlêkirin. Ewana kêmtir asê ne, lê mera 
nikane wêrekiya wan a serohatî wek yên koçerên 
serbixwe wilo bilind bibîne. Lawazî û daketina jinên 
kurd li gundên derdora Bayezîd û Diyadînê di nav 
Osmanliyên wan hêlanan de bi rastî heye. Celalî pesna 
xwe didin, ku ewan hemî koçerin, lê di rastîniyê de, tevî 
ku li ser zevînên farisî, t irkî û rûsî pezên xwe diçêrînin, 
ne Şah, ne Sultan û ne jî Sar wek serak ji xwe re minê 
dikin, tenê Elî Xan ê ji Mako mezintirîn serdarî ye li ba 
wan, ciwanmêrekî êla wan e û xanedantir e di nav giş 
axan de. Di herêma çolkirina Celalî de sînorê wan ji aliyê 
başûr û başûrê rojhilat ve digihe Melanlî an (Mela-Kurd) 
û ewan bi (Mîlanlî an Mîlan) jî tên navkirin. Ewan ji 
pişta Heyderanlî ne. Lê ji zû ve bûne wek desteyeke 
(Taîfeyeke) bi serê xwe û bi tevlêbûna bermayên hinek 
êlên bi hêz bûne. Navenda zozana (Kişlaqa) wan çiyayê 
Kotûr e û çiyayên di navbera Kara Ainah û Xoy de ne. 

Di nexşeyan de ev girêka vî çiyayî wek adetê Cîlan Dax 
(Çiyayê Maran-Wergêr) tê navkirin. Bilindtirîn herdu 
seriyan bi Çîbûklî û Sîwandax tên navkirin. Zincîra 
çiyayên vulkanî, ku wê girkê bi zincîra Araratê ve 
girêdide, bi navekî hevreyî Mamiş Xan tê navkirin, 
navekî ku li gel navên herêma wê hêlê wek Mamiş-Şerîf  
û Mamişan, wa êla kurdî, ya ku bi navê Mamiş û niha 
Fraser wê ji Bilbas bi bîra me tîne.(1[9]) Ev xêza çiyan 
herêmeke farisî ye, belê ew navçeya Kotûr ser ji nû ve 
ketiye destê Tirkan. Di van xêzikên diyarkirî de Melanlî 
tenê di pênc gundan de li ser zevînê farisî ne: Kurdîkend, 
Kara-Axaç, Kizilşe-Kela, Karakûş û Karpût, bi tevî li 
navçeya herikîna Ak-Çay (Çemê Sipî-Wergêr) di nav 
çiyan de li ser qeraxê wî yê rastê, cîwarin. Bêtir bi başûr  
de navbera Çorûk û Xoy de, hîn xirabeyên belengaz ên 
Xanê Kurdik hene, ku cîwarbûna Kurdan a berê li wir 
nîşan didin, lê niha Kurdan wan cî war berdan e.  

Tersî vê yekê tê gotin, ku li sirtên rojavayê çiyayê Mamiş 
Xan, êleke Kurdan heye, ku ne di bin destê T irkan de û 
ne jî di bin yê Farisan de ye.  

Hevpiştê Melanlî ye û navê wê Ellend e, li wir cîwar 
bûye û gelek gundên wê kiştûkalî hene, wek şaxin taybet 
ji Kurdên Melanlî, ji min re hatin gotin; Melanlî bi xwe,  
Lîvanlî, Sarîmlî û Kûseler, ev navê paşîn tenê wek turkî-
farisî yê bo pêkenînê dixuye, ku ji kosebûna rêyên wan 
hatiye.                        

Di herêma wan de jî, hinek obên van êlan li kenaran 
belavin, wek Heyderanlî li rojava û Şikakî li başûrê 
başûrê çiyayê Kotûr. Wilo wek nimûne di salên dawîn de 
Marxur an Malxur ji Heyderanlî di nav Mela (Milan) de, 
ku li Cîlandaxê cîwar bûne, niha ji nû ve ber bi 
memleketa Urum ve çûne, ku bi wî navî ta niha hem 
Kurd û hem jî Turkmen wan navçeyên anatolî û ermenî 
yên qeyseriya yûnanî ya berê navdikin. Min ewan pişt 
demekê li nêzîka Melazgerd bi terzekî koçerî di bin navê 
Malxuranlî de dît in. Mela îro jî bi tevayî serberdayekî 
xav, xirap û gemarî ye wek Celalî. Ez pêrgî koçbûneke 
wan di navbera Haramî û Qere-Ainah de hatin, ku li 
kenarê başûrê deştê diçû, di wê demê de, ku Celalî 
kenarê bakura girt ibû. Ew ob dora 200 gayên barkirî bû,  
ku kon û zar û zêç hilgirt ibûn. 

Mêr û jin, bêtir bi peyatî diçûn, pir kêm malbatek suwar  
hebû. Di rewşeke wilo de, divê mêr bi çek li ser paşqirka 
hespê ba, jin tev li zarokan li ser paşpişta hespê ba. 
Karwanê wan hejarî û belengazî nîşan dida, pezên ku hin 
hezar gav bi pey wan ketibûn, pir hindik û jar dixuyan, 
tenê mêrmezinê obê, ku xanedan û rûmetdar dixuya, 
serêlê wan dora 200 gav di serî de bi suwarî diçû û li gel 
wî tenê jineke ciwan û rindik, ku bi şêweyeke 
cilberkirina ne cuda ji ên din, li mehîneke gewrequrşînî 
suwar bûbû. Ew bi xwe, Hesen Axa, ku ciwanekî geş û 
xurt, dîmen rûmetdar û serbilind bû, si lav bi 
„Selamûeleykum“ (1[10]) dida, ew pir li wî dihat û di 
peyvînê de xwe wek xudan serohatinek hêja diyar dikir, 
ku têgihîşt î û rastiyar dixuya. Ew fermandarê bêtir ji 800 
kon bû, ji 2500 konên an xaneyên Melan bi gişt î. Dihat 
berçavkirin, her xaneyek xudan konekê bû, ku di orta wê 
de perdeyek hebû, aliyek bo xwemal bû û yê din jî bo jin 
û zarokan bû. Tenê bo serêl û bi taybetî xanedanan 
konekî cuda ji h’erîmên (����) wan re hebû, kona kurdî 
ya adetî li ser 6-8 stûnan e, her yek ji wan 2- 2 ½ Zollan 

 ( Zolleke almanî 2 ½ - 3.30 Centîman e –Wergêr) qalind 
e, di ser wan re konê, ku ji mûyê bizinan tev li hiriya reş 
û mor a miyane, tevnekirî hatiye rêxistin, ji sê aliyan ve 
dora nîv bejmêrekê bi kêlekan ve daketiye û ji bin ve bi 
benan hatiye girt in, aliyê pêşîn wek adetê bi tevayî 
vekiriye an jî bi xaliyan hatiye peçandin. Bi singan ve li 
va alî hespên xudanê kon tên girêdan, gava ew li mal be, 
di hindir de xalî û kulav tên rêxistin, ta ciyê ku agir tê de 
tê dadanê, hêla bermaliyê jî ji aliyê pêşîn ve baş girt iye, 
belê tê re tê dît in. 

Li başûrê navçeya, ku Mela cîwar bûne, pişt î zireya 
Urumyah (1[11]), ku bi dirêjiya kenarê wê yê rojavayî û ta 
bi nêzîka zireya Wanê, wargehên Şikakî belavin, yek ji 
êlên kurdî yên sade û mezin, ewa ku ez navê wê wilo 
dinivîsim, weku mera her dibihîse jî, Şikêk (Şeqoiq li 
gor raporên misyonerî yên amerîkî) an Şikêxt, ku di 
devê gel de pir caran dibe Şkeft jî. Di destnivîsa 
Nîmettullah de wilo ye: (Şiqaqî nam taîfe est ez tewaîf 
Kurd û ez tewabî’ Qizilbaş Mih’el îşan der Newah’î 
Tebrîz û Siraîst – أز ��ا�� آ� ��� اد وأز &�ا%$ #"�!  ��م ���

در ��ا�  &/��1 و��ا�2� ( !01/�ش -,+ ا�*�ن     

“  Şikakî navê êlekê ye ji êlên Kurdan û pêkevên 
Qizilbaş, ware wan li navçeyên Tebrîz û Sera ye.” 

Ew navê paşîn dibe jî tenê navê herêmekê be, ku di 
navbera herdu zireyan de ye (Wan-Urumiyah –Wergêr) 
li navçeya Albagê. Nî’metullah hêza 60.000 mal dide vê 
êlê. Niha ev êl nema li derdorên Tebrîzê rûdine, belê wê 
xwe bi çiyayên li sînorên rojavayî yên Aderbeycanê û 
hinekî jî xwe bi ser herêma turkî ve bi şûn ve kişandiye. 
Li ba wan jî hîn rêbaza êlî bi şêweyekî bê xemtir maye. 
Bo yek serkêş heye, ew jî kesaniya serekê malbata tewr 
xanedantir e. Niha, ji ber serhildana wan dij bi 
deselatdariya farisî pir bi navê Elî Axa tê navkirin, ewê 
ku di çiyan de li rojavayê Urmiyah Urmiyah cîwar e. 
Taîfe li 7 êlan parve dibe, navên wan ji min re axayekî 
Sumayî bi vê terzî gotine: 

Sumayî, Bodrayî, Tergewer, Mergewer, Gever, Mogor û 
Şemisiddîn. Bo her êlekê ji van axayek (serakek) heye, ji 
aliyekî ve ji hêla çandeya ku dem bi dem bêtir damaran 
berdide kenarekî zireya Urumiyah, û ji aliyekî ve ji ber 
hêzdariya Kurdên serbixwe yên mîrana Rowandozê, 
bergeha koçberiyê li ber wan hatiye tengkirin û tenê di 
nav navçeya çiyayî ya zirav de, ewa ku li kenarê 
rojavayî yê zireyê (Urmiyah-Wergêr) ji wan re dimîne, û 
gellekan ji wan jî bi dehan sal e xwe ji jîna koçeriyê cihê 
kirine û vehesa xwe di jîna niştewariyê de dît ine. Hetanî 
di bajêr û warên vî alî de jî, bi nav ji êlên Sumayî û 
Budrayî niştewar bûne. 

Tergewer û Mergewer li sirtên, ku bi navên wan in, li ser 
sînorên turkî-farisî niştewar bûne (1[12]) Gavar û Gever 
hîn koçerin, li aliyê turkî yê geliyê robarê Nehel an 
Nihil(1[13]), û li wir pir Nestorî “Filleh-Wergêr”  tev li 
wan bûne. Şemdînî û Mogor an Mukurî li dawî, bêtir li 
bakur-rojavayê deştên Albag (Arrhapachit is) û Marastan 
belav bûne.  

Çolistana mezin û dewlemenda Albagê di dema gera 
min de, di Augusta 1857ê de, ji aliyê pênc obên Mukurî 
ve, ku di bin serkohiya Ahmed Axa de bûn, hatibûn 
girt in. Êlên koçerî yên serbixwe, ku li rojava- û başûrê 
rojavayê sînorên navçeya Şikakî, Hergî, Paçkî, Mikrî, 
Zerzaw, Bilbas û Caf – kesaniyên tabelav ên van hemî 
êlan, di nav Şikakî de jî li her derekê belav in. Navê 
neqenc ê hovbazî û çav li talanê, ku berê bi ser Şikakî 
ketibû, êdî pir winda bûye.  

Min ewana li her ciyekî baş dît in, kiryar û ne dijwar bûn, 
li Dîlman ewan her car dihatin bazarên hefteyî ji her 
hêleke derdorên wir, bêtir yek rojkî pir ji dûr ve, û ne 
kêm xwe tev li karwanên bazarganên nestorî û ermenî 
dikirin, ku ji wir ta bi Wanê, ta bi Urmiyah û Tebrîzê 
diçûn, hikariya “bandora” mîsyonxaneya amerîkî li gel 
pêşdaçûna civakî û serohatî ya gelokê “gelê biçûk ê” 
Nestoriyan, li vir hebûye. Pişt  re zarava Şikakî bi rêya 
şandiyekî amerîkî ji aliyê rêzimanî û ferhengî ve, dê bite 
kar anîn. Ew ne pir cihê ji aliyê herêmên bakurî ve tê 
peyivanin, li gor berçavkirinên min ên, ku heta ji min 
hatiye min kiriye, lê tê de kêmtir bêjeyên, ku ji Ermenî û 
Turkî hatine birin, hene bêje, ku ji devzara Celalî, 
Melanlî û Heyderanlî ne.  

Em ji nû ve berê xwe ji sînorê bakurî yê navçeya Şikakî 

   

ve bidin bi Araratê ve, li deşta, ku di navbera 
Murdaçay “Firate rojhilatî” li rojava û bakur hatiye 
girt in û ji rojhilat ve bi xêza sînorên turkî-farisî hatiye 
xêzkirin, emê pergî êla kurdên Heyderanlî, an jî bêtir 
xirabeyên wan bên, ji ber ku wê jî ji ber fermanên 
fermandariya pir ji xweybûn û hevgirt ina xwe ji dest 
daye. Li vir şaxeke rojavayî û yeke rojhilatî ji va êla 
jimarpir divê ji hevdu cihê bên nasîn. 

Ji ên rojhilatî, ku çadirgehên xwe yên zozanî di koça, 
ku di navbera Bendimahî, kaniyên Murad (Çemê 
Murda-Wergêr) û rêya Bayezîdê de, vegirt ine û serakê 
wan ê pîremêrê jêtirs Hesen Axa ye, pênc êl 
girêdayîne: Ajanlî, Hesenî, Adamanlî, Brukiyanî û 
Çêkemî.  

Adamanlî û Burkiyanî wek me li jor gotiye, pareke 
wan li gel Celalî, serbixwe ji Heyderanlî li wan deran 
dimînin. Hinek şaxên Sîla’lî, mebest Sîvkanlî di bin 
serkohiya serakê xwe A’sim Axa de, û pişt î ku teze 
malbateke cuda bo Sîvkanlî pêda bûye, ewa ku serakê 
wê E’lî Tagorî Axa ye, xwe bi Tagorî navdike. Ev E’lî 
wek rêformdarekî ye di nav Kurdan de, ew di cengê de 
binzabitek bû û bi neviyê Abdulmecîd re (Sultan 
Abdulmecîd-Wergêr) xilatkirî vegeriya, ew cil û 
bergên xwe yên fermî ji xwe datîne û bi zûkî dest bi 
nûkirinan dike, ji bo wê yekê ew ji  serakê êlê bilindtir 
dibe, xwetêwerkirin û dilxweşnebûn ji her terzekî li ba 
çêdibin, û di havîna çûyî de li dora wî 150 kon hatine 
jimartin. Teviya konên li aliyê rojhilatî yê navçeya 
Heyderanlî dora 4000 ye, pareke Adamanlî li Diyadîn 
û Bayezîdê cîwar e û bi averêkirina (transporta) 
pertalan, bi karwanên gayan li ser rêya Erzerumê, ku 
diçe Tebrîzê, xwe gêro kiriye. 

 Şaxê rojavayî yê Heyderanlî xwe li teviya bakurê 
zireya Wanê ta bi Firat belav kiriye. Navika navçeya 
wê û wargehê êla wê ya kevin, ewê navê wê jî jê 
hatiye, geliyê Heyder Begê ye, ku ne dûr ji  Arşîş ve 
dikeve nav korta Wanê. Li vir û li derdorê 
Heyderanliyên, ku niha jî dora 1000 konên wan heye, 
cîwarin. Şaxên vê êlê evin: Hazranlî dora 400 kon e, 
Sîpanlî li dor Sîpan-Daxê bi 300 kon, Malxuranlî, niha 
li navçeya Melazgerd pezên xwe diçêrînin, bi 180 
konan, û Zereklî an Zirkanlî, ku li teviya herêmê 
belavin û xwe li herdu layên Firat ta bi qeza  Xoy jî 
belav kirine. Ji bilî vê jî li hin deran di nav Heyderanlî 
yên rojavaî tektek cî bi cî wan Heyderanlî yên, ku ne ji 
pîre kurdekî wî şaxî ba, minê ewan wek Heyderanliyan 
navbikirana, wî ez hokirim, ku van Heyderanlî yên li 
vira, tev biyanî ne û giş ji niştê xwe yê berê Diyarbekir 
hatine. 

Nimûneya Heyderanlî dihêle, ku mera niha baş 
têbigihe çi di bin navên êlên koçer û êlên rûnişt î de tê 
nasîn, aniha vê êlê bizava bi cih- û warkirina Kurdan ji 
aliyê fermandariya “hukûmeta” turkî ve di rewşa xwe 
de berçav kir. 

Bo vê armancê li geliyê Murdaçay ta bi Kara 
Derbendê, ku gundê Kurdalî yê hîn di nexşeyê 
“xerîteyê” de tune ye û dikeve navbera Daghar (Li 
nêzîk wê jî pêşxaneya bakurtirîn a neqşên kevirî heye) 
û Sêdî Xan, min pêşvehatintirê wargehên Heyderanlî 
yên cîwarkirî dît in. Ev cîwarbûn tenê bo wê yekê ye, 
ku di zeviyan de kar bikin, ji ber giringiya êmê 
zivistanê, ji pêz re, lê di mehên havînê de ewana jî wek 
Turkmen ên cîwarbûyî li Faristanê, tenê mêr û mişk bi 
zozanan de bar dikin, da konên xwe li qenterên çiyayî 
yên hişîn vegirin, wilo ku mera di vê saldemê de li her 
derekê rastî gundên dev jê berdayî tê, an jî ewên ku 
tenê niştevanên ermenî tê de li şûn mane. 

Cihêbûna (Cêlaka) van ji ya koçeran tenê ewe, ku evan 
ne wek êl, lê belê wek civatekê hevdu girt iye, û ne her 
li çiya û baniya diherin û tên, ewan tenê di çêrgehên 
derdora gundê xwe de digerin. Wilo li ciyê êlê 
civateke bajarvanî pêda bûye. Cîwargehên kurdî li  
deşta Alaşgerdê di bin çavdêriyeke taybet a qaîm-
meqamê Topraqkelê de ne, ewê ku bi piranî di koka 
xwe de Kurd e, lê dîsa jî bi zordariyeke bê sînor, ku li 
wan dike,  xwe taze mijûl kiriye. Da di wan civatên, ku 
Kurd û Ermen bi hev re dijîn, wilo ji hev cihê bibin, û 
gundên tê de kêmikên neteweyî ji gund derkevin û ji 
xwe re gundin din lêbikin.   

Wilo di teviya nihalê de carinan gundên kurdî ne û 
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carinan yên ermenî ne, lê belê bi piranî niştevanên ermenî 
ne, weku ev cedwela li xarê ji wan gundên ku min di rêya 
xwe de dît ine, pêk tê, pêdivî jî tuneye, ez bibêjim, ku 
wargehên ermenî (navçeyên) bêtir bi çalakiya çandinî, 
xanedanî û paqijiya xwe, ji yên Kurdan hêjatir dixuyin: 

Dêlîbaba  ermen.  50 mal in 

Dêghar                kurd.  20 mal in 

Kurdalî                ermen.  30 mal in 

Sêdî Xan  ermen.  20 mal in 

Xoşiyan  kurd.  15 mal in 

Mizûrî               ermen.  15 mal in 

Çêlgan               ermen.  20 mal in 

Biçûk   kurd.  45 mal in 

Karakilîse  ermen.  40 mal in 

Ondaşlî                ermen.  13 mal in     

Kêlasor, Daşlîçay û Alîgor (Ji revokên farisî û urisî ne) 

Üçkilîse  ermen.  30 mal in 

Diadîn                kurd.  72 mal in 

Diadîn               ermen.  02 mal in 

* (Em dibînin, ku navên gelek êlên ermenî wek Kurdalî, 
Sêdî Xan, Çêlgan..kurdî ne û lew re ez dibêjim, ku niviskar 
bi şaşî ewan bi ser Ermeniyan ve jimartine-Wergêr)  

Di tenişta Heyderanlî de, ewên li van deran, ku bi nîvekî ji 
sê piştan de cîwar bûyî ne (üç baban oturmuş “Sê bavên 
min li vir jiyane“ kevintirîn bîranîna kurdekî wir e), bi 
piranî, û bi rastî, gelek ji zû ve li vê deştê, êla Sila’lî cîwar  
bûye, ewa ku ji aliyê malbatê ve jî ji merivên Heyderanlî 
ye, lê xwe ji demekê ve ji wan cihê kiriye, ku êdî nema bi 
ser wan ve tê jimartin. 

Hemî şaxên ku bi ser vê êlê ve tên jimartin û tev li hev di 
gundan de rûdinin, şeş in: Manûkanlî, Kurdikî, Sîvkanî, 
Heyderlî, Kazkanlî, Diyûnglî (Diunigli). 

Ji xwe li vir ne asan e lêkolîna koka kurdî ya malbatan bite 
kirin ji ber ku ewana koka xwe ya kurdî dipeçinin û xwe 
wek osmanlî diyar dikin.  Ji ber ku ewan dikevin 
berdestiya „xizmeta“ leşkerî û hemî „bê îstîsna“ bi Turkî 
baş dizanin, lew re ewan vê diyarkirinê, bi gelemperî, wek 
rastiyê dibînin, û dibe demek nêzîk bê, ku ewan 
neteweyetiya xwe bi tevayî di nav êla serdest a osmanî de 
bipişifînin. Ji aliyê nasdana baweriyê ve jî, wilo dikin, 
hinek ji ber nezanî, hinek jî ji ber xwepêçana dij bi Turkan, 
cihênebûna xwe ji wan tînin zimên, bi wê şêweyê, ku gava 
tu ji wan dipirsî, ka ewan ji çi desteyê„mezhebê“ ne, va 
bersiva bi wan xweş tê, dibêjin:“  Desteya Sultan a me ye 
jî! Xwedê camêr e!“  cil û bergên gelêrî, û çekên Mirzax û 
Mirtal, ku hildigirt in, wek berê li Diyadînê kêm tên dît in.  

Di nav xwe de hîn wek berê bi zarê xwe yê Kurmancî 
dipeyivin, lê bi Turkan û Ermenan re ji neçarî, bi zimanên 
din dipeyivin. Wilo hemî van êlan bêtir û bêtir, hinek ji 
wan ji ber cihêbûna ji torevaniya xwe û ji ber çolberiyê, 
wek Celalî û Melanlî, ên din jî bi rêya cîwarkirina wan bi 
zorê tev li neteweyên din kirinê, wek Heyderanlî û Şikakî, 
ji dema cihêbûna ji merivên êlên xwe ve dadikevin 
pileyeke bindestiyê, neteweyatiya xwe ji xwe dikin, 
xweybûna wan ji ber tevlihevbûna niştevanî tê talankirinê, 
û t iştekî ne hindik e, di va sîstema ku fermandariya turkî li 
hember Kurdan bi kar tîne, ne tenê merbendên, ku nijadan 
wilo bi hişkî dipişifîne, lê belê ol jî di ortê de heye. Taze li 
vê dawiyê, herêma Hekariyan a serbest, bûye navçeyeke 
turkî, serakê Hekariyan, Hecî Ehmedê Başkela, hatiye 
hildan, bûye paşa û bandora deselatiya wî bi gelek 
efendiyên stanbolî yên pacstandinê „tehsîldariyê“  hatiye 
dagirt in(1[14]). 

Bermayê wêjevaniya gelêrî û arxêyolocî, ku di nav van 
êlên hêla bakurtirîn ji navçeyên serhedî yên Kurdistanê de 
hîn maye, li gor rewşa gihîşt ina wan a rûh’î bi tevayî tê 
çaverêkirin, hindik e, lê hîn bi gişkî winda ne bûye. 

Pirsên li ser navên stêrkan li ba wan bi piranî bê bersiv 
dimînin, lê belê yekî Heyderanlî wilo ewan navkirin: 

Mêzîn: Bo Hirçê Mezin e, ku li gor Lerch (1[15]) di zarava 
Kurmancî de Mêzîn, wek tê berçavkirin mîna peyva Erebî 
û Turkî (ن  .Mîzan bi şêweya wan stêrkên navkirî ye (-13ا
Karandiz: Sirius e, ku gotina Lerch tîne bîra mera, gava ew 

dibêje, ku di zarava Zaza de Camûs Karan „Stêrkek e di 
zivistanê de vedibirîse“  bi nav dike, nîvê duwemînê 
Karandiz, bi paşpirt ika peyva turkî (Jildiz) re tê 
berhevdan, (Dibe diz  ji peyva kurdî dizî û diz hatibe ne ji 
turkî –Wergêr) li ba Şikakan Sirius bi Çawran Kermî tê 
navkirin, ku di Kurmancî de nêzîkî Kawran Keran e 
(Lerch a.a.O.) û tê gotinê, ku bi wateya „Germîbirr“  e. Di 
destpêka Sirius da, ango destpêka Abê, êdî germî kêmtir 
dibe.  

Pêvurk: Stêrka Orion e, ewa ku wek dixuye, li ba Lerch ne 
hatiye rohnkirin û Pêwir hatiye navkirinê (Li Çiyayê 
Kurdan - Rojavayê Kurdistanê hîn ta niha weku Lerch 
nivisandiye „Pêwir“ wilo tê navkirin-Wergêr).  

Vênus bi Stêrka Sibê tê navkirin. Di warê nivîsandinê de 
divê wek histobariyeke bê berxwedarîkirin nemîne, gava 
rêwî dixwazin xwe bi kêlên goristanên kurdî mijûl bikin. 
Bo Kurdan, bi piranî, di çembera mal barkirina wan de,  
goristan hene, ku ne hindik jî di van cihên çalkirinê de, 
neqşên di kêlan de kolayî dîsa hene. Kêm caran ewan wek 
niviştên kevirî yên berê hatine jimartin, û di vê rewşê de jî, 
ewan bi Erebî bêtir ji Kurdî hatine nivisandinê. Lê evên bi 
Erebî jî, gava tê de nav û nijadmendiya kesê mirî hebin, 
dîsa giringin bo dûroka êlan. 

Du tene ji van mezelên kurdî bi ber çavên min ketin, a 
yekemîn di tevlêka çemê Bendîmaî bi zireya Wanê re, li 
qeraxê wê yê çepê, ji rêya ku pişt î pireyê ber bi zireyê ve 
diçe. Ewa din jî li  nêzîka gundê Ermeniyan ê niho 
Çawirma (Çêwîrme) 1½ katekê „sae’tekê“ li rojavayê 
Xunûs e, li wê derê, ku kêla mezelê Kurdê pîrozmend 
Ereb Dada û gelek mezelên Kurdan hene, wek kevneşop û 
neqşên Arabêsk, bi çewtî hatine jimartin. Li ser kevirên - 
wek adetê- giş çekên kesê çalkirî, û hin caran jî hespê wî,  
bi şêweyekî kolandina xav hatine neqiş kirin. Li wan 
herdu ciyan, kevneneqşên nivisandî jî tên dît inê. 

Destniviştên berhemên bi zimanê kurdî, li wan derdoran, 
ku vê nivisandinê armanc kiriye, gelek kêmin, ji ber ku ne 
pirtûkxaneyên kesanî û ne jî yên bo gişkan vekirî li ba van 
êlên bin ve çûyî hene. Qefta destenivîsên kurdî yên 
civandî, ku mera dikare bibêje ew mezin e li gor rewşên 
heyî, û min li ba Jaba Consulê rûsî li Erzerûmê dîtiye, 
hema hema bi gişt î ji navenda Kurdistanê ne. Lê belê 
kurdekî xwende, pêşnimêjê (îmamê) gundê Muzûrî (Li jor 
binêre), ku navê wî Mulla „Mela“ Mehmed e, ji min re 
gotiye; melayekî Bayezîdê, Ehmed Efendî Xon „Xanî?“ , 
gelek bi zimanê kurdî ravekirinên „tefsîrên“ Quranê, 
pirtûk û dersên kurdî bo ciwanan, ji wan jî helbestek bi 
sernavê „Nuvar – Nûbihar“  bi metnên erebî, turkî û kurdî 
nivisandine. Ew di dema jiyana (Mehmed) de li Bayezîdê 
miriye, kêla mezelê, li gel dema mirina wî jî ew dizane.  

Wî Mehmedî jî Muxteserî Şarîe’t hebû, berhevoka zagona 
musilmanî – wek dixuye-, bo ku di navçeyênên kurdî de, ji 
bo bikaranîna rojane, hatiye nivisandin. Ew wek t iştekî hîç 
naye bawerkirin dixuya, ne jî dihat bi dest xist in, û ne jî wî 
dixwast wê berhemê bifiroşe. Ew dora sed û pêncî pelikên 
Folio bû bi şêwenivîseke nûjen bû, pêşî û paşî ji hev 
ketibûn. 

Tersî vê yekê, van êlên bin ve bûyî bi xwe di stran û 
kilaman de zengînin. Ne tenê ewên di barkirin û 
koçerêyan de, di berqefên zinarî de rûnişt îne, wan 
şerbêjokên xwe yên kin û asê dihêlin deng lê bên vedan, di 
nav Kurdên cîwarbûyî de jî, ên ku mera li wan deştan 
dibîne, û hinek ji wan jî bi êvarê mêrên gund li dora xwe 
dicivînin û bi stranên xwe pesindariya mêrxasên cengewer 
distirê. 

Wilo Çeto yê Heyderanlî, rûniştvanekî gundê Kurdalî 
qefteka ji 20 stranên cûrecûre dizane, û Omer Axa, kurê 
Hesen, li Diyadînê dibêje, ku ew 40 stranan dizane. Wî bê 
rawestan stra û dengê xwe, di her kilamekê de, wilo 
diguhart, carina sivikt ir, carina bi meqamekî girantir, 
carina bilind û hin caran jî bi hûrbêjeyî, û herdem jî bi 
rûlivkên jîndar, ku li gel strana xwe diyar dikirin, bê ku 
mera têbigihe metnên stranê jî, ku wî bi zanayî û xişûşî  
dist ira. Pir bi dilmendî wî du kilam stran, ku li ser dilbera 
wî an avîna yekî din bû: yek li ser Ermeniyeka bedew a j i  
Karakilîsê bû, ewa ku kurdekî carekê bi dest xwe xist ibû û 
ji ber hezkirina xwe ji wî re amade bû bibe Muhemedî 
(Musilman-Wergêr).  

Lê belê keşeyan xwe xist in wê têkiliyê û hêşt in, ku 
biçe leşkeriyê; ya din jî wî ji min re malik bi malik 
wergerand Turkî, weku ez li vir, di dawiya van 
berçavkirinên xwe de, belav dikim. (Me strana bi 
Almanî nivisandî, ji nû ve wergerandiye Kurdî-
Wergêr)  

Tu xweşikî wek ro û hîvê 

Tu keça delalt irî li Diyadînê 

  Kesa, dilbera min! 

Tu gustîlka xwe bide min 

Min jî desmalek sipî daye te 

  Kesa, dilbera min! 

Gustîlka sipî di t iliya min de ye 

Desmala sipî li ser seriyê te ye 

  Kesa, dilbera min! 

Pereyên min nînin 

Hespê min biçûk e, qimeya min biçûk e 

  Kesa, dilbera min! 

Birayê te rê nade min 

Pismamê te nahêle tu bê ba min 

Kesa, dilbera min! 

Raste, ezê te birevînim bibim çiyê 

Ezê dîsa vegerim jîna koçeriyê 

  Kesa, dilbera min! 

(Jêder: Kurdische Sammlungen von Albert 
Socin, St.-Pétersbourg, 1890) 
1[1] ) Yezîdî Kurdin (Wergêr) 
1[2] ) Wagner, Reise nach Persien II, S. 232 
1[3] ) Celal ne navê Ermeniyan e (Wergêr).               
1[4] ) Navê pirtûkê di pêşgotinê de wilo hatiye: 
Kîtab Xerabet întîsab, û fehresta wê, ku di pêşiyê 
de tersî wê bi tevayî şêweyekî din e: Kîtab  

Xerayêb întîsab Bustan Siyah e. Ew bi  zarê Farisî ye û hêj  
nû ye. 
1[5] ) Li gor Lerch (Mel. Asiat. II r. 642) Dumblî jî niha 
(sedala 19ê) li bakurê Palo dijîn. 
1[6] ) Wilo dixuye, ku ji Jêr-Köprü, ji “pireya erdê” 
hatiye, ji ber ku bêjeya Turkî li ba Ermeniyan her 
weku köprü, kirpî û tiştên wilo tê guhartin.. (Lê 
belê Jêr-Köprü bi Wateya pireya jêrîn e, ne pireya 
erdê ye – Cankurd)                                                        
1[7] ) Wagner a. a.O.II, Rûpel 231û 311 
1[8] ) Ji aliyê êtmymologî ve ev bo hemî êlên koçer bi kart ê 
(Binêre Lerch in Mél. Asiat III, Rûpel 632) Lê ew dibîne, ku 
nav sînorkirî tê gotin, ne wek ew di rastiê de belav e. Wilo 
navê Kara Çadir (Reşmal-Wergêr) bo êlên Kurdan tê gotin, 
çi cîwar bûyî û çi koçer bin, û li ba Kurdan hemî mal (kon) 
reşin. Konên sipî min tenê carekê dîtin, li ba êleke ne kurd 
ya li nêzîka Erîvanê bû. Turkmen jî di hin rewşan de bi 
Kara Çadir  tên navkirinê. (Di vê binxêzikê de niviskar  
gotina çer wek bêjeyeke turkî dibîne-wergêr)  
1[9] ) Fraser, Travel. In Koordistan. Rûpel 102. Rastenavê 
Bilbos, ku Fraser  aniye, hinek din Bulbasî dinivisin, eve jî  
li gorî Nîmetullah Mscr. Bilbas e. Di dema wî de ev êl dora 
20.000 xane bû. ( )�!�ب 23%� ه1ار 4��  
1[10] ) Silavdana Kurdan a adetî (Selam Eleykum) e, ku bi 
(Selam Eleykum) tê bersivdan. 
1[11] ) Navê rastir ji Urumiyah Urmî ye, ji ber ku ew şêwe lib 
a geografên ermenî jî heye (Care yekem, hîn di sedsala 8ê 
de, Ghevond li ba Şah Nazarian- Histoiré des guerres des 
Arbaes, en Arménie, rûpel 129) û li ba xelkê wirê jî, tenê 
zarê niviskî li ba hokiriyan, li ba Ereban û  Farisan şêweya 
mêzayî Urmiyah û Urmûmiyah pêda kir, wek ji Mako, 
Makuyeh, û ji Xanig,Xaniye, ji wan jî Nî’metullah wilo rave 
dike : 78آ��.أرو-3� %<� أول و>��9 -$ ا�0او و%;�2 -�3 و��ء &,:��9 وه�ء                     
1[12] ) Min di hinek nexşeyan de Cergewer li ciyê Tergewer 
dîtiye, lê ew şae çapê ye.  
1[13] ) Ev çemê, ku bi ser herêma Tigris  (Dîcle-Wergêr) ve 
ye, tenê li ba Morier Voyage en perse, II, p. 109 yê çapa 
fransî de jî dibînim. 
1[14]  Ji eyaleta wî yê Pacê jê distîne: Başkela, Zirnik-
Maaden, Çolamerk, Lêwî, Dijar, Tuçub, Gever, Çîrwate,  
Çel, Orgamar, Bajêrkê, Xanig û Kotur 
1[15] ) a, a, O. S. 633 
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DAXWIYANDAXWIYANDAXWIYANDAXWIYANîîîî    

 

Daxuyaniya encamnameya  kongireya 8 e  

mîn ya navenda PEN a Kurd ji Amed: 

                                                                                    Ji çapemenî û raya giştî re 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8emîn kongireya Navenda Pena Kurd, di bin dirûşima 
"Em bi cîkirina bendên manîfestoya Gironayê li ser 
mafê ziman, li welatê xwe dixwazin" di rojên 18 û 19ê 
Gulanê de li Amedê hate lidarxist in. 

Di encama kongreyê da komîteya birêveber a nû ku ji 
heft endamên sereke û du endamên yedek pêk tên, hate 
hilbijart in. 

Endamên hilbijartî: Şêxmûs Sefer serokê Navenda Pena 
Kurd, Bêrîvan Doskî cîgira serok, Kakşar Oremar 
sekreter, Mem Mîrxan berpirsê darayî û Dilşa Yusif, 
Perî Şêx Salih û Salih Kevirbirî wekî rêvebir hatin 
peywirdarkirin. Herwiha Omer Fîdan û Irfan Babaoglû jî 
wekî endamên yedek yên rêveberiya gişt î hatin diyar 
kirin.  

Cihê şanazî û dilxweşiyê ye ku di komîta nûhilbijartî da 
nûnertiya her çar perçeyên welêt û zaravên zimanê 
Kurdî tê de reng girt in. Herwiha sê jin di Komiteya 
Birêveber a Gişt î de cih girt in. 

Lidarxist ina 8emîn kongreya Pena Kurd giringîyek 
taybet a xwe heye ku pişt î 23 salan ji damezirandina 
xwe karî vê carê pêngaveke wiha dîrokî li ser axa welatê 
xwe biavêje, bi taybet di vê pêvajoya dîrokî û nû de ku 
hêviyên "aşt î û çareseriya doza Kurd" tên binavkirin. Ji 
ber wê jî karekî wiha ji  hêla rewşenbîr û civaka 
Kurdistanê ve bi germî hate pêşwazîkirin.  

Di kongreyê de Serokê Navenda Pena Navneteweyî 
birêz John Ralston Saul jî bi peyama xwe piştgîrî da 
kongreyê û kesayetiyên naskirî yên Kurdistanê, Tirkiyê 
û cihanê jî bi peyamên xwe yên watedar piştgîrî dan 
kongrê. Bi tevlîbuna Civaknas Îsmaîl Beşikçî, Cîgira 
Serokê Navenda Pena Navnetewî Lucina Kathman u 
Serokê Pen a Çek Jîrî Dedeçek , her yekî bi peyamên 
xwe ev pêvajoya nû pîroz kirin. 

Bi qasî du rojan gengeşe û niqaşên girîng di kongirê da 
hatin kirin û di encamê da her çar komîteyên heyî yên di 
Navenda Pena Navnetewî de ji bo Navenda Pena Kurd 
hatin çalak kirin. Herwisa gelek biryar hatin standin ku 
di nav de; avakirina navendeke din ya PEN a Kongreyê 
biryar da ku yek  Navendeke Pena Kurd hebe û ew jî  
bikaribe li gorî pîvanên Pena Navneteweyî kar û barên 
xwe bimeşîne. Di kongreyê de biryara herî girîng ew bû 
ku li ser bicihkirina xalên manefestoya Gironayê ya ku 
Navenda Pena Navneteweyî wek  bingeha azadiya 
ziman dibine  “Her civakeke xwediyê zimanekî, mafdar 
e zimanê xwe wek zimanê fermî di herêma xwe de bi 
kar bîne û mafê wê yekê, ku mirov zimanê xwe bi kar 
bîne û wî biparêze, pêwiste ji aliyê Yekîtiya Neteweyên 
Yekbûyî  ve weke mafekî bingehîn ji mafên mirovan 
were pejirandin.  

Ji ber wê jî kongira 8emîn a Navenda Pena Kurd bang li 
Navenda Pena Navneteweyî û komîteya Mafê Ziman û  

Wergerê dike ku xebatan, jibo  bicihkirina  xalên 
manîfestoya Girona li Kurdistanê bike. 

Di dawiyê de Navenda Pena Kurd daxwaz dike ku hemû 

nivîskar û rewşenbîrên Kurdistanê ji bo bihêzkirina wêje 
û zimanê Kurdî li dora PEN a Kurd kom bibin û 
têbikoşin.  

Komîteya Birêveber a Giştî ya Navenda Pena Kurd 

-  2  - 

Axiftina vekirina kongireyê 8an 
yê Navenda PENa Kurd 

 

 

 

 

 

 

Gelekî birêz mêvanên payebilind, gelekî birêz kekê 
Osman Baydemir, serekê Şaredariya Bajaraê Mezin î 
Amedê 

Bi dilxweshiyeke mezin ez We hemûyan silav dikim, 
rêz û spasiyên xwe yî dilînî pêshkêshî We dikim.  

Îro em bi dilxweshî di bûyereke dîrokî de li bajarekî 
dirokî  

li hev kom bûne, da em bi hev re li ser pêsheroja ziman 
û wêjeya xwe bi hev re biaxivin. 

Dilxweşiya me hê meztir dibe, gava em di nav  xwe de,  
mirovên payebilind, hevalên salên dirêj î ziman û 
chanda xwe û hevalên xebata salên dirêj î Navenda 
PENa Kurd dibînin. 

Dixwazim bêjim, ku gava min ev silavname ji kongire 
re amade dikir û min li navên mêvanan temashe dikir, 
min ji xwe dipirsî, gelo ez navê kê pêshî bêjim. 

Di wê kêlîkê de rêgireke (qeydeke) linguistîkê, ango 
qeydeke zimanzaniya zimanê me hate bîra min, ya ku 
dibêje, gava di Kurmancî de pêwist bû, jin û mêr werine 
bi nav kirin, t im jin berî mêr tê gotin, weke jin û mêr, dê 
û bav, kech û kur, xushk û bira, xaltîk û xal met û mam, 
kechmam û kurmam û here pê de. 

Li gor vê chanda zimanê me ezê bi destûra We ji nav 
me hemûyan navê hevala me, Lucina Kathmann hildim, 
ya ku ji destpêka avakirina navenda PENa Kurd ve destê 
wê di destê me de ye. 

Weke Hûn agadar in, Lucina yek ji cihgirên serekê 
PENa Navneteweyî ye, sereka berê û sekretêra niha ya 
PENa San Miguel e.  

Ew bi hezarên kîlometran ji Amêrîka Latînî, ji Meksîko 
hatiye, da pishtgîriya doza dadimend ya ziman û chanda 
me bike. 

Herwekî min basa rê û chetnahiyên rê kir, dixwazim 
dixwazim navê hevalê me  Jiri Dedecek jî, serekê PENa 
Chekê hildim, yê ku do seet 12:05 ji Pragê derketiye, 
niha hê bi rê de ye, û îshev seet 00:55 pishtî nîvê shevê, 
ango pishtî nêzîkî 13 seet rê, digihe Amedê,  tê Amedê, 
da pishtgîriya xwe ji doza me yî dadimend re pisht rast 
bike û bêje, ku rewshenbîr û niviskarên Chek di doza 
me de li pishta me ne. 

Birêz John Ralston Saul, serekê PENa Navneteweyî, yê  

mixabin nikarî bi xwe were, silavnameyek ji kongireyê 
me re shandiye, ya ku 

birêz Lucina Kathmann wê ji comerdiya xwe di pisht 
axift ina birêz Osman Baydemir re ji me re bixwîne.   

Spasiyên min î dlînî ji kekê me yî ji gelê me ve heskirî, 
Osman Baydemir re hene, yê ku tenê bi pishtgîriya wî 
ev kombûn û hevdît ina me pêkan bû.  

Bê alîkarî û pishtgîriya wî, me yê nikarî ba vî 
kongirêyê xwe li vî bajarê xwe yî dîrokî li dar xista. 

Belê hê ez dixwazim hildim û bixêrhatina Kake Mem 
Botanî, serekê Yekît iya Nivîskarên Kurd/Bashur 
bikim, û ji bo beshdarbûnê spasî û rêz û silavên me ji 
wî re pêshkêsh bikim. 

Herwekî dixwazim bixêrhatina hevpîsh û hevalê me, 
serekê Navenda T irkiyayê, birêz Tarik Günersel bikim, 
yê ku bi ser kurt iya dema vexwendina me ji wî re de, 
dema xwe veqetand, da îro di nav me de be û dengên 
endamên Navenda PENa Tirkiyayê bigihîne dengên 
me. (ne hat xwendin, ji ber daxwaza lêbûrînê kir û 
beshdar ne bû) 

Û li dawî rê bidin min, da ez bi navê me hemûyan 
silavên taybetî ji nivîskar, civaknas û zanyarê dilêr, 
birêz Ismail Beshikci re bêjim, yê ku salên dirêj ji  
jiyana xwe di ber parastina ziman û chanda me de di 
zîndan û girtîgehên tarî de  

gorî kirin, pêshkêsh bikim. 

Gelî birêzan, 

Sedêmê ku em hemû ji bo wî îro li vî bajarê bi rûmet, 
li hev kom bûne, kongireyê 8an yê Navenda PENa 
Kurd e.  

Ev kongireyê me yî îsal, weke Hûn dibînin, di bin  
dirushma  

„Em bicihkirina bendên Manîfestoya Girona ya PENa 
Navneteweyî li Welatê xwe dixwazin“ ,  

tê li dar xist in. 

Êdî weke ji dirushma kongire diyar dibe, mijar ziman 
e, û bihtir ji wê mijara mafên zimanê dayikê ye, û 
nêzktir,  mijara mafên zimanê kurdî ye.  

Em dixwazin li ser mafên zimanê kurdî, yê ku zimanê 
bi milyonan mirov e li ser vê xakê, em dixwazin li ser  
chand û wêjeya kurdî û li  ser bihevrejiyana bi ashtî ya 
du zimanan, zimanê kurdî û zimanê t irkî bi hev re 
biaxivin.  

Ku mirov ziman bi chemekî, ango bi rûbarekî bide ber  
hev, bi hev binimîne, bi hev bishibîne, mirov dibîne, 
kuherdû, ango ziman û rûbar chandekê li hawîr xwe 
gesh dikin.  

Mirovan dighînin hev û herdû du mercên giring in ji 
bo avakirina sharistaniya mirovayetiyê.  

Chemek, ango rûbarekî ku mirov xwezaya wî birîndar  
neke,  

lê xwedî derkeve û guh bide wî, jiyan di wî de û li 
hawîr wî gesh dibe, gund û bajar li hawîr wî têne ava 
kirin, qeyik û keshtî bazaganiyê di wî de bi hêz dikin û 
ava wî dikare bibe kaniya elektrîka paqij, ya ku bi wê 
gund û bajarên me ronahî dibin. 

Chemek, ango rûbarekî ku mirov xwezaya wî birîndar  
bike, ava wî gemar bike, bi sed û bendavan rêya wî yî 
xwezayî qedexe bike, chand û sharistaniyên kevnare yî 
mezin di golên wî de bixeniqîne, dikare bibe sedemê 
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Naskirina hebûna gelê kurd û mafên zimanê wî di zagona 
bingihîn de wê bibine serketineke mezin ji gelê T irk û 
gelê Kurd re li T irkiyayê û ev yek wê bibe bingiha 
ashtiyeke t imî li vî welatî. 

Bi vê mebestê ez bi xweshbînî gavên heta niha di vê 
mijarê de hatine avêtin, temashe dikim û bangewazî 
siyasetmedarên dewleta T irkiyayê dikim, ku ew hemû 
girt iyên di ber doza ziman û wekheviya chanda me de 
hatine girt in, di nav wan de endamên navenda me, 
Navenda PENa Kurd, bê qeyd û merc, bi zûtirîn dem ji 
girtîgihan bedrin. 

Bi hêviya ku emê hê nêzîk van rastiyan di jiyana rojane 
de bijîn, ez niha rêz û silavên xwe pêshkêsh dikim û ji bo 
guhdariyê spasiya We dikim. 

Dr. Zerdesht Haco 

–  3  – 

Ronahiyek di biwara kongireyê 
8an yê Navenda PENa Kurd de 
 

 

 

 

 

 

 

Bo hemû endam, berendam, heval û hogirên Navenda 
PENa Kurd 

Gelî birêzan, endam, berendam, heval û hogirên Navenda 
PENa Kurd, 

weke Hûn agadar in, kongireyê 8an yê Navenda PENa 
Kurd di 18.05.2013an de li Amedê, hate li dar xist in.  

Kongire di bin dirushma  „Em bicihkirina bendên 
Manifestoya Girona ya PENa Navnetweyî  li Welatê xwe 
dixwazin“ hate li dar xist in.  

Berî kongire di dema zagonî de, li gor rêbazê hemû 
endamên Navenda PENa Kurd di 02.04.2013 de hatin 
agadar kirin û vexwendin.  

Di kongire de 26 endamên chalak yê Navenda PENa 
Kurd, yên ku ji derveyî welat û ji Kurdistanê hati bûn, 
beshdar bûn. Bi vê yekê kongire rewatiya xwe girt û bû 
xwedî biryar.  

Di kongire de hijmarek ji mêvanên biyanî weke birêz 
Lucina Kathman, yek ji cihgirên serekê PENa 
Navneteweyî, ya ku ji Meksîko hati bû û birêz Jiri 
Dedecek, serekê Navenda PENa Chekê beshdar bûn.  

Herwekî wê hijmareke mezin ji heval û hogirên navenda 
me û mêvanên kurd weke Kake Mem Botanî, serekê 
Yekît iya Nivîskarên Kurdistanê/ bashur beshdar bû. 

Silavname ji endam û mêvanên ku ji ber sedemên 
têvel (cida) nikarî bûn beshdar bibin, hati bûn, di nav 
wan de silavnamya serekê Navenda PENa 
Navneteweyî, birêz John Ralston Saul û silavnameya 
sereka rûmetê ya Navenda PENa Kurd, birêz 
Sînemxan Celadet Bedirxan, ya ku bi sedema 
nexweshiyê nikarî were, hebûn. 

Kongire tenê bi arîkariya birêz kekê Osman 
Baydemir, serekê Sharedariya Bajarê Mezin î 
Amedê, yê ku xwe da ber derdanên mêvanan ji bo 3 
roj mayîn li Amedê, û arîkariya Komeleya 
Nivîskarên Kurd pêkan bû. 

Gelî birêzan,  

Weke Hûn agadar in, kongireyê 3an yê Navenda 
PENa Kurd li Berlînê di 01.02.1997an de li ser 
pêshniyara min, biryar da bû, ku cihê rûnishtina 
Navenda PENa Kurd li gor derfetan ji kochberiyê 
were guhertin û here Amedê.  

Navenda PENa Kurd ev biryara kongireyê 3an ji 

QUNCiKQUNCiKQUNCiKQUNCiK 

 
malwêraniyên mezin. 

Û ev yek ji  bo ziman jî dibe:  

Zimanekî ku di xwendegeh û zanîngehan de were gesh 
kirin, encam rewshenbîrî û dewlemendî ye. 

Zimanekî ku bi chavekî nizim lê were temashe kirin, 
zimanekî ku zordestî lê were kirin û were qedexe kirin, 
encam hejarî û jihevdeketin e, encam sher û malwêranî 
ye. 

Em mirovên vê cihanê, chi Kurd, chi T irk, chi Amêrîkî, 
chi Ewropayî û yên din bin, gelek caran di destê me bi 
xwe de ye, em chi bi hebûkên xwezayî yên cihana xwe 
bikin. 

Ku em vê yekê dibêjin Manîfestoya Girona tê bîra yekî, 
ev manîfestoya ku nivîskarên cihanê di PENa 
Navneteweyî de  

ji bo bicihkirina mafên xwezayî yên zimanan nivîsiye. 

Xaleke giring ji vê manîfestoyê dibêje:  

Rêzgirt in ji hemû ziman û çandan re bingeh e ji bo 
geşkirina aşt iyê û berdewamkirina dialogê li cihanê. 

Li gor vê xalê ji her mirovekî, ji her gelekî tê xwestin, 
ku ew rêzê ji ziman û chandên din re bigire.  Û di 
heman demê de ev xal dibêje, ku mafê her mirovekî, 
her gelekî heye, ew daxwaza rêzgirt inê ji ziman û 
chanda xwe re bike. 

Bihevrebûneke bi ashtî tenê li ser vê bingehê dikere 
were ava kirin.  

Tenê ev yek dikare ashtiyeke t imî peyde bike.  

Ashtiyeke t imî, ya ku dikare bibe bingeha azadî û 
dewlemendiya welatekî. 

Tenê li ser bingeha rêzgirt inê civak dikarin bi pêsh 
kevin  

û beshdariyê di rûmeta welatê xwe û dewlemendiya wî 
de bikin. 

Tenê li ser bingiha rêzgirt inê 2 chand, ango 2 civakên 
xwediyên 2 zimanên cida  

yan bihtir di welatekî de dikarin tê bigihin, ku ew 
maldarên xezîneyeke mezin in  

û nema tirsa wan ji hev heye. 

Binavkirina vê rastiyê dibe bangewaziyek ji bo 
siyasetmedarên dewletê, da ew di zagona bingihîn de 
zimanê kurdî li tenisht zimanê t irkî weke zimanê sereke 
yî dewletê bi cih bikin. 

Di bin parastina zagonê de zarokên Kurdan wê bi 
zimanê dayikê, Kurdî werine perwerde kirin û di 
zanîgehan de wê lêkolînên zanistî di beshê linguistîka 
kurdî de werine bi pêsh ve birin, her wekî wê di beshê 
wêjeya kurdî de jî.  

Di pirtûkan de, di rojnameyan de, di televiziyon û 
radioyan de  

û di dayiran û karmendiyan de wê zimanê kurdî bi 
demê re  birînên xwe derman bike û li sheng û shemala 
xwe vegere.  

Di bin parastina zagonê de mirovê Kurd wê bibîne, ku 
ew êdî dikare bi zimanê xwe berjewendiyên jiyna xwe 
û pêsheroja pîsheyî ya zaroyên xwe bi dest bixe.  

Wê bibîne, ku zaroyên wî bi zimanê xwe dikarin bibine 
karmend, mamoste, polîs, parlementer û wezîrê 
hikûmeta herêmê, êdî ew dikare derkeve û li her deverî 
bi ziman û chanada xwe serbilind bibe.  

Herwekî nivîskar û wêjevanên kurd jî wê bibînin, ku 
êdî berhemên wan wê di sûkeke berfereh de werine 
firotin, ji ber zimanê civakê Kurdî ye û xwendevanên 
pirtûkan bi zimanê kurdî hatine perwerde kirin.  

Êdî bazirganiyeke mezin dikeve sûka kirîn û firotina 
pirtûkên kurdî de jî. 

 

rojeva xebata xwe dernexist û di ber bichikirina wê 
de têkûshîna xwe bedewam kir, heta ku ev armanc 
di 18.05.2013an de bi dest xist û kongireyê 8an 
guhestina cihê Navenda PENa Kurd bo Amedê 
bawermend kir. 

Her gomaneke dî, ku guhestina cihê rûnishtina 
Navenda Kurd li ser biryarên siyasî û di bin 
bandora hin aliyên siyasî de hatiye bi rê ve birin, bê 
bingeh e. Ez ji bo vê rastiyê berpirsiyariya dîrokî 
hildigir im. Kes nikare pêsherojê bibîne, ji ber vê 
yekê niha biryardan li ser pêsheroja Navenda PENa 
Kurd wê ne li cih be.  

Guhestina cihê rûnishtina Navenda PENa Kurd di 
têkûshîna me yî rizgarkirina neteweyî de bi gishtî 
bûyereke dîrokî ye. Peyama vê bûyerê ew e, ku 
nivîskar, rojnamevan, wergêr û rewshenbîrên kurd 
bi gishtî Amedê -di ser sînoran re- nîshana yekîtiya 
ziman û chanda me dibînin. 

Di biwara Birêvechûna kongire de ez dikarim vê 
bêjim: 

 Ji xuleka pêshî, wekî kongire dest pê kir, heta bi 
xuleka pashî, wekî kongire bi dawî hat, kongire di 
bin chavdêriya birêz Lucina Kathman, cihgira 
serekê PENa Navneteweyî de bû.  

Ez dixwazim bêjim, ku kongiryê me li gor rêgir û 
pîvanên PENa Navneteweyî, bi shêweyekî rêk û 
pêk, sharistanî û dêmokratî ji destpêkê heta bi 
dawiyê bi rê ve chû.  

Komîteya Birêvebira Gishtî – KBG bi dengadniya 
veshartî hate hilbijartin û ev birêz ketine 
berpirsiyara birêvebirina rêxistina me: 

Shêxmûs Sefer, serek, bakur 

Dr. Bêrîvan Doskî, bashur 

Kakshar Oremar, rojhilat 

Dilsha Yûsif, bashur-rojava 

Salihê Kevirbirî, bakur 

Perî Salih, bashur, 

Muherrem Cebe, bakur 

Irfan Babaoglu, bakur 

Ömer Fîdan, bakur 

Navnîshanên e-malên wan di banê vê mailê min de 
ne. 

Ji me, hemû endaman tê xwestin, ku em bi shanazî 
vê komîteya xwe yî nû pîroz bikin, destên xwe di 
destên wan kin û xebata xwe berdewm bikin. Ez 
heta niha di 2 civînên KBG yî nû de beshdar bûme, 
berpirsiyarî di nav wan de hatiye dabesh kirin, ew li 
hêviya pêshniyar û arîkariyên We ne. Berpirsiyarî 
ya me hemûyan e. Ji xwe ewê nêzîk ji aliyê xwe ve 
peywendiyê bi endaman re bikin. 

KBG hewl dide nêzîk kontoyekî nû ji bo pereyên 
endametiyê veke. 

Hemû belgenameyên navendê wê di vê dema li pêshiya 
me de herine ji komîteya nû re. 

Parastina serxwebûna Navenda PENa Kurd bingiha 
lihevhatina me ye. Her derketinek ji vê lihevhatinê wê 
bikeve ber berpirsiyariya dîrokî 

Ji bo pishtgîrî û baweriya endamên Navenda PENa Kurd 
heta bi vê qonaxê bi komîteya me yî kevin, ez bi navên 
endamên komîteyê spasî û rêz û silavên me hemûyan 
pêshkêshî We dikim 

Ji aliyê xwe ve ez komîteya me yî nû ji dil pîroz dikim û 
t im hêviya biserketina kar û xebata wan dikim, ji bo 
geshkirina rêxistina me, Navenda PENa Kurd. 

Bi gelek rêz û silavên min re 

Dr. Zerdesht Haco 
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 Can Kurd 
  kurdistanicom@yahoo.de  

                        

"Dûvikên ni ştperwer." 
 

Hejar û  belengaz bû, her roj li ber pezê gundê 
xwe bû, lew re rengê çermê wî li ber tava royê 
reşbû bû, û ji ber wê yekê gundiyan nav lê 
kiribûn „Ereb“. Ew bi navê xwe yê lexem 
serbilind bû, û gelek caran ji wî hatibû bihîstin, 
ku bavpîrê wî yê gundiyekî hejar bû, ji zincîra 
malbatî ya cenabê pêxember e, hema nedizanî 
bo çi kesek ji wî re nabêje „Seyda“, wekî 
serohatî li nêv pir gelên Musliman heye, ku 
gelek feqe û meleyên wan xwe ji kok û nijada 
Haşimî dizanin, bi wateya ku ewana weke wî 
şivanî Ereb in. Pêxemberê Xwedê, selewat û 
silav lê bin, ji êla Elhaişimî bû. Li Kurdistanê 
jî pir malbatên bi navê „Seyda“ hene, lê di 
rastîniyê de ewana Kurd in, tew ne Ereb in, 
hema wilo xwe didin xuyakirin û bi navkirin, 
da xwe rûmetdartir bidin nasîn. 

Reşoyê me, derdora gundê xwe yê ku di nêv 
çiyan de ye, û derdora gelek gundên din baş  
dinase, bi ser ve çi kort, binzevîn û şikeft di 
wan newal û çiyan de hene, yek û yek dîtine û 
cîhên wan dizane. Lew re ew ji nişka ve li ba 
Kontergerilla „Hêzên dij şervanan“ bû xudan 
cîgah   û nav û deng. Komikên wan ên ku 
dihatin gundê wî, ew ji şivantiyê azad dikirin û 
bi xwe re dibirin nêv çiya, da ji wan re li 
şikeftan bigere, wan bi cîh bike û berî gişan ew 
di pêşiya leşkerê de derbas dibû hindirê 
şikeftan û çavêd xwe tê de digerandin, ka 
rêçek an şopek ji şervanan di wan de maye. Ji 
ber wê yekê jî, wan Türkan hinek pare, cil û 
sol didane wî. Paş ku baweriya wan bi wî 
çêbû, êdî rabûn debançeyek jî dane wî. 

Roj û şev hatin û çûn, Reşo di nêv gundiyan de 
çelengtir, çalaktir, zanatir û sipehîtir bû, û di 
nêv du mehan de fêr bû çend şoran bi zimanê 
Türkî bike, ji ber ku wan biyaniyan herroj jê re 
digotin „get olan, gel olan…“ û ji ber  ku wan 
bi Kurdî nedizanîn û ewê ji wan Kurd bû, xwe 
wek Türkekî dida nasîn, tew nediwêrî bi 
zimanê dayîk û bavan bipeyive, wek dibêjin 
ew jî wekî milyonan Kurd li bakurê Kurdistanê 
„Türklemîş“ bûye. Reşo dexsînî „hesûdî“ ji 
wan Kurdên ku bûne Türk dikir. Di nêv du an 
sê salan de, ji gundê Reşo û ji gundên derdora 
wî, pir Kurd bûn „Parêzerên Gundan“, ewên 
ku bi Türkî jê re dibêjin „Koy Kurucî“. Reşo jî 
yek ji wana, hema histobariya wî girnatir bû, 
ew berpirsê gera li ser şikeftan bû, da nêçîra 
mirovên ji nijadê xwe bike û eger wî carekê 
rêçek an şopek ji yên mirovan di şikeftekê de 
bidîta, ew bi dilgermî û mejî tijî hîvî nûçeyê 
bigihîne leşkerê Türkan. Ew bi histobariya 
xwe serbilind bû. Wilo jî dem bi dem 
navbilindtir bû, wekî „Caş“ekî navdayî li 
navçeyeke fireh hatibû nasîn. Pareyê wî jî pêda 
bûn, û tivinga wî jî çêbû. 

Wekî tê gotin: Kerîtî carina dibe dergahê rizq. 
Mîna Reşo di nêv Kurdan de herdem hene û di 
dema pêş me de jî hebin.Mixabin, li bakurê 
Kurdistanê hejmara Caşan ji hejmara wan 
Caşên jêriya Kurdistanê nekêmtir bû. Hinekî 
rewşên ramiyarî û aborî û civakî yên derdora 
wan ew dergah li ber wan vekirin û Xwedê me 
tevan ji rewşên wilo biparize. 

  

Niha, Reşoyê ku di van salên dawî de bi jin û bi 
zarok e, û tew dilê nema dixwaze careke dî bibe 
şivanê pêz, di xwe de diqewire û diramîne, ji 
xwe dipirse, ka wê çi bi seriyê wî û ên wekî bê! 
Niha şervanên, ku Reşo bi salan bûbû nêçîrvanê 
wan, rahiştin tiving û pertal û liştên xwe û ji 
derdora gundê wî çûn. Ji wî re hate gotin, ku êdî 
„Dewlet“ wê pareyên didane wî ji ser wî bibirre 
û pêdiviya leşkerê bi karê wî nemaye. Gelo, ev 
çi bû û çima wilo bû, ne Kurdistan hatiye 
rizgarkirin û ne jî wan şervanên çiya hatine 
qirkirin, bo çi ewana ji wan çiyan derketin û 
çûne ba Barzanî û Talbanî, qey wan para xwe ji 
welêt hîn rizgar nekirine, ku şervanên 
„Grîlla“yên me biçine hawara wan?  

Reşo êdî li welatparêziyê pirsiya, nema 
şervanan wekî „Têrorîstan“ bi lêv dike, êdî 
ewana Grîlla  ne û histobariya wan şervaniya ji 
bo Kurd û Kurdistanê ye. Hema bo çi wan ew 
bêkar hêlan? Qey xudîkir ina gundiyan û 
parestandina wan ne histobariyeke neteweyî ye?  

Reşo û bi hezaran Kurdên wekî wî, nema 
dizanin çi bikin, ji ber ku „Dewlet“ wê coyê 
pareyan li ser wan bixetimîne, wê tivingan ji 
destên wan derhîne, wê Caşên xwe bêzar û 
bêhêz bike, eger pêvaçûya „Aştiyê“ biçe serî, 
lew re Reşo û ên weke wî êdî dirazan li ber 
Xwedê teala dikin û dibêjin:“ Ey Xwedayê 
dilovanê mîhreban, nehêle aştiya rastîn pêda 
bibe, û li şervanan zor bike, bila dîsa vegerin 
nêv van çiyana, da di nêvbera wan û leşkerê 
Türkan de dîsa bibe ceng, da em karê xwe 
bigudînin û nanê zarokên xwe bistînin…!“ 

Li başûrê Kurdistanê, paş serhildana 1991ê, bi 
hezaran Caşên, ku deban û çekên Seddam 
Husên hilgirtibûn, ji nişka ve bûne serhildêr, 
gava dîtin ku Seddam Husên nema dikane li 
Kurdistanê bimîne, hema li bakurê Kurdistanê, 
di va rewşa nediyar de, nema kesek dizane wê 
çi bibe, lê Reşo baş dizane, ku histobariya wî 
tenha bi cengê ve girêdayî ye. Li Rojavayê 
Kurdistanê jî niha gelek Caşên Kurd hene, bi vî 
şêweyî an wî şêweyî hilgirên çek û debanên 
dewleta xûnrêjin, hema ewana wekî pîrkeboska 
rengê xwe diguhêrin, lingekî wan li ba dewletê 
ye û lingek di nêv serhildana pîroz a gelê Sûrî 
de ye… Ez nizanim gava „Aşbetalî“ li wir pêda 
bibe, ka ewan wê bi çi rengî bin… Xwedê me ji 
pîrkeboskiya ramiyarî biparize, Xwedê me ji 
durûtiya Caşan biparize. 

 

QUNCiKQUNCiKQUNCiKQUNCiK 

Ji Weşanên AVA  
sê Berhemên Nû derketin!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beytika Gewrik 
Ji Beytika Gewrik: “Tavilê ket dirûvê beytikek 
gerok û tevlî ku temenê wî li dor çil û çaran bû jî, 
bi sivikahiya baskê beytikê re xwe ewilîn li 
asîmanê bajarê qedîm yê li kêlaka Dîjleyê ye û bi 
sûran dorpêç kiriye girt, paşê ber bi rojhilat ve 
bask li hevdu xist û çû… 

Beytika gewrik çû zaroktiya wî ya sih sal berê. 
Piştî gera dirêj beytika gewrik li ser darek 
spîndarê venişt. 
Dibistana zaroktiya wî bi çend dîmenên ji hiş  
dernayê û ji bîr nabe, ji nû ve li ber çavên wî ket 
rêzê…” 

Pirtûkek nû, çîrokên balkêş, êş û janên hevpar û 
nêzîkbûnek cûda…  

Weşanên AVA  ...  

Mahmut Ozçelîk ...  

96 Rûpel  

Li mala Mîr Celadet Alî Bedir-Xan  
Rola Mîr Celadet Alî Bedir-Xan di dîroka ziman û 
edebiyata kurdî de mezin û bêhempa ye. Wî hemû 
jiyana xwe di oxira ziman û edebiyata kurdî de 
bihurand û bi kapasîteya xwe ya xurt dixwest 
hîmê rewşenbîriyeke kurdî ya xurt biavêje. Lê 
piştî wefata wî, rûpelê wî zû hat girtin, hat 
jibîrkir in û çend nifş ji xebatên wî bêpar gihîştin. 
Di salên nodî de Firat Cewerî bi riya kovara 
Nûdemê û ji nû ve weşandina kovara Hawarê ev 
rewşenbîrê me yê bêhempa derxist, gihand nivşê 
me û aktuel kir. 

Di vê kitêba ku bi forma romaneke modern de 
hatiye hûnandin, Firat Cewerî li mala Celadet 
Bedir-Xan, li xatûna wî Rewşen Xanimê dibe 
mêvan û bi Mîr Celadet Alî Bedir-Xan re dikeve 
diyalogeke kûr û piralî. Di siya xewn û rastiyê de 
portreyekî Mîr Celadet Alî Bedir-Xan yê zelal 
hêdî hêdî derdikeve holê û tahmeke edebî ya xweş  
li dû xwe dihêle. 

 Weşanên AVA ...  

Firat Cewerî ...  

112 Rûpel 

Şemar û Solên Rengîn 
 Ji pênûsa Bêrî Bihar, xebateke nip î nû û pirtûkek 
zarokan a nuwaze… Xweza, ajal, dostanî, 
hevkarî, jîr û jêhatîbûn û dîtbariyek ewreng…  

Şemar û Solên Rengîn. Ew ê zarok şelekî ji Şemar 
û çîroka wî hez bikin.   

 Weşanên AVA ...  

Bêrî Bihar ...  

16 Rûpel  

Tîravêjan  
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„Şoreşa Sûryayê“ ku wek destpêkeke xweşik li Derhayê, berî 26 mehan, li ser destên 
zarokên wê, ku dikarin wek biçûktirîn şoreşvan li seranserî dîroka şoreşên dinyayê, werin 
liqelemdanê, çû xwederbirîn û vêxistinê, êdî ji şoreşekê bihtir, anku ji dijberiyekê di 
navbera gel û rejîmê de bihtir, ew dikare wek dijberiyekê di nabera du gelan, du 
Sûryayan, du artêşan, du dînan, du çandan, du dîrokan, du tolvegirtina, du blokan û du 
dinyayan de, were dîtin, şirovekirin û herweha analîzekirinê. 

Wate, şoreşa Sûryayê êdî ji şoreşê bihtir, ew şerrekî hem navxweyî hem jî herêmî, bi 
piştgiryeke navneteweyî ye. Li Sûryayê, îro, ne rejîm êdî di vî şerrî de, tenê rejîmeke, û 
ne jî „antî-rejîm“ bi tenê „antî-rejîmek“ e. 

Rewş li Sûryayê, mixabin, îro weha ye:  

Her kes li Sûryayê şerrê her kesî dike; her kes tola xwe, li wir, ji her kesî hiltîne; her kes 
bi Sûryayê, Sûryayê ji Sûryayê dide koçberkirin; Sûryayê ji Sûryayê dide qutkirin; 
Sûryayê di Sûryayê de, dide kuştin û tunekirin; û Sûryayê li ser destên Sûryayê, dide 
dabeşkirin û parçekirin. 

Ya îro li Sûryayê dibe, ji şoreşê bihtir êdî ew „cîhad“ e; ew ne serhildan, belkû „bin-
hildan“ e; ne berxwedan belkû tolvedan e; ne berê Sûryayê belkû berê Îran, Tirkiye û 
Erebistan e.  

Ya îro li Sûryayê diqewime, mixabin, ji Sûryayê û gelên wê pirr mezintir e.                            
Şerr, li hundirê Sûryayê rû dide, lê sînorên wî ji sînorên wê wêdetir in.  

Lingê şoreşê li hundirê Sûryayê ne, lê destên wê li derve ne! 

Dilê şoreşê ji hundirê Sûryayê ye, lê aqilê wê ji derve ye! 

Gewdeyê şoreşê li hundirê Sûryayê ye, li rihê wê li derve ye! 

Şerrê şoreşê li hundirê Sûryayê ye, lê aştiya wê li derve ye! 

Bihntengiya şoreşê li hundirê Sûryayê ye, lê sebra wê li derve ye! 

Qalibê şoreşê li hundirê Sûryayê ye, lê hiş û sewdanê wê li derve ye! 

Qewareyê şoreşê li hundirê Sûryayê, lê naveroka wê li derve ye! 

Qurbanên şoreşê li hundirê Sûryayê ne, lê kujerên wan li derve ne!   

Kirrê şoreşê li hundirê Sûryayê ye, lê girrê wê li derve ye! 

Xwîna şoreşê li hundirê Sûryayê ye, lê xwînrêjên wê li derve ne! 

Şîna şoreşê li hundirê Sûryayê ye, lê şahiya wê li derve ye! 

Birîna şoreşê li hundirê Sûryayê ye, lê dermanê wê li derve ye! 

Tîna şoreşê li hundirê Sûryayê ye, lê vîna wê li derve ye! 

Kîna şoreşê li hundirê Sûryayê ye, lê kînbaziya wê li derve ye! 

Agirê şoreşê li hundirê Sûryayê ye, lê bayê wê li derve ye! 

Giriyê şoreşê li hundirê Sûryayê ye, lê kenê wê li derve ye! 

Payîza şoreşê li hundirê Sûryayê ye, lê buhara wê li derve ye! 

Dara şoreşê li hundirê Sûryayê ye, lê fêkî û berê wê li derve ye! 

Textê şoreşê li hundirê Sûryayê ye, lê tac û solcan û nîşanên wê li derve ne! 

„Xar û kaba“ şoreşê li hundirê Sûryayê ye, lê şensê wê li derve ye! 

Pêşeroj û rabirdûya şoreşê li hundirê Sûryayê ne, lê paşeroj û dahatûya wê li derve ne! 

Ciografiya şoreşê li hundirê Sûryayê ye, lê dîroka wê li derve ye! 

Qerqeşûna şoreşê li hundirê Sûryayê ye, lê çanda wê li derve ye! 

Kotekiya şoreşê li hundirê Sûryayê ye, lê azadiya wê li derve ye! 

Dîktatoriya şoreşê li hundirê Sûryayê ye, lê demokratiya wê li derve ye!  

Bazara şoreşê li hundirê Sûryayê ye, lê bazirganiya wê li derve ye! 

Benî û koleyên şoreşê li hundirê Sûryayê ne, lê „ezbeniyên“ wê li derve ne! 

Şagirtên şoreşê li hundirê Sûryayê ne, lê seyda û hostayên wê li derve ne! 

Zarokên şoreşê li hundirê Sûryayê ne, lê bav û zirbavên wê li derve ne!  

Kiryara şoreşê li hundirê Sûryayê ye, lê biryara wê li derve ye! 

Destpêka şoreşê li hundirê Sûryayê ye, lê dawiya wê li derve ye! 

Idolên şoreşê li hundirê Sûryayê ne, lê îdeologên wê li derve ne! 

Dinyaya şoreşê li hundirê Sûryayê ye, lê dînê wê li derve ye! 

„Cîhada“ ji bo şoreşê li hundirê Sûryayê ye, lê fetweyên wê li derve ne! 

„Cîhadîstên şoreşê“ li hundirê Sûryayê ne, lê şêxên wê li derve ne! 

Bawermendên şoreşê li hundirê Sûryayê ne, lê Xwedayên wê li derve ne! 

Kurt û Kurmancî:  

„Şoreşa Sûryayê“ şoreşek li Sûryayê ye, lê bê Sûrya ye! 

Şoreş li hundirê Sûryayê ye, lê Sûrya li derveyî şoreşê ye!  
 

Ehmed mustefa 
 
 
 
 
 

Derdê Dûrî 
 

Sal ji Umr va dibhorin 

Roj û şevên min Tarî dibin 

Kul û Xeman va dikişînim 

Ji derdê xerîbîyê va ez dimrim 

Xort bûm va ez kal dibim 

Ji derdê dûrîyê va dişewitim 

Xerîbim va can didim 

Dil bi kule kûr dinalim 

Nabînim çare û derman 

Ev çi êş e ez nizanim 

Dikim nakim te ji bîr nakim 

Ey Welato .Welatê min 

Êdî vaye ez kal dibim 

Ez'ê bimrim û te nabînim 

 

Serok Barazanî 
 

Ey Serok Serok 

Ey rêber Serok 

Ey Serok Serok Ey Serokê min 

Rêz û Silavê min 

Ey Pêşmerge dev tim l'çîyayê 

Bo we ev canê min 

Ey Serok Serok 

Ey rêber Serok 

 

Bilinde tu wek çîyayê 

Him şêre û him piling e 

Ey Serok Barazanî 
Ey Pêşmergê Kurdistanê 

Bi Navê te em tev sûnd dixun 

Ey şêrê l 'Kurdistan 

Ey Serok Serok 

Ey rêber Serok 

 

Dar bi dar Zinar bi znar 

Dest bi dest We Sînor çêkir 

Ey Pêşmerge tu bo Rêber  

Barazanî ey serokê min 

Barazanî tu ye şêrê Kurdistan 

Ey Serok Serok 

Ey rêber Serok 

Hoşeng Broka  
hoshengbroka@hotmail.com 
 

     „Şoreşa Sûryayê“: 

                               Şoreşa bê Sûrya! 

    Kurt Kurt Kurt Kurt     ûûûû      
KurmancîKurmancîKurmancîKurmancî         
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Her çend gava 

ez davêjim 

Dizîvirim,bi dilxweşî 

Li te digerim 

Bi nazdarî gazî dikim 

Meger tu poşman bî 

Veger  

Li hêvya te me…. 

 

Li hêvya te me 

Lê ez diçim 

Navtêdanê 

Bi xwe didim 

Ber bi aso  ve 

Baz didim 

Da  zû 

Bighêm 

Ger tune bî 

Ji tere veger,lê 

Meger tu bixwazî vegerî 

Rabe veger 

Hîna ez 

Li hêvya te me..... 

 

Her pengava 

ez  davêjim 

Radiwestim 

Bi te dipûjinim 

Li bîranînên te 

Vedgerim 

Taxa ji ser taxa 

Radikim 

Têbîrên te ez 

Nû  dikim 

Dil û ceger 

Pê şadikim 

Ger tû bixwazî vegerî 

Lezke veger   … 

Li hêvya te me..... 

 

Veger hîna 

Li min û te 

 

bûye buhar 

Gul pişkuvîn 

Pel  şîn û geş 

bûne li dar 

Tirsam ewe 

Pel zerbibin 

tev bêne xwar 

Nema bighên 

omîda xwey 

geş û  nazdar  

Veger êdî bê sûdaye 

Li min qet neger 

Lê ger tu bixwazî 

Vegerî,îro veger 

Li hêvya te me 

 

Li hêvya te me 

li  dehlê me 

Li bin dara 

çinarê  me 

Li nav gula û 

Bêhnê  me 

Bendewara 

hatina te me 

Ger tu bixwazî 

vegerî 

Zûke veger 

Li hêvya te me.....  

 

Veger binêr 

Çawa  sîtav 

Ji mere 

Beşek ji mêrgê 

Parastiye 

Şaxên darê 

Bi pelên xwe ve 

Sîwaneke fireh 

  

li ser girtiye 

Li wir,li bende te ez 

Rûniştî me 

Bi hatina te, bi hêvîme 

Meger  tu poşman bî 

Bese veger 

Li hêvya te me 

 

Li hêvya te me 

Li  ber pirê 

Cihê civînên mey berê 

Tû bêjî na,yan jî erê 

Li bende te ez 

rawestîme 

Ger tu bi xwazî vegerî 

Êdî veger 

Li hêvya te me.... 

 

Li hêvya te me 

Li bin, siyê me 

Li ser geya ,li ber 

avê ,me 

Li nav bayê 

Buharê  me 

Çav nerîna 

hatina te,me 

Meger tu poşman bî 

Veger 

li hêvya te me.....  

 

Veger da em 

evîna xwe 

Bikin dîrok 

Û avsane 

 

Bikin tîrêj 

ji rojê re 

  

Boniye  Cegerxwin 

 
Li HÊVYA TE ME 

 

Bikin roman û 

dastane ,bi pêlên 

bayê  re 

Tevî rêkin 

Miştkin zemîn û 

Esmana 

ji dildara re 

bibe dîdar 

Bibe nîşan 

evîn name 

Êdî veger 

Pir xweş dibî 

zûke veger ez 

Li hêvya te me…. 

 

Veger da em 

Bihevre ji nûve 

dîn bibin 

Gul û çîçek 

Li  dara me 

tim şînbibin 

Xisrikên me 

bi kulîlka 

Tev mişt bibin 

Evîn û vîn 

Di dilde ji nûve 

Gurbibin 

Veger êdî  

Jîn xweş dikî 

Lezke veger ..ez 

li hêvya te me…. 

 

Veger berî li min 

û te bibe tarî 

Pêtên heza, bibe arî 

bibe xwelî 

Ger bighênê 

Ew jî li dawî 

Tev, bi sarî 

Ji nûve veger 

Ne hêjaye 

Qet veneger……. 
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Celal Muhemed Emîn 
(Hozanê Dilzar) 

 

 

 

 
 

BIYANIM EZ 
ez ji êtûna perenga evîndaran 

sortirim 

ez ji şewq sed çiraxî 

zertirim 

ez ji dîroka memê reben 

û vê nebûnê 

kevntirim 

ez ji wendabûna zar û mirovan 

tundtirm 

lê biyanim 

ez ji şewqa sed çiraxî zertirim 

kavilim ez 

dergehek bê dergehim 

dergevanê  dergehek bê dergehim 

lê ji dardana dergehan sertirim 

heş di serê min de dehle 

bê rêye wendatirim 

kaniyên dehlê min xwînin 

vajî diçin 

ez rastirim 

lê ji axa xwe biyanim 

ji qeşayê sartirm 

ez dikarim mîna bazan 
 

na belê bilintirim 

lê ji ezmanan biyanim 

ji meha wê dûrtirim 

ez mêwê welatê xwe 

serxweşim 

ji badeyê ez diafirim 

NE KAVIL 
 BIN ÇAVÊN TE 

Du bizotin çavên te 

bizotên hilweşîne 

difridin tên heriftin 

lê dîsa vêketîne 

du çalin ew çavên te 

şikeftên bê binîne 

du çalin 

dîrokin 

dîroka veşartîne 

riçin li dîwarên wan 

bi tundî nûsikîne 

ne kavil bin çavên te 

bîranînên mirîne 

ji êtûna vemirtî 

çavê te vêketîne 

buhêrke kesê ku bê 

mehê biçe şikeftê 

buhêrke kesê ku bê mehê 

mehê nebîne 

di çavên te de ji bilî min 

ronahiyê nabîne 

ne dîrok bin çavên te 

bîranînên mirîne 
 

Yehya Elewî ferd (Emû Elewî) 

 

 

 

Emû Elewî û helbestên wî 
Şairên xizanan 

Xwedê li perperokan 

Got : "şairên xizîn bin 

Sa wan çîrok bixwînin 

Li ber gulên şêrîn bin" 

 

Hinga tacên şairî 

Danî li ser serên wan 

Reng û gulik çê kirin 

Li pirtûkên perên wan 

 

Xwendevanên pirtûkan 

Perperok û xizn in 

Mêr û jinan xerîb in 

Xwendina wê nizanin 

Daran 
Dar mîna pêxemeran 

Sa me ji esmîn hatin 

Sa erdekî germ û hişk 

Drên hişîn xelat in 

 

Xwedê ku dar livandin 

Hewa xweş û hênik bû 

Jiyana me şêrîn bû 

Xwedê bi me nêzik bû 

 

Li bax û daristanan 

Sa her kesek darek çand 

Ji meze û bîhna xwe 

Mêwe çê kir sa me şand 

Du nîve sêv 
Nîve sêvek negihîştî 

Hişîn û tirş û tahl im 

Tu nîve sêvek sorî 

Ji te dûrim dinalim 

 

Sa min bûye evînek 

Bibin ez û te sêvek 

Me gez bike diranek 

An ku ramûse lêvek 
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Serwer Elwanî 

Lewend Dalînî 

 

 

Kilê çavên keçek Kîkî? 
Gava min Xurcizînek Zêr, 

Da bi misqalek ji kilê çavên te?  

Xeznedarê Mîrê Bota 

Frotina kil sekinand? 

Colîyêt xwe ji Romîyo, 

Da berdan! 

Zîn ji Mem Xeyidî  

Edola Milî nema bi qelenê xwe 

Qaîl bo; 

Û nema jî stran avêtin 

Ser Derwêş!? 

Xecê bû pezkovîyek;  

Û Poçek li Sîamend da!? 

Wexta min Xizêma te 

Li cem hostakî cihuwê Esfehanî 

 

Da çêkirin? 

Kumêtê minî kab reş 

Ji deşta Rewandûzê tanî kepezê Kîkan 
*; 

Kire du gav!? 

Kewkebî Mila 

Li xwe nexweş anî? 

Çaxa min Şarek kesrewanî  

Li ser moda Kîkanî; 

Bi gulik û gulabend 

Ji tere; 

Da ber fitl û badanê 

Çardeh hostevan 

Qederê sê miha 

Kêl û zem danê 

Û avêtin dised û bîst û pênc 

kevrê qîmetlî Yek hebê mircanê; 

Êma Hemo û Xanima Deywanî 

Li cem Yezdan, 

Gilî kirin? 

Kêlîya te dilê min dizî? 

Helbesta min ji şîr vebû; 

Mijê hêsirên xwe 

Barandin;  

Guftûgo lal dibûn 

Perav ji dêmên te; 

Mat mayî diman 

Û xunav li ser pelan dipûnijî!? 

Lê Sala min ramûsanek 

Ji lêvên te revand, 

Nexeşxanê Qamişlo û Mêrdîn ji keçikan 

Hatin dagirtin??!!.... 

Kepezê Kîka : Ji çiya piçûktire û ji gir mestire; 
gera wî nêzîkî 4000m2 dikevê nabeyna 
Dirbêsîyê û Serêkanîyê, lê nêzîktrî Derbêsîyê 
ye. 

 

Beyar Robarî 

 

        
 
 

Nebê! 
Nebê ! 

Nebê yara min e nebê  

Ger gotina te, dil pê şad û şêrîn nebê 

 

Nebê ! 

Nebê bira nebê 

Ger gotina te rast nebê 

Û pişta birê pê bihêz nebê 

 

Nebê ! 

Nebê heval nebê 

Ger gotina te, ji dil û qiyat nebê 

Û xweşî û dostanî pê avanebê 

 

 

Nebê ! 

Nebê babê mino nebê 

Ger gotina te, ji mirov re sersî nebê 

Û dar û giya pê şîn nebê 

 

Nebê ! 

Nebê dayê nebê  

Ger gotina te, bo law û keçê yek nebê 

 

Nebê ! 

Nebê hozano nebê 

Ger gotin û dengê te,  

Gul û reyhan pê eng nedê 

 

Nebê ! 

Nebê ristavano nebê 

Ger ristên te, evîn pê serî nedê 

Û şervan, pê bicoş û doza xwe bawer 
nebê 

 

Nebê ! 

Nebê delal nebê 

Ger evîn û jîn, armanca te nebê. 
 

F Yakoub 
 
 
 

Ey asman 
Sorgula mina qeşeng 

Îro maye bê bêhn û reng 

Li vê dinya xweş û şeng 

Çira li min dikî asteng ? 

Gula herkesî heftreng 

Ya min tenê maye bedreng 

Li hercar alî zenge zeng 

Dilê min mîna pereng 

Gelê minê pir bi reng 

Nakare bibe yek deng 

Bi zorî dikin pesdeng 

Îro hejar û destteng 

Maye li ber destê çavteng 

Kesên zordar û perseng 

Li ser me dikin şer û ceng 

Dixwazim bibim çeleng 

Dema min e çaxûbeng 

Lê maye bê pişt û çeng 

Yên dîtir mane bêdeng 

Ey asman gazind ne ji teye 

Dem hatiye bûye dereng 

Lê belangazim nabim çeleng 



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
19 HELBESTHELBESTHELBESTHELBEST    

                            hejimar   " 13 "  Gulan   2013               rojnameyeke çandî ye ,                                                ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye 
 

 Hebû tine bû.....rojek ji rojan 

li gundekî.....ji rinde –gundên kurdistan 

pîrek pîrhevok....têde dikir kar 

li wî dûre gundî derbas kir temen û jiyan 

li hawîr wê ji ĥemû rengan 

hebûn lawir û pez û sewal 

pirr bûn di gunde ....kimûr û ajal 

li wî gundî bû êvar 

      sibê derket ......bû elend û ronak 

     şêrgele kir bang 

yê çû mizgeftê.... 

                   û yê çû dêrê 

tev daku nimêj û sselat 

ber esir ve..... 

       pîra me ......pîra delal 

destarê xwe anî..... 

        wê demê kêm bûn ji xizanî aş 

û hêdî.....hêdî  

   li ber awazên şalûl û bilbilan çêdikir dan 

lê mixabin bûye ....kevne pîr 

û çav jî bi ser de nabîn 

di wê dema kurte karê xwe nekir temam 

şev ket erdê.... 

     li hawîr reş û tarî bû doran 

    ji qad ta azîman 

bi xemla şevê bûn goranî û sitran 

û pîra menî.......pîra pendiyar 

  ji şefeq û sibîdê re bû bendewar 

dîsa sibe bi xemla xwenî nûjenî 

          derket ser dewlemend û perîşan 

da xurist ji mirov û şînahî û ajal 

hêz û şên..........  

         ji mehrîban redûn û rewan 

       yê derket cot..... 

                       yê berî da karistan 

yê çû ber pez û dewara 

          bû şivan û gavan 

pîra me jî derket.... 

li ber deryê xwe raxist kevne –kulav 

balgehek ji pûş..... 
 

       danî tenişt xwe bi hêsan 

û bi bismila...... 

              hilda vemal  

êdî îro roja kar..... 

  li ser milê wê ev genim bûye bar 

û hema ew di rewşa xwe de  

          nêzîk bû jê şêrgelê gemar 

xwe bir û anî.......... 

              zik birçî....... 

      bergûrk ji nêza bûye newal  

wisan bi fen û fûtan 

          li ber pîrê çû û hat 

belkî ji xwer birevîne çend lib dan 

    û hema ji nivkêde.... 

    êrîş kir....bi hêza xwedan 

     ji mafê xwe ji xwarnê xweş revand 

û pîra menî çav teng..........  

          di çav de çikiland gopal 

ta qarîn ji dîkê mere bû.......bang 

ta ji hawîr ew lawir.....heval 

tev bi hewara wî bûn şiyar 

mirîşk û qaz û werdek 

              pez û sewal 

ji hindir de.....  

          li ser kirin girî û nale.....nal 

çi bû ji te ey dîkê ....heval 

dîkê me jî xwe da alî 

      kire sixêf û fort 

ey pîra bê şerm.... 

         çiman te çavê min rijand....??! 

di çavê tenî nûtikî de  

               gelek bû ew liba dan 

ax û ssed carî aman... 

               bi xwedayê mezin 

bi yezdanê pak û dilovan 

ezê gilî bikim.... 

      ta tu bibe di sêlûl û zindana de 
mêvan 

em te derxin.... 

ji zindanê ta goristan 

Alan pîr mem 

Şêrgele û pîrê 
 

  

beraqe.......ey xwedya yek û nîv diran 

şêrgelê me çû.... 

          di rêça xwede dî  

               çi yeke ejdeha ....mar 

marê me pêre bû peyvdar 

      gotin vekir......... 

            û bi hêsanî axeva xwe 

dîko tê bi kude here....?? 

         wisan tu bê çav 

dîkê me bi hêz lê vegerand 

te quzelqurta bavê dîko xwarî 

dilê ejdeha ma jar 

             û bi tirs bersîv da 

ma ez bêjme te çi 

                        ey dîkê delal......?? 

tu xweşik û rind 

      û pirranî ji te xîn û lav 

dîko jî ....wisan bi peyvên dijwar 

û bi poz bilindî lê vegerand 

bêje dîkil axa.... 

        axayê gundim ....ez 

    wer bi min re  

                         ezê te bikim muxtar 

pîra ....şevşevokî... 

            bi bê şermî çavê min rijand 

wezê anha bidim rê... 

herim.... 

                xuristan ....muristan 

               ênim leşkerkî giran 

                ser pîra du diran 

                çavê min rijand 

                            ji bo libek dan 

go : ezê jî bêm 

       tu dibê çi ....dîkil axa 

wer kezeb.... 

      ser sera û ser çava 

û wisan herdwa da rê... 

       û ji nivkêde dîtin tepka rêxê 

ha dîk....  

       rêwiyê bê mal 

tê bi kuve here.....?? 

           tu û mar 

we wiha keş...... 

              ji xwer kirye ...kerwan 

tepka rêxê.... 
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HELBESTHELBESTHELBESTHELBEST    

                            

    hema ev peyv dan 

ta dîk bi acizî xwe hejand 

te quzelqurta bavê dîko xwarî 

bêje min dîkil axa 

ma ez kengî ji ter bûme heval 

   ta wiha tu navê min dibêje bê nîşan 

çîroka xwe jî  

               dîsa jêre got...... 

û tepka rêxê jî 

                  bi qîm û reza xwe 

  bi herdware bû dost û yar 

û tevan berê xwe dane xuristan 

        li welatê..... taristan  

             ko tev mij û mûran 

û hê ew dimeşin..... 

    ew sisêne nîvê şeşin 

xuş-xuşek hat.... 

           erdhejek ......helat 

gundor li wêdêye ti nabê 

pirsî ji ĥersyan 

                 bi kudeye mirad û armanc.....?? 

û ji çûna we 

         çiye doz û daxwaz....?? 

dîsa bi wan forta... 

        bi wan gotina 

       bi wê çîrokê her çar bûn heval 

gundor jî bi qîm û reza xwe  

          bi kêf û sema da dû wan 

belê wê herin nik leşkera 

      gilî bikin ser pîra sitemkar 

û hê ew jî dikşin.... 

          lê dûre hê......ew armanc 

mar ban kir....  

             waye şojî... 

          xwe veşartiye mîna rovî 

di te de ranebin sitiryê wî 

           ey dîkê ...heval  

şojî ji her çaran pirsî 

           bê ji mar û şêrgele bitirsî 

winê bi kuve herin........?? 

ey koma heval 

mar lê vegerand.........  

      ji serokê me dîk bi pirs 

  

   ey şojiyê reşbelek çav 

ewe di nav mede xwedî deng û nav 

çîroka xwe jî wî jî...... 

 dîkê bi çavekî vegerand 

û şojî xwest bi wan re bibe heval 

her pênc.....  

       ji tepka rêxê û gundor.... 

      û şojî û mar 

ji salar dîk re bûn leşker û siwar 

ji nivkêde dîk derket ser hîmekî 

     û da dostên xwe biryar 

hevalno .....va em bûn gelek 

    de ka em dest bi dest  

        êrîş bikin pîra xwînxwar 

bê em xwe bi westehênin....  

       bi çûna menî xuristan 

we go erê ......an na 

û pêlanek min heye 

    daku vê mijarê .....pêlanek delal 

bêtifaq....... bêtifaq 

li kurdistana sûrî bû ev tişt 

   [1]ne ya turkî û îran û îraq 

biner ey dîk  

      bi sûnd û ...peyman 

   emê her çar ji tere bin sozdar 

û bi wilo ....bi vê peymanê vegeryan 

  û xopanê gund her çar gîhan 

hê wext serê sibê bû......  

        pîrekê gundiyan lê dixistin nan 

û pîra me jî mîna wan......  

      ew pîra dijmin û neyar 

û dîk role û dor da wan 

     biner tepka rêxê.....  

       tê têkeve hindirê tenûrê 

  mîna hevşariya mêşê hingiv li kewar 

tu jî ey gundorê ...ser mezin 

gêj û mest û serxweş û sergerdan 

tê here ser bên 

mîna çûna te her sal 

     tu jî ey şojiyê ....tîne êş 

      êş û jana te pirr xeddar 

tê têkeve bin nivînê pîrê 

     û merca min tu veşartî be ji ber çav 

 

yê tu ey mar...... 

marê bi dek û dolab 

xwe li sitûna xênî bi pêç..... 

      ta ji tirsan bavêje pîrê deling û  

serkab 

we go erê.....?? 

   bilam............ bilam 

û bi vî hawî derbas bûn gund 

 her çar û dîk yê pênca bi jimar 

her yek çû cê xwe 

        bi asê xwe lê veşart 

û hema pîra me hat 

   wê nan lêxe.......pîra xwînmij û gemar 

destê xwe xist tenûrê...... 

       tepa rêxê destê wê kir xelat 

bi dengekî zîxanî..... 

      pîrê go : hawarê ......hewar 

gundîno çi li min hat.....?? 

çû destê xwe bi sitûnê paqij bike 

mar bi dizî pê veda  

ax û axîn ji nava wê derket 

       ji cerg û mêlak û hinav 

bazda çû ....nav livîna 

li ser şojî rûnişt.... 

    sitiryê wî di qûna wêde bûn nîşan 

bi ax û nal...... 

     qaşo hatibû derman.... 

qûna wênî biçûk.. 

      ji êşa re bû govend û alan 

pengizî ji nav nivîna ... 

       xwe bi hêz ji êşa qevazd 

serê wê li derî ket 

       gundor ji jor ve hat xwar 

bi ser de ket.....  

    wê perçiqand 

ne hestî.....ne goşt li ser hev man 

  

dîk ji kêfa çû ser koxê 

   kû...kû .....kû .....kû  

min ĥeyfa xwe ji pîrê sitand 

 
[1] ne ya : divê ev herdû beş ji bêjeyê 
cuda bin lewra peyvek din heye  mîna 
em bêjin"neya min" yanî xama min ; an 

levena min 
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QUNCiKQUNCiKQUNCiKQUNCiK 

   

 

    

Serhan  IsaSerhan  IsaSerhan  IsaSerhan  Isa    
serhanisa@hotmail.com 

Sêşevka xewnê 
 

Mîna zadikê çivîkan, 

di danên birçîbûnê de, 

tarîşevan, xilmaşî, 

bi ser cizbûn û bextreşiya  dîwarên oda min , 

a jihezkirinketî de vediciniqand. 

Û karwanê toza pîkên te, 

di dilahiya berbangan de, 

baz ji mexelan rakirin, 

û birên xewnên min, 

yên ku bi hêminiyeke bedew 

di himbêza borîzanên bêrîkirinê de 

lûsiya bûn... 

di beltikan de ji kêrkirin??? 

Û mîna şervanekî destvala 

di cengeke bi gumîn û teqîn de 

min jî Tîrên xwe dikilan û di asoyan de difiriandin 

û tavik di kelkela rojan de 

dilorand seqemeke har. 

û di guhê demê de, 

di hinavê bêrîkirin û wê bendemana kur de 

li ser tixûbên simbêlêd min 

tu dipuşkuvî mêbûneke seqet. 

Êvarên serqot 

yên li ser... 

kevîkên pozbilindiya te ya şeht ji bîr kirî 

xwe didoşin lehiyeke evîn. 

 

Û hîna... 

terkandina lêv û dêmên te 

vezîlandina zengelorka te 

fasiqiya bisk û berbendên te 

hîrehîr... û... şîheşîha bejna te 

ya mîna hespekî şemûs 

li ser nalenale vî bayê 

ku pişta min ditajone 

ber bi xîlê hatina te ve. 

Û... hîn...? 

têlên serserîtî û tewlaziya te 

li ser termê tilîkên min yê li hewa mayî, 

dikin zingezing. 

û...  demên serqot û bê qumatk 

tu kedî dikê. 

Lê eger kehniyên bîranînan zêtin 

û...  keziyên xwe 

yên li ser şîna min nehinekirî 

bi ser tamara te de rep kirin? 

û te xwest 

bi pizrûkêd mêraniya min ya jikêr bûyî  

mêbûna xwe ya zirz veciniqîne! 

û... xewnerojkên poşmaniya xwe 

di bîra demê de nîgar bike? 

û birêse stûneke mirade 

wê çayê... tenê wê çaxê 

tê bibî  

mêvana 

şêşevka 

zayîneke 

bê kurbûn...? 

û ...??? 

Pênûsa Min îro 
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Ji folklora kurdî 

BIBİLCAN Û DÊW  
 Carek ji cara, mamê Xidir kerê xwe hilda çû dara, lê 

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

Hebû tunebû heft bira û xwîşkekî hebûn. 
Ciwamêran ji xwe ra li serê çiyakî asê xanî 
çêkiribûn û li wir dijiyan. Her wiha debara xwe bi 
nêçîrê dikirin. Navê xwîşka wan Bîbilcan bû. 
Camêran her roj xwîşka xwe li malê dihiştin û 
diçûne nêçîrê. Heya ku bira ji nêçîrê dizivirîn, 
bîbilcanê jî karê malê diqedand û ji birayên xwe re 
xwarinê amade dikir. Demekî dirêj wisa berdewam 
dikir. 

Rojekê dîsa heft birayên bîbilcanê amadekariya xwe 
kirin ku wê ji bo debara xwe herine nêçîrê, lewre 
 vê carê jî di xwestin ku hinekî xwîşka xwe şîret 
bikin. Ji  xwîşka xwe ra gotin: „Bîbilcan tu çawa 
dikî bike nehêle agirê ser kuçik bitemire, eger ku 
agir bitemire êdî em nikarin agir peydabikin”. Tu jî 
dizanî me çend sal beriya vî agira ji dêwan dizî bû, 
lewma em nahêlin êgir bitemire.  Eger agir bitemire, 
him tu nikarî ji me re xurekê çêbikî, him jî emê 
hemû ji ber sûr û seqama zivistanê li serê vî çiyayî 
bimirin. Tu jî dizanî ku beriya nan û avê sitara me 
ya serê vî çiyayî asê bitenê vî agira ye. Wer 
hasilîkelam her heft bira jî şîretên xwe li xwîşka 
xwe dikin û wekî caran dîsa diçine nêçîrê. 

Bîbilcan jî radibe dest bi karê malê dike. Heya 
nêzîkî nîvro kar û şixulê xwe xelas dike, tê dinêre 
ku pisîkê wayê di ser êgir de mîz kirî û mixabin agir 
vemirî ye. Bîbilcan xwe bi xwe ji xwe ra dibêje: 
„Hey wax agirê me temirî, ezê niha çi bikim”! 
Dema ku birayê min werin ewê min bikujin, Rebiyo 
eva çi bû hate serê min feqîrê!... 

Lewre Bîbilcan pir bi ser halê xwe de diponije û  ji 
xwe ra dibêje: „Ya rind ew e ku ez herim bi 
awayekî dîsa êgir ji cîkî peydabikim, qe nebe ezê ji 
dêwan bidizim”. Wer hasilîkelam Bîbilcan dikeve 
serê rê û berê xwe dide çiya û baniyan, wisa diçe 
diçe dinêhêre ku wayê ji serê çiyakî asê dû jêlî 
qildibe, berê xwe dide wî dûyî û diçe. Dema ku diçe 
nêzîkî dû, lê dinêhêre ku jinekî pîr a mîna wê wayê 
di sîtilên mezin de ji dêwan re xurekê çêdike. 

Tu navê dêwan pîrê hêsîr girtiye û ji xwe ra kir ine 
berdestî, çi karên wan hebûye hemû bi pîrê dane 
kirin û nehiştine ku pîrê ji wan biqete, pîrê jî 
fersend nedîtiye ku xwe bi awayekî ji destê wan 
rizgar bike. Bi salan e ku pîrê bi wî awayî xizmeta 
wan dêwan kiriye, dêwan pîra feqîr wisa ji xwe ra 
kirine xizmetkareka dîl. 

Bîbilcan diçe ba pîrê dibêje: „Hal û mesele ya min 
ev e, eger ku ez niha agir nebim, wê birayên min, 
min bikujin”. 

*Pîrê bilez û bez hinekî agir dide bîbilcanê û jê re 
dibêje: „Zû vî agirî hilde, ji vê derê here, eger ku 
dêw werin dema ku te li vir bibînin ewê te ji xwe ra 
têkine şîva êvarê”. 

Bîbilcan bilez û bez agirê xwe hildide û diçe, lê 
gava ku bîbilcan bi wê lezê ve diçe, mixabin îcar jî 
giloka ta ji paxila wê de dikeve erdê. 

Lê ji kortifaqiyê re serê tayê gilokê jî bi kinc û 
bergên Bîbilcanê va dizeliqe û gilok jî li devera ciyê 
dêwan dikeve erdê, lê Bîbilcan jî mixabin vê yekê 
qet nake ferq. Heya ku bîbilcan tê malê giloka ta jî 
wisa li dû wê dirêj dibe, lewra şop û rêça bîbilcanê 

jî bi vî awayî diyar dibe. 

Dema ku dêw têne qonaxa xwe, lê dinihêrin ku 
bêhna merivan ji wir tê, ji pîrê ra dibêjin: „Eva 
bêhna têjikê qurîşan e (dêwan ji merivan re gotine 
qurîş)”. Vana dikevin dev û dora qonaxa xwe bi 
bêhnê ve wek tajiyên nêçîrê li Bîbilcanê digerin. 
Dema ku parî mêze dikin ku tayê gilokê jî li erdê 
dibînin, dibêjin aha birastî jî têjikê qurîşan hatiye 
vê derê! 

Ez çi serê we bihêşînim: 

Dêw diçine dora pîrê dibêjin zû ji me ra bibêje: 
„Ew têjika qurîşan kî bû? Ew hate vê derê çi? Ew 
bi kîjan alî ve çû? Dêw dikin û nakin pîrê tu tiştekî 
ji wan re nabêje, dibêje, heyran min tu kesek li vir 
nedît, kes nehatiye vê derê ba min, hûn min 
dikujin jî bikujin ez tiştekî nizanim”. 

Dêw lê mêze dikin ku pîrê ji wan re rastiyê 
nabêje, ji hevre dibêjin: „Emê li peyî vî tayê 
gilokê herin, emê gilokê kombikin û wusa li peyî 
şopa wê herin heya ku me ew dît”. 

Dêw radibin pêda wî tayî dişopînin. Paşê lê mêze 
dikin ku tayê giloka ber bi serê çiyakî asê de 
rêzbûye, vana wisa dişopînin dema ku bala xwe 
didinê wayê li serê çiya malekî heye û jê dû 
qildibe. Vana ji hevra dibêjin: 

„Temam me ciyê wê destnîşan kir, emê niha wê 
bigirin û bi dilê xwe wê bixwin”. Dema ku dêw 
diçin li derî dixînin. 

Bîbilcan dibêje ew kî ye?! 

Dêw dibêjin: „Em mêvanin, ji kerema xwe re ji 
me re derî veke”. 

Lê bi dengê wan ê gurr re êdî Bîbilcan jî fêhm 
dike ku vana ne pêyayê xêrêne pêyayê şer in. 

Dibê bi Xwedê hebe tunebe vana dêw in li peyî 
min hatine vir. 

Bİ HELBEST - Dengbêj Ebdurehîmê Mûşî 
Lewre Bîbilcan ditirse venake derî Dêw ji kerba 
dibin wekî teyrê bêserî Dema ku dêw dikin û 
nakin viya venake derî. Jê ra dibêjin: 

Hemin tu ji me ra venake derî Ka pêçiya xwe 
dirêjke di qelîştoka derî Emê hinek pê bimijin, bi 
soz be em di piştre terin Zirarê nedin te keçika 
zerî. 
*Bîbilcan jî dif ikire dibêje eger ku ez pêçiya xwe 
dirêj nekim di qelîştoka derî Ew bi pêçiya min 
nemêjin wê ji binîve rabikin çardera derî 
Dê werin min bikujin wê min bihêlin bêserî. 
Bîbilcan ji wan re dibêje temam ezê pêçiya xwe 
dirêjbikim qelîştoka derî Hûn ji xwe ra pê bimêjin 
û herin, ziyanê nedin min keçika perî.  
Dêwan gotin erê bi soz be emê zirarê nedin te 
keçika zerî. 

*Dema ku bîbilcanê pêçiya xwe derxist di nav 
qelîştoka derî:  

Dêw bi pêçiya wê mijiyan wek serxoşên serserî. 
Piştî ku hinekî dem derbas bû, laşê Bîbilcanê 
tevizî. Dema ku êdî Bîbilcan ji xwe çû. 

Bİ HELBEST - Dengbêj Ebdurehîmê Mûşî 
Lewre Bîbilcan ditirse venake derî Dêw ji kerba 
dibin wekî teyrê bêserî Dema ku dêw dikin û 
nakin viya venake derî. 

Jê ra dibêjin: Hemin tu ji me ra venake derî Ka 
pêçiya xwe dirêjke di qelîştoka derî Emê hinek pê 
bimijin, bi soz be em di piştre terin Zirarê nedin te 
keçika zerî. 

*Bîbilcan jî dif ikire dibêje eger ku ez pêçiya xwe 
dirêj nekim di qelîştoka derî Ew bi pêçiya min 
nemêjin wê ji binîve rabikin çardera derî 
Dê werin min bikujin wê min bihêlin bêserî. 
Bîbilcan ji wan re dibêje temam ezê pêçiya xwe 
dirêjbikim qelîştoka derî Hûn ji xwe ra pê bimêjin û 
herin, ziyanê nedin min keçika perî.  
Dêwan gotin erê bi soz be emê zirarê nedin te keçika 
zerî. 

*Dema ku bîbilcanê pêçiya xwe derxist di nav 
qelîştoka derî:  Dêw bi pêçiya wê mijiyan wek 
serxoşên serserî. Piştî ku hinekî dem derbas bû, laşê 
Bîbilcanê tevizî. Dema ku êdî Bîbilcan ji xwe çû. 
Dêwan îcar jî destpêkir bi xwîna Bîbilcanê mijîn. 
Wisa carê dêwek pêçiya wê dimêje û pê diwerime, 
ew xwe şûnda vedikêşe, îcar yê din xwîna wê 
dimêje. Dêwan wusa xwîna wê vexwarin, Bîbilcan 
di nav lepê wan de di tevizî. 

*Lewma êdî Bîbilcan ji bêxwîniyê li wir mir ma 
bêruh û bê can.  

Dêwan jî zikê xwe bi xwîna wê têrkirin, 
vegeriyan qonaxan. 
Dema ku dibû êvar: Gava ku birayên Bîbilcanê ji 
nêçîrê dihatin mal, malikê tu mîrat be gava bala xwe 
danê Bîbilcan li erdê dirêj kirî ye, wusa çîl û 
spîbûye lê nemaye ruh û can! Ji hevra gotin bi 
Xwedê hebe tunebe, eva kiryarê dêwan e, ew hatine 
wan xwîna xwîşka me vexwarin e wê kirine wî 
rewşa han. Vê yekê pir zêde diçû zora wan, vana li 
wir biryar didan bi ser hev de di ponijîn roj û dan, 
ewê herin  bikujin hemî dêwan. Lewre vana radibûn 
berî dane qesroka dêwan. Her heft bira dema ku 
diçûne wir. Bala xwe danê pîrek wayê li wir. 

Vana ji pîrê re gotin: „Mesele!  Dêwan xwîşka me 
kuştin wekî hovan Em jî hatin tolê hildin bêguman. 
Pîrê gote wan: Ew dêwin hûn jî meriv 
Hûn nikarin wan bikujin liv bi liv Wê we hemûya 
bikujin nemîn liv. 

HEFT BİRA 

Vana gotin me daye carek biryar. Emê jêbikin serê 
dêwên zordar. 

PÎRÊ :  Pîrê gote ka hûn werin li pey min Ez giyakî 
bidim we hûn jî bixwin Dema we xwar wî giyayê bi 
şîfa Hûnê wek dêwan bihêzbine li vir. 

HEFT BİRA 

Her heftan jî dabûne peyî pîrê Pîrê wan bir ser 
mezelê mirîdêw  Li ser mezela ji wan re wiha digot: 
Wê pûnga li ser mezelan hûn bixwin 
Piştî we xwar hûn jî dibin wekî wan 

Dema hûn bikevin qada şer û ceng 
Wê li dêwa nemîne tu hêz û reng 

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

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

Bi dêwan re diketin şerê giran 
Ji bo bistînin tola keça ciwan 
Lêdixin li dev û diran poz û ser 
Dikujine hemî dêwan nahêl ter 

Vana li wir di kuştin hemî dêwan 
Rizgar di kirin pîra hêsîr ji wan 
Ji wir dizvirîn hemî xortên ciwan 
Li vê derê me qedand Çîroka wan: 

Çîroka Şair Mûşî li dîwana 

Rehmet li dêw û bavê cîwana 

Ji xêncî xayîn û ewana 

Çîrok: Gelêrî  … Herêm: Serhed / Agirî 
Berhevkar: Nîhatê Agirî  
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Mehabad an jî Sablax (bi farsî: Mahābād) bajarekî binavûdeng a kurd li Îranê, 
li başûrê Gola Urmiyê yê, 1300 m bilindahiya wê ji ruyê avê ye. Ew li bakûrê 
rojavayê Komara Îslamiya Îranê li parêzgeha Azerbaycana Rojava û 
bajêristanê Mehabadê û 312.522 kes lê dijîn (2012). 

Di sala 1946'an de li vir Komara Kurdistanê ya Mehabadê hatiye afirandin. 

Agahiyên bingehîn 
Mehabad navendeke mezin a bêşesaziya çandinê ye. Ew li ser rêdûran bi du 
bajarên din ên mezin ên bakurê xwe, Tebrîz 300 km, Urmiye 150 km, girêdayî 
ye. Mehabad navenda deverê bi navê xwe ye. 

Wê di sala 2008 kompaniya bi navê Mahabad Petrochemical Company 
bêşegehek ji bo hilberandina berên kîmyewî ji nefte were avakirin. Li 
Mehabadê zankoyek heye[1]. 

Nifûsa bajarê Mehabadê 163.476 kes drosta naw Mehabad le salê 1922 le layen 
razaxan padşah Îran le Sablax hata gohartin bû Mehabad. Mehabad pimcumin 
şare rojhalat Kurdistan: 1. Kirmaşan 976.500; 2. şare Wirmê y 926.365 kes; 3. 
şare Sine ya Sanandaj 489.000; 4. şare Îlam 345.000 kes; 5.şare Mehabad 
163.476 kes 6. Bokan 174.000 kes; 7. şare Seqiz 127.000 kes; 

Paytexta di dilan de 
Mehabad navenda ramana dewleteke kurd a serbixwe ye. Di sala 1946'an de 
Mehabad paytexta Komara Kurdistanê ya Mehabadê, dewleteka serbixwe yê 
kurd bû. Piştî şerê cîhanê yê duyem artêşa Rûs li Îranê mabû û nidihîşt Îran 
bikeve Kurdistan û Azerbaycanê. Di bin stara leşkerên Rus de Kurd 
serxwebûna xwe dan zanîn. Mele Mistefa Barzanî ji Başûrê Kurdistanê hat 
Mehabadê û bû berpirsiyarê berevaniya Mehabadê. Lê piştê 11 mehan, bi 
lîstikê Brîtaniya Mezin artêşa Rus ji Îranê derket û rê ji leşkerê Îranê re vebû. 
Kurdên Mehabadê gotin "Faris xwîşk û birayên me ne, em bi wan re şer 
nakin". Fermandarên Îranê jî soz dabûn ku şer çênebe. Leşkerên kurdan rê dan 
farisan. Lê dema ku ew hatin, serê serokên kurdan li Meydana Çarçira lêxistin 
û Komara Kurdistanê ya Mehabadê ji holê rakirin. 

Mehabad sembola welatparêziya kurdan e. Tê gotin, ku gelek kurd Mehabad di 
dilê xwe de veşartî digirin; wê di dema pêşeroje de bibe paytexta Kurdistana 
Azad. Mehabad wek Amedê girîng e, hem ji bo kurdan û hem jî ji bo 
desthilatdaran. Serokê Partiya Demokrat a Kurdistanê Mesud Barzanî li vir 
bûye, merzelê bavê wî, Mele Mistefa Barzanî jî berê li wir bû. 
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Dîrok 
Di salherzara yekan a berî zayînê de herêma Mehabadê navenda kayaniya 
Mana bû. Ev di dema Hesin de hêzek mezin li vî herêmî bûn. Têkiliyên wan 
bi Asuriyan û bi gelên din li herêm hebûn. 

Berî serokê kurdên mukrî Sultan Budaq Mehabad an jî bi navê din Seblax 
(bi farsî: خB%��) kir paytexta herêmên xwe, ew gundekî piçûk li Deşta 
Deryazê bû. Bi guman navê Sablakh ri rehên mongolî ye. Di dema 
sefawiyan de herêmê Mukriyan navenda berxwedana dijî Şah Ebasê 1em bû. 
Di salên 1609 û 1610an de, di dema Şerê Dimdim pişta Emîr Xan Lepzêrîn 
girtin. Ew xanê Destê Zêrîn Fermandarê Biradostan bû. Dema ew dijî Ebas 
binketin ewî komkujiyeka mezin li ser gelê bajarê anî. Pir kurd hatin 
nefîkirine Xorasanê. Heta dawiya sedsala 19an kurd li baja hukmkirin. Di 
şerê cîhanê ê yekem de Mehabad cîhê cengê osmanî û rûs bû. Di sala 1935 
de leyiyek bajar rûxandin. Bajarê modern û nû li ser pelişên bajara kevn hat 
avakirin. 

Di dema Şoreşa Îslamî ya Îranê de Mehabad û hin bajarên din, ji aliyê Artêşa 
Îranê hatin êrişkirin û bombe li ser wan hat barandin û hatin dagirkir in 
(Êlûn,1979). Kurd bi Xumênî di şer de bûn, ji ber ku wî xwemuxtarî 
nedixwast bide kurdan. Humeynî dijî kurdan Cîhad dayanîn û êrişek giran 
bir ser wan. 

Îro 

Di sala 2005an de Hêzên Ewlekariyê Îranê xortekî kurd ê 26 salî Şwaneh 
Qaderî kuşt. Ev bû sedema serhildaneke mezin li Mehabadê û paşê gihîşte 
bajarên din ên Kurdan li rojhilat. Gelek kurd hatin kuştin. Hukumeta Îranê 
100.000 leşker şand Kurdistanê, 3000î zaftir hatin Mehabadê. Wek li bajarên 
din ên Rojhilata Kurdistanê li Mehabad jî Hikûmeta Îranê zordariyê li ser 
kurdan dike. 

 

 

 

 

 

 

 

Arkeolojî 
Derdora Mehabadê bi dewsên dîrokî, yên di dîrokê de dûr digihîjin, tije ye. 
Hin ji wan ta dama berî îslamê û xirîstiyaniyê diçin. Li nêzîkê gundê 
Enderghaşê di nav zinaran de gorşaneka ji dema sasaniyan heye. Ev bi navê 
Faghrigha tê naskirin. Li pir cîhên wê nepix û cîhên şinê hene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdnigarî 
Derdorê Mehabadê tije kaniyan e. Ew û robara di nav bajarê re diherike 
sedemê hêşînahê û klîmake nerm in. Dibêjin kaniyên Mehabadê dermanên 
pir nexweşiyan in. Berê her tiştî ew dermanê nexweşiyên çerm in û ji bo 
sivikbûnê jî baş in. 

Çand 
Mehabad jî navendeka kurdan a çand û wêjeyê ye. Gelek helbestvan û 
nivîskar ji wir derketine; Hejar (Ebdurihman Şarfkandî) (1920-1990), Hêmin 
(Seyîd Mihemmed Amînî Şêxo al-Îslam Mukrî) (1920-1986), Ebdurihman 
Zabihî (1920-1980) û Gîw Mukriyanî hinekên girîng in. Ferhenga yekem a 
kurdî-farisî Hejar nivîsî. Di Komara Kurdistanê ya Mehabadê de navê 
"Helbestvanê Netewiyê Kurd" li Hemîn hat dayîn. Berhemên wî yên bi 
zarava mehabadî, ya ku zimanê wêje li rojhilata Kurdistan e, jê re bûn 
sedem. 

Jêder: Wikipedia kurdî 
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Helebçe 

WERGERANDiN    

                        hejimar   " 13 "  Gulan   2013               rojnameyeke çandî ye ,                                                ji weşanên Hevbenda Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî ye 
 

 
24

1 8 

25 



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sernivîser 
Qado Şêrîn 

Rêvebirê Nivîsînê 
Ar şek Paravî 

Desteya birêvebir 
Abdilbaqî Huseynî 

Ezîz Xemcivîn 
Lawîn Şêxo 
Pîr Rustem 

Silêman Azer 
Derhener 

Xorşîd Şûzî 
Ji bo hinartina berhemên kurdî:  

kurdi.penusanu@gmail.com 
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Freedom 

For 

CEGERXWîN 

   MELE 

    EHMED 
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