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Hin Xalên Sereke 

yên Rastnivîsîna 

Kurmancî  Dr. Mîkaîl Bilbil
1 

 

Armanca vê nivîsînê ew e ku bi kurtahî hin rêz û rêçikên sereke yên 

rastnivîsîna Kurmancî bên nirxandin û ravekirin. Tiştê ku di vê nivîsê de2 tê 

parastin bingeha xwe ji xebata “Rêbera Rastnivîsînê” a ku ji hêla Weqfa 

Mezopotamyayê3 ve hatiye amadekirin, disitîne. Ev berhema Weqfa 

Mezopotamyayê ya ku encama komxebata sê salan e, bi beşdarîya kesên ji 

her çar perçeyên Kurdistanê pêk hatiye û hemû biryarên wan piştî nîqaşên 

dûdirêj û gihaştina konsensusekê hatine sitandin.  

Wek ku tê zanîn, zimanê axaftinê û yê nivîsînê jî heye, cihêtî di navbera wan 

de heye û ev yek tiştekî suriştî ye. Lewre, zimanê nivîsê ne wek ê axaftinê 

ye û gelek rêz û rêçik tê de hene, formel e û rêzimanî ye lê mirov nikare li 

gorî dilê xwe bi kar bîne. Ji bo zimanekî wek Kurdî ku di sedsala dawî de 

hatiye qedexekirin, pêşveçûna wî derb xwariye û ji perwerdeyeke formel 

bêpar maye, meseleya zimanê nivîsê anku zimanê standard dîyardeyeke nû 

ye. Bi taybetî di sih salên dawî de bi vebûna televîzyon û radyoyan, 

derketina rojname û kovaran, avabûna weşanxane û sazîyên lêkolîn û 

perwerdeyê û hwd, Kurmancîya nivîskî hêdî hêdî bi pêş dikeve. Lê ji ber şert 

û mercên welatî, sazîyên navendî yên Kurdî ku bikarin biryarên di asta 

neteweyî de bigirin û wan biryaran li her çar perçeyên Kurdistanê bi cih 

                                                           
1
 Akademîsyen e û kordînatorê Weqfa Mezopotamyayê ye. 

2
 Edîtor: Ji ber yekrêzîya teşenivîsîna kovarê, me paşdaçekên “...da, ...ra” yên vê nivîsê û 

veqetandekên “-eka û hwd.” bi “...de, ...re” û “...eke û hwd.” dane guhartin, lê di cihê 
şîrovekirina paşdaçekdan, tev li mînakên dayî, wek xwe mane. 
3
 Weqfa Mezopotamyayê di Gulana 2013an de li Dîyarbekirê ava bûye û armanca wê ya 

sereke avakirina zanîngehekê ye ku bi Kurdî perwerdeyê bike. 
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bîne, çênebûne û Kurdî ji wê mekanîzmayê bêpar maye. Loma jî her kes, 

sazî yan dezgeh, li gor dîtin, bawerî û zanebûna xwe hinek prensîb dîyar 

kirine û di zimanê nivîskî de bi kar anîne. Ev yek jî dibe sebeb ku heman tişt 

bi awayên ji hev cihê bên nivîsîn û zimanekî hevnegirtî peyda bibe. Her 

çend ku bi awayekî xurt di rastnivîsîna Kurmancî de tiştên ku Celadet A. 

Bedirxan destnîşan kirine û heta radeyekê bersivê dide hin tiştan jî, gelek 

tişt hene ku Celadetî qala wan nekiriye yan jî mihtacî venirxandinê ne. 

Loma, girîng e ku gelek kes, sazî û derdor bên cem hev û ji bo tesbîtkirina 

rêz û rêçikên rastnivîsînê li hev bikin.  

Girîngîya xebata Weqfa Mezopotamyayê ji ber vê yekê ye ku pispor ji her 

çar perçeyên Kurdistanê anîne cem hev û bi rêkeftina wan, rêz û rêçikên 

rastnivîsîna Kurmancî dîyar kirine. Helbet, wek hemû xebatan dibe ku ew 

xebat jî xwedî kêmasî bin û loma divê dîsa bê nîqaşkirin, nirxandin û bi 

kêmasîyên wê bên ravekirin.  

Nuha em dê li ser bingeha xebata navborî, li ser hin xalên sereke yên 

rastnivîsîna Kurmancî bisekinin û sedema hilbijartin û rastbûna wan şîrove 

bikin ku mijar baş bê famkirin.  

1. Nivîsîna [î] û [ê]yê berî [y]yê 

Ne tenê ji bo rastnivîsîna Kurmancî lê ji bo gelek zimanên din ên dinyayê jî, 

meyleke girîng heye û ew jî di zimanê nivîskî de, parastina reh (root) an jî 

qurmê (stem) peyvan e; yanî divê em awayê bêjeyan ê leksemî biparêzin. 

Ev yek hem ji bo pedagojîyê hem jî leksîkografîyê (ferhengnivîsîn) 

prensîbeke baş e. Bêjeyên ku bi [î] û [ê]yê diqedin û [y]ya pevgirêdanê piştî 

wan tê, divê ku [î] û [ê]ya wan nebe [i] û wek xwe bên nivîsîn. Ji xwe hem di 

Soranî û hem jî di Zazakîya Kurdî de nayên guhartin û wek xwe tên nivîsîn. 

Heger em bi mînakan rave bikin, dê çêtir bê famkirin. 
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 - Dema ku bêjeyên ku bi [î]yê diqedin berî [y]yê tên, divê “î”ya wan neyê 

guhartin û bêje bên parastin: 

Bêje weha binivîse weha nenivîse 

Hêvî hêvîya Kurdan   hêviya Kurdan 

Derzî derzîya dirûnê derziya dirûnê 

Azadî azadîya jinan azadiya jinan 
 

- Dema ku bêjeyên ku bi [ê]yê diqedin berî [y]yê tên, divê “ê”ya wan neyê 

guhartin û bêje bên parastin: 

Bêje weha binivîse weha nenivîse 

Dê dêya Ehmed diya Ehmed 

Rê rêya Qamişloyê riya Qamişloyê 

Pê pêyên wî piyên wî 
 

2. Rastnivîsîna Lêkerên Hevdanî (compound): 

Di Kurmancî de gelek lêkerên hevdanî hene ku gelek caran bi alîkarîya 

rengdêr, navdêr, daçek yan jî cînavan çêdibin. Berî ku em qala rastnivîsîna 

wan bikin, em bînin bîra xwe ku lêkerên hevdanî çawa pêk tên. Wek mînak: 

- xweş kirin, baş bûn ji rengdêr û lêkerekê pêk hatiye. 

- nimêj kirin, dahn kutan ji navdêr û lêkerekê pêk hatiye. 

- li hev kirin, ji hev kirin ji daçek + cînav û lêkerekê pêk hatiye. 

- li ber xwe dan, ji ber hev ketin ji daçek + cînav û lêkerekê pêk 

hatiye. 
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Ji bo rastnivîsîna lêkerên hevdanî ku wek ên jor ji du û zêdetir beşan pêk 

tên, em karin van xalan bibêjin: 

- Dema ku hevok aktîf be û lêkera hevdanî wek pêveber hatibe bikaranîn, 

divê hemû beşên lêkerê ji hev cihê bên nivîsîn: 

weha binivîse weha nenivîse 

Me li Efrînê gelekî li ber xwe da. Me li Efrînê gelekî liberxweda. 

Hemû Kurdan li hev kiriye. Hemû Kurdan lihevkiriye. 

Dêya min îsot sor kirin. Dêya min îsot sorkirin. 
 

- Dema ku hevok pasîf be, lêkera hevdanî di forma navdêrî anku mesderî de 

ye û divê hemû beşên lêkerê bi hev ve bên nivîsîn. Wek ku tê zanîn, 

hevokên pasîf di Kurmancî de bi alîkarîya lêkera “hatin”ê çêdibin û lêker 

piştî “hatin”ê tên: 

weha binivîse    Weha nenivîse 

Xwarin hat belavkirin. Xwarin hat belav kirin. 

Mirîşk hat serjêkirin. Mirîşk hat ser jê kirin. 

Meyir hat lihevxistin. Meyir hat li hev xistin. 

- Dema ku hevok hokarî (causative) be, lêkera hevdanî di forma navdêrî 

anku mesderî de ye, divê hemû beşên lêkerê bi hev ve bên nivîsîn. Wek ku 

tê zanîn, hevokên hokarî di Kurmancî de bi alîkarîya lêkera “dan”ê çêdibin û 

lêker piştî “dan”ê tên: 

weha binivîse weha nenivîse 

Wî xwarin da belavkirin. Wî xwarin da belav kirin. 

Ehmed mirîşk da serjêkirin. Ehmed mirîşk da ser jê kirin.  

Bavê wî meyir da lihevxistin. Bavê wî meyir da li hev xistin. 

- Dema ku lêkerên hevdanî wek navdêr bên bikaranîn, hemû beşên 

wê, her dem bi hev ve tên nivîsîn: 
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lêker   weha binivîse weha nenivîse 

li hev xistin lihevxistina wan li hev xistina wan 

bi ser xwe ve hatin biserxwevehatina wê             bi ser xwe ve hatina wê 

li ber xwe dan liberxwedana Kurdan li ber xwe dana Kurdan 
 

3. Rastnivîsina Daçekan 

Bi giştî, daçek bi awayekî ji bêjeya piştî yan jî berî xwe cihê tên nivîsîn. Ji ber 

ku ew jî wek rengdêr, navdêr, cînav, hoker û hwd cûreyekî peyvan e û çawa 

ku ev cûreyên han cihê tên nivîsîn divê ew jî cihê bin. Her çend ku bi tesîra 

zimanê Erebî, bi taybetî li Başûrê Kurdistanê, ew û bêjeyên piştî yan jî berî 

xwe bi hev ve tên nivîsîn jî, ev ne tiştekî rast e û lazim cihê bên nivîsîn. Wek 

ku tê zanîn, di Kurmancî de du cûre daçek hene ku yek jê pêşdaçek 

(preposition) û ya dudan jî bazinedaçek (circumposition) in. Pêşdaçek berî 

navdêran tên lê bazinedaçek du beş in ku yek berî û yek jî piştî navdêran tê. 

Lê wek ku me got, divê daçek cihê bên nivîsîn. Li ser nivîsîna daçekan em 

karin van xalên sereke bibêjin: 

- Pêşdaçek dibe ku sade bin û ji yek beşî pêk bên yan jî nesade bin û ji du 

yan zêdetir beşan pêk bên, lê divê ji navdêran cihê bên nivîsîn. 

Daçek weha binivîse weha nenivîse 

Bi bi te bite 

Bê bê hevalan bêhevalan 

Ji ji me jime 

li ber  li ber malê libermalê 

li ser  li ser maseyê lisermaseyê  

Daçekên ”bi” û ”bê” wek pêşgir û di çêkirina bêjeyên nû de jî tên bikaranîn, 

wê demê divê bi bêjeyan ve bê nivîsîn. Ji xwe bi vî awayî rengdêrên nû çê 

dikin. 
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weha binivîse weha nenivîse 

erdê bêsînor erdê bê sînor 

derdê bêderman derdê bê derman 

girara birûn girara bi rûn 

xwarina bixwê xwarina bi xwê 

 - Wek ku me got, bazinedaçek ji du beşan pêk tên ku beşê pêşî berî 

û beşê dudan jî piştî navdêran tên û divê cihê bin; yanî bazinenedaçek 

bêjeyan dixin navbera xwe. Dema ku em dibêjin “Ez bi Ehmed ra çûm”  bi û 

ra bi hev re dibin bazinedaçek û divê em wan ji bêjeyan cihê binivîsin. 

Bazinedaçek weha binivîse weha nenivîse 

bi … ra bi Ehmed ra biEhmedra 

di … da di sinifê da disinifêda 

bi … ve bi dîwarî ve bidîwarîve 

Di meseleya bazinedaçekan de nivîsîna beşê dudan ê daçekan ku li gorî 

herêman formên wan ên cihê hene, xaleke girîng e ku em qalê bikin. Wek 

ku tê zanîn, beşê dudan ê bazinedaçekan li gorî herêmên cuda xwedî 

formên wek “da/de/di”, “ra/re/ri”, “va/ve/vi” ne. Lê di nav wan forman de 

formên herî berbelav, “da”, ra” û “ve” ne. Belkî ji sedî heştê zêdetir ê 

kurmancîaxêvan beşê dudan ê bazinedaçekan wek “da”, ra” û “ve” bi kar 

tînin. Dema ku mirov li ser meseleyên wisa biryarê dide, lazim e mirov li 

bikaranîna wan a dîyalektên din jî binêre. Heger li dîyalekta Soranî û Kirdkî 

(Zazakî) jî binêrin, em dibînin ku bi temamî formên “da”, ra” û “ve”4 ne. 

                                                           
4
 Di soranî de “ve” dibe “we” ku her du jî heman tişt in. 
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Dema ku em ji bo zimanê standard anku niviskî biryarê bidin em çiqas 

formên hevbeş an jî nêzîk, hilbijêrin ewqas baş dibe. Bi vî awayî dîyalektên 

Kurdî bêtir nêzî hev dibin û axêverê wan bêhtir ji hevdu fam dikin. Ev 

nêzîkbûna ziman ji bo yekîtîya Kurdan jî gelekî girîng e. 

Her çend ku demeke dirêj me ji dêvla “da”, ra” formên bezinedaçekan ên 

beşê dudan wek “de”, “re” bi kar anîbe jî, divê ji ber van sedemên ku me 

qala wan kir, em êdî formên “ra” û “da” bi kar bînin. 

bazinedaçek  weha binivîse weha nenivîse 

bi … r   bi Ehmed ra bi Ehmed re/ri 

di … ra  di sûkê ra di sûkê re/ri 

ji … ra  ji wê ra ji wê re/ri 

di ber … ra  di ber malê ra di ber malê re/ri 

di … da  di sinifê da di sinifê de/di 

di ber … da  di ber Kurdan da Di ber Kurdan de/di 

di bin … da di bin kevirî da di bin kevirî de/di 

Dibe ku ev tiştên ku hatin pêşkêşkirin di serî de bi me piçekî ecêb bên, lê 

divê mirov ji bîr neke ku rêz û rêçikên rastnivîsîna zimanekî perspektîfeke 

îlmî û berfireh dixwaze. Welatekî wek Kurdistanê ku ji hev perçe bûye û 

perçebûna wê tesîr li rewşa wan a sîyasî, civakî û zimanê wan jî kiriye, dema 

ku mirov nêzîkî mijarên wisa bibe divê duqat baldar be. Her yek bibêje “ya 

gundê me rast e” em nikarin van meseleyan çareser bikin. A rast ku em li 

gorî prensîbên akademîk û nimûneyên gelê din jî li ber çavan bigirin û nêzîkî 

meseleya rastnivîsînê bibin. 
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Wêjeya 

Cîhanî û 

Wêjeya Kurdî 

 

Helîm Yûsiv 
 

Wêjeya Cîhanî 
 

Peyva wêjeya cîhanî (Weltliteratur) cara yekem ji hêla helbestvan, 

wergêr û weşangerê Alman Christoph Martin Wieland (1733-1813) ve 

hat bikaranîn û di 1827an de ji hêla Johann Wolfgang von Goethe, 

(1749-1832) ve, bi vê wateya ku nuha tê naskirin, wek wêjeya ku 

sînorên neteweyekê derbas dike û dibe malê cîhanê bi tevayî, bi 

gewde bû. 

Dema ku Goethe behsa avakirina têgiha wêjeya cîhanî kir, welatê wî 

di nava çend herêm û eyaletên piçûk de parçekirî bû; welatek bi navê 

Almanyayê tunebû. Ew bi xwe hemwelatîyê welatê Weimar bû ku vê 

dawîyê -piştî yekîtîya bi herêmine din re- bi navê Almanyaya federal 

hat naskirin. Di wê demê de, li kêleka welatê Goethe, bi her awayî 

serdestîya Fransîyan belav bûbû. Ji Şoreşa Fransî ya 14ê Tîrmeha 

1789an bigire hetanî bi avakirina komarê 21. 01. 1793 û hetanî bi 

hatina Napolyon 9ê Rezbera 1799an û her wisa... 

Bi vê hewldana xwe ya damezirandina “wêjeya cîhanî” dixwest ku li 

hemberî Fransîyan derîyê “cîhanîbûn”ê li ber wêjeya Almanî veke û bi 

awayekî ku di vê wêjeyê de alîyê neteweyî û yê mirovahî-
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navneteweyî bîne cem hev. 

Anku hewldana damezirandina wêjeya cîhanî, ji bilî nûjenkirina 

wêjeyê, xwe sipartibû armancên “sîyasî” jî. Vê yekê û li pey wê jî 

Xelata Nobelê, wek yek ji kilîtên vekirina derîyê cîhanîbûna li ber 

wêjeyê, bûn cihê rexnekirina gelek lêkolîner û xemxurên wêjeya 

resen li seranserê cîhanê. Wek mînak, mirov kare nirxandin û 

şîroveyên Adward Said ên di pirtûka wî ya “Çand û Emperyalîzm”ê de 

bi bîr bîne ku çawa gelek ji van romanên wêjeya cîhanî, ji bilî alîyê 

xwe yê wêjeyî, bi nêrîn û ramanên xwedîyên planên emperyalîst ve 

dibin yek. Her wisa “maskeya wêjeya cîhanî” ji wan romanên ku “ew” 

dixwazin, dikin û yên ku li dijî “raman û fikirên” wan bin, li kêlekê 

dimînin. 

Ev nayê wê wateyê ku hemû romanên wêjeya “cîhanî” encama vê 

lîstika “xwedîyên biryaran” bûn, jê bêhtir ev balkişandineke ber bi 

palpişta sîyasî ya têgiha “wêjeya cîhanî” ve bû. 

Bi herikandina demê re, wek mînak, berhemên nivîskarên mîna 

William Shakespear ê Îngilîz (1564-1616) û Miguel de Cervantes ê 

Spanî (1547-1616) bûn berhemên wêjeya cîhanî, lê heta roja îro 

berhemên Melayê Cizîrî yê Kurd (1570-1640) û Feqîyê Teyran (1590–

1660) ku di heman demê de jîyane û her wisa jî berhemên Ehmedê 

Xanî (1651-1707), nebûne ji berhemên vê “wêjeya cîhanî”. Hemû 

dinya Romeo û Juliet wek “destaneke” evînê ji wêjeya cîhanî nas 

dike, lê li dinyayê ji bilî Kurdan û çend dostên wan ên di nav miletên 

din de, kî zane ku di wêjeyê de “destaneke” evînê ya nirxbilind bi 

navê Mem û Zîn heye? 

Gelo sedema neketina berhemên van klasîkên me di nav “wêjeya 

cîhanî” a klasîk de, xwe disipêre çi? 

Sedem ew e ku ev berhemên Kurdî ne di asta wêjeya cîhanî de ne, 

an jî sedemine din hene? 
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Ez vê pirsê, wisa vekirî dihêlim. 

Wek ku ji wê kurtepêşgotina li ser wêjeya cîhanî dîyar e, ev têgiheke 

nû ye û “navendek” heye ku vê wêjeyê bi me dide naskirin û 

pejirandin. Bi gotineke din, dema ku Mem û Zîna Xanî hebû, ev têgih 

û her wisa Romeo û Julieta Shakespeare yan jî Donkîşota Cervantes 

jî tunebû. Lê, çima vê dawîyê Donkîşot û Romeo û Juliet bûn wêjeya 

cîhanî û Mem û Zîn nebû? 

Em ê vê pirsê ji xwe bikin û derbasî dema me ya nuha bibin. 

“Felsefekirin”a Hebûn û Nebûna Romana 
Kurdî 
 

Di bersîva xwe ya bihêrs de, di dan û sitandineke sala 2010an de, 

Bavê Nazê gavek bi paş ve avêt û li şûna ku “Romana Kurdî tuneye”, 

vê carê dibêje: “Romana Kurdî wek dîyarde tuneye”. Bê guman, di 

navbera van her du hevokan de cudayîyeke mezin û bingehîn heye. 

Vê dîtina xwe wek ku cara berî vê jî “wek dîyarde” bi kar anîbe û her 

duyan dike “rastî”ya ku xwedêgiravî bi me tahl e, diparêze. Di 

şîrovekirina peyva “dîyarde” de, gih berê xwe dide beyaban û 

çîyayan, gih berê xwe dide pisîka Wanê û gih jî behsa cûreyên 

tirmbêlan dike da ku wê “rastî”ya ku ew pê bawer e, bi me jî bide 

pejirandin. Vê carê dibêje ku wî gotiye romana Erebî û ya Tirkî jî 

tuneye. Baş e, na xwe romana kê heye? 

Gelo romana Almanî wek dîyarde heye yan tuneye û cudayîya di 

navbera romana Almanî, Îngilîzî, Belçîkî û ya Fransî de, ji bilî ziman, 

çi ye? 

Heger cudayî ziman be, ev ji bo ya Kurdî jî derbas dibe. Heger cudayî 

taybetîya mijaran û naverokê be, an jî karekterê kesên sereke be, ev 

ji bo ya Kurdî jî derbas dibe. Na xwe ev “dîyarde”ya ku li deverine din 

heye, bêyî ku wan deveran bi nav bike û li cem Kurdan tuneye, ji bilî 

taybetîyan, çi ye gelo? Ew “Hizir” û “Hest”ên ku Bavê Nazê behsa 
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wan dike û bi awayê ku ew dibêje, di berhemên Kurdî de tunene 

gelo? 

Her wiha vê pirsê dike: 

“Heger roman di wêjeya me de bûye dîyarde, gerek taybetîyên xwe 

hebin û ji edeba cîhanê re ne laseyekirin be. Helîm Yûsiv, ka ji min re 

bibêje ku kîjan roman di wêjeya Kurdî de ne di bin kartêkirina wêjeya 

cîhanê de hatiye nivîsîn?” 

Ji bo wan taybetîyên ku Bavê Nazê li wan dipirse, min di pirtûka xwe 

ya "Romana Kurdî" de, li gorî dîtina xwe, behsa taybetîyên her 

qonaxekê ji qonaxên ku romana Kurdî ji destpêkê heta nuha tê re 

derbas bûye, kiriye. Heger dema wî hebe, kare li wê pirtûkê vegere. 

Ma kîjan roman, ne li Kurdistanê, li seranserê cîhanê, ne di bin 

kartêkirina wêjeya cîhanê de hatiye nivîsandin heta ku ya Kurdî jî dûrî 

wê kartêkirinê be? A din, ji xwe hemû roman ne di yek astê de ne û 

wê awayê kartêkirinê jî yê romanekê ji ya din cuda be. Bi ya min ku 

ya normal jî ev e. Tiştê nenormal ew e ku nivîskarên Kurd romanên ji 

pêvajoya romana cîhanê dûr û dûrî kartêkirina wê binîvisînin. 

Piştî ku şîroveyên xwe dike, behsa “taybetî û rewiştên romanê” dike: 

“...Qehreman dibe xwedî karekterê taybet û dihêle ku ne tenê ew 

bibe qehremanê romanê, her wiha jî, dibe sembola demê û heya 

neteweyê jî...” 

Ev peyvên ku Bavê Nazê li ser qehremanê romana ku li ba wî ew 

tenê roman e dibêje, mirov vedigerînin dema şerê sar û ber bi 

heyamên “reyalîzma sosyalîst” a rehmetîbûyî ve… 

Pirsên xwe bi vî awayî dewam dike: 

“Aya ji wan navên ku Helîm Yûsiv rêz kirine, wek nimûne, piştî sed 

salî, wê çend nav ji wan di dîroka edeba me de bimînin? 
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Aya ew ê sînorê welatê me derbas bikin û bibin ji klasîkên cîhanê?” 

Bi kurtayî be jî, ez dixwazim ku bersîva van her du pirsan bidim: 

Ew navên ku min rêz kirine, beşek in ji hemû navên ku di nivîsa min 

a “nifşê bêjî” de derbas dibin. Ji wan navan, wek ku ji dîroka romana 

her zimanî xuya dibe, wê hindik bimînin û wê piranîya wan bên 

jibîrkirin. Li cem miletên din wisa ye, dîrok wisa ye, wê li cem Kurdan 

jî heman tişt be. Ew nav kî ne, ne ez û ne tu, wê dem û dewran wan 

destnîşan bike. 

Li ser Pirsa Duduyan: 
 

Dema ku ew berhem nikaribin sînorê welatê me derbas bikin û nebin 

klasîkên cîhanê, ev nayê wê wateyê ku ev berhem hemû qels, sexte, 

piçûk û bêast in. Mînakên ku me li jor hejmartin jî berbiçav in. Çawa 

ku heta nuha berhemên klasîkên me yên mîna Xanî û Cizîrî ji ber 

sedemên needebî nebûne klasîkên cîhanê, wê ev berhem jî bi eynî 

sedeman nikaribin bibin klasîkên cîhanê. 

Ji bo piştrastkirina vê dîtina xwe, heger em romanê danin alîyekî, ez 

dixwazim ku ji berhemên Bavê Nazê bi xwe navê du çîrokên ku nuha 

di bala min de ne wek nimûne bidim: Yek jê “Navê min Xoşnav e” ku 

yek ji xweştirîn çîrokên “wêjeya cîhanê” ji yên ku min xwendine, li ser 

hestên zarokekî ku nizane çima zimanê dêya wî li dibistanên ku tê de 

hînî alfaba û zanistê dibe, qedexe ye. Her wisa jî çîroka “Kîn û Evîn” a 

ku behsa bidarvekirina rewşenbîrekî Kurd di dema Ataturk de, dike. 

Xwesteka wî ya berî mirinê ew e ku carekê “bi jina xwe re razê”. Bi 

pêkanîna vê xwestekê re, mezinbûna wî girtîyê Kurd ê rewşenbîr, 

hezkirina wî ya jîyanê û berdewamîya wê, xwe dide pêş. Li alîyê din 

jî, piçûkbûn, şikestin û mirina hundirîn a generalê Tirk ê ku biryara 

bidarvekirina wî dide, derdixîne pêş. 

Bi dehan nimûneyên bi vî rengî, di wêjeya me ya bêxwedî ya ku nayê 

xwendin, nayê wergerandin û nayê pejirandin de hene. Sedem pir in, 
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lê yên sereke xwe dispêrin rewşa sîyasî, civakî, dîrokî, aborî û cografî 

ya Kurdan û ya welatê wan ê bextreş. 

 

Tiştê ji Kurdan Kêm û Tune, Ne Romana 
Kurdî, Dewleta Kurdî ye 
 

Bê guman, mebesta min ji dewleteke Kurdî ne dewleteke wisa ye ku 

kesên mîna Îbrahîm Tatlîses wê ji me re ava bikin, an jî 

rojnamegerekî ciwan ji bo çend nivîsên xwe yên rexneyî li 

desthilatdarîyê, ji zanîngeha xwe bê revandin û dûre jî bi hovîtî bê 

kuştin û kujerên wî veşartî bimînin. Mebest jê, dewleteke serbixwe û 

azad e ku bi kêmanî zarokên Kurdan tê de bi zimanê xwe perwerde 

bibin û bi wî zimanî wêjeyê binîvisînin û hinekî li gorî pîvanên demê 

tev bigere. Anku Kurd jî di qada navneteweyî de bibin xwedî “statu” û 

“hebûneke qanûnî” û wek miletekî bi serê xwe bê pejirandin. Wê 

gavê dibe ku wêjeya Kurdî jî di qada navneteweyî de bê pejirandin. 

An na, wek nuha, dibe ku nivîskarekî Kurd karibe yan jî nikaribe, xwe 

û berhemên xwe bi “çêkerên” wêjeya cîhanî bide pejirandin, lê wê 

her mînakeke awarte bimîne. Ji mînakên awarte bêhtir, hewcedarîya 

Kurdan bi pejirandina hemû wêjeya wan heye. Hem bi hemû celebên 

wêjeyê, ji helbest û çîrokê û hetanî bi romanê, hem jî pejirandina 

wêjeya wan a kevn û ya nûjen. Bidestxistina pejirandineke wiha 

berfireh, bêyî ku dewlet û wezaretên wê yên rewşenbîrî, kulturî, 

dezgehên weşandin, werger û medyayê hebin, ji bo min, mîna 

xeyalekê tê xuyakirin. 

Encam 
 

Di van gengeşîyên wiha de, her dem behsa nîvê qedehê yê dagirtî û 

nîvê wê yê vala tê kirin. Min di vê nivîsê de, li hemberî nêrînên ku 

xwe dispêrin dîtina nîvê vala, bêhtir behsa nîvê qedehê yê dagirtî kir. 

Bawerîya min ew e ku pêdivîya me bi dîtina her du “nîvan” heye û li 
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şûna ku em behsa wê valayîya li ber çavên xwe bikin, em hewl bidin 

ku wê valayîyê ji holê rakin ne ku nêrînên me bibin hêsîrên wê. Gava 

yekem jî di hewldaneke wiha de, dîtina nîvê dagirtî yê qedeha wêjeyê 

ye.  

A duyem jî ew e ku mirov xwe ji encamên kolonyalîzm û bindestîyê 

rizgar bike û dev ji mentelîteya piçûkxistina Kurdan û berhemên wan 

berde, wisa jî xwe ji kompleksa “xwekêmdîtinê” biparêze. 

Ji xwe buhara wêjeya Kurdî ne li çogê ye û rewşa ku heye ne mirov 

razî dike û ne jî dilê mirovan li wêjeyê û li kurdînîyê bi giştî vedike. 

Lê, em neçarê berxwedaneke dijwar û demdirêj in. Hewcedarîya me 

bi wan kesên ku mîna cawfiroşên jixwebawer metreya pîvana wêjeya 

cîhanê mîna darê celadekî di dest xwe de digirin û di ser serê wêjeya 

Kurdî re disekinin, tuneye. Bi behaneya ku metreya pîvanê bi wan re 

ye, gih wêjeya Kurdî piçûk, bejinkin û lawaz dikin, gih jî tune dikin. 

Wek ku cihokên wêjeya me bi cihokên wêjeya hemû zimanan re 

dimeşin û wêjeya me beşek ji wêjeya hemû cîhanê ye, wisa jî cudayî 

û cihêrengîyên me yên bingehîn hene.  

Ev taybetîyên wêjeya Kurdî ku çavkanîya wan rewşa Kurdan û ya 

welatê wan e, wek mînak, kêmbûna hejmara pirtûkan an jî hejmara 

firotin û xwendina wan, divê ev nebin sedem ku em pêşdeçûnên di 

wêjeya Kurdî de ji wan pêşdeçûnên ku di wêjeya cîhanê de çêdibin, 

cuda bikin. 
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BÛYER Û 

JÎYÎN 
Mehmet Çakmak  

 

Gava ku berê xwe didim dîrokê, ji xwe de bi kelecanekê dihesim. 

Wek ku dîrok ê dîsa xwe dubare bike, bi baldarî dişopînim. Di eslê 

xwe de çend nêrîn an jî vegerandina li li dîrokê heye. Ji ber vê jî, 

gava ku em dibêjin “dîrok” em nikarin behsa tiştekî tenê bikin. Gelek 

hêlên dîrokê hene, lê ez ji du alîyan ve dinirxînim: “A yekemîn bûyer 

e ku tevhaîya dîrokê pêk tîne; ji xwe bêyî bûyerê em nikarin behsa 

dîrokê jî bikin. Bûyer di heman demê de encama tevgerekê ye. A 

duyemîn jî jîyîn e.” 

Her çi qas ku her du têgih an jî hêmayên dîrokê gelek nêzî hev û 

heta wek hev jî xuya bikin, ji gelek hêlan ve ji hev vediqetin. Tiştê ku 

em jê re dibêjin bûyer berî her tiştî bisînor e; ne domdar e û tenê ji bo 

carekê ye. Lê jîyîn ne wisa… Berî her tiştî jîyîn ne yekalî ye; yanî êş, 

kêfxweşî, aramî, bedbextî, serkeftin û têkçûyîn bi tenê tuneye. Hûn çi 

bixwazin ew di jîyînê de heye. Heger ji alîyê azmûnê ve were 

fikirandin, jîyîn bîreke bêbinî ye û dibe ku bûyer encax bibe parçayekî 

piçûk ê jîyînê. 

Jîyîna ku behsê dikim, mirov kare wek temenekî jî hilgire dest. Di 

temenekî de çi di jîyînê de jî hebe, ew tişt hene. Kelecana ku ji dîrokê 

his dikim, herî zêde di vir de min dixe nav lepê xwe; ji ber ku gelekî 

bala min dikişîne û herî zêde jî bi dîroka wêjeyê ve elqedar im. Lê di 

vir de problemek heye, ew jî ka ez ê çawa karibim rûpelên wê vekim? 
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Di dîroka wêjeyê de bûyerên pir mezin tunene. Di serî de herî zêde 

berhem hene, lê em nikarin van berheman tenê ji parçeyekî dîrokê 

bihesibînin. Berhem, di nav rûpelên dîrokê de nemane. Rast e ku ji 

dîrokê dest pê kiriye, lê ayidî roja me ne û karin xwe bigihînin rojên 

pêş jî; ji ber ku berhem jî jîndar in. 

 

Wê gavê, ji dîroka wêjeyê tenê jîyîn di destê me de dimîne. Bûyer, li 

hemberî jîyînê gelekî çilmisî dimînin. Ji ber vê jî, li gorî min bîyografî 

di dîroka wêjeyê de cihekî girîng û taybet digire. Ez karim bibêjim ku 

dîroka wêjeyê herî zêde ji bîyografîyê pêk tê. Ji bo min gelekî girîng e 

ku nivîskarek çawa jîyaye û çawa nivîsandiye. Ma ew berhemên ku 

em ji wan re dibêjin klasîk ne encama jîyînan in? Jê re şik tuneye ku 

berhem parçeyekî jîyana nivîskar e.  

Gelek pirsên ku ez nikarim ji bo xwe bibersivînim, bi xwezayî di 

bîyografîyan de ji ber xwe ve dibînim. Heger em karibin sûdê ji 

Bîyografîyan wergirin, ew di dîroka wêjeyê de ronahîyeke gelekî 

sûdewar in. Heger di wêjeyê de di rêza yekemîn de berhemên klasîk 

hebin, di rêza duyemîn de jî bîyografî hene. Em karin bi 

bîyografîyekê serdemekê dahûrînin û zelalîyeke mezin ji bo şolîbûna 

dîrokê bi dest bixin. Gelek kes jî bîyografîyan naxwînin, ew jî bi serê 

xwe tiştekî din e… 

Afirînerîya Jîyanê Xwe Çawa Dide Der 

Joseph Campbell dibêje: “Afirînerî ew tişt e ku hêj civakê berî we 
nedîtiye.” 

Di navbera afirînerî û ramanê de têkilîyeke gelekî nêzîk heye. Raman 
taybetîya herî mezin a mirovan e. Ji ber vê yekê jî kare bi hêsanî 
were gotin ku afirandin jî têgiheke têkildarî mirovan e. Herî zêde jî 
pêdivîyên mirovan dikin ku ew afirîner bin, ne xwe jîyan ê ne wisa 
hêsan bûya. Lê carinan difikirim û ji xwe re dibêjim ku gelo ew qas 
afirînerî ji bo mirovahîyê baş an xerab e? Lewre ev taybetîya mirovan 
di heman demê de belaya wan a herî mezin e jî. Êdî ev, mijar û 
meseleyeke din e. 
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Gelek caran ji me re wisa tê ku afirînerî di cihê bipirsgirêk de 
derdikeve holê. Li gel vê rastîyê bêyî pirsgirêkan jî gengaz e ku 
afirînerî peyda bibe. Ji bo vê têgihê şaştîyeke din jî heye, ew jî 
têkilîya ji tunebûnê avakirin û afirînerî ye. Bi vegotineke din: afirînerî ji 
tunebûnê nayê. Ji nav hebûna têgih û fikiran, peydakirin û têkildayina 
têgih û fikirên nû ne. Tam jî di vê xalê de xeyal derdikeve pêşberî me 
û helbet piştî wê jî ramana analîtîk tê. Yek jê sînoran nas nake, a din 
jî tenê bi pîvan tev digere û rê û rêbazan dişopîne. Her du bi hev re jî 
afirînerîyê peyda dikin. 

Piştî ku ramanek an jî têgihek hat afirandin, hewcedarî bi mantiqê 
dibîne. Mantiq jî li vê derê dikeve dewrê û ramana afirandî li parzûnê 
dixe. Ev parzûn di heman demê de pesendkirina rê û rêbazên nû ne. 
Gava ku Albert Eînsteîn ramana xwe ya nû afirand, tu kesî maf 
nedabûyê; ji ber ku li gorî rêgezên mantiqê ramaneke wisa ne pêkan 
bû. Lewma jî camêr wisa dibêje: “Hêza xeyalê ji agahîyê girîngtir e.” 

Di jîyana xwe ya yeknasekîyê de em karin çi qas afirîner bin? Vê 
pirsê gelek caran ji xwe dipirsim lê mixabin bersîveke min a erênî 
tuneye. Bêyî ku haya min jê hebe, dibînim ku hemû lêgerîna min ji bo 
yeknasekîyê ye; yanî dixwazim ku jîyana min rûniştî be, zêde tişt ji 
min neyên xwestin, tu carî serê min neêşe û hwd. Baş e, gava ku ez 
van yekan dixwazim, ez ê çawa karibim afirîner bim? Ji hêla din ve jî 
li ser navê afirînerî û cudabûnê wê beredayîbûna min bi ku de here? 

Gava ku em pirtûkekê li serê dixwînin, wateya têgihan ji me re gelekî 
xweş tê. Di ser de jî, wek ku min jî li jorê kiriye, em şîroveyên xwe 
yên “zanyarî” li pê hev jî dikin, lê mixabin bersîva van gotinan di 
jîyanê de ne wisa hêsan e. Gava ku em karibin li gel her tiştî rast 
bijîn, li gorî min afirînerî jî dê derkeve holê. Berî her tiştî divê em li 
gorî xwe bijîn ne li gorî kesên din. Ew jî heger ku em karibin… 
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Girê Mozan 
Marîlyn Kelly-Buccellatî û Gîorgîo Buccellatî 

Wergêr: Zagrosê Haco 

 

 

Cih 

Vekolîna li Girê Mozan ji sala 1984an ve di bin çavdêrîya 
Marîlyn Kelly-Buccellatî û Gîorgîo Buccellatî de bi rê ve diçe. 
Nexşe piranîya cihê vekolînê dide dîyarkirin. Girê bilind nêzîkî 
600 metrî dirêj e û bilindayîya wî jî ji erdê 28 metr e. Bajar tev li 
derdora xwe nêzîkî 1500 metrî ne. Li gorî vê yekê, êdî ev cih di 
dema boşîya xwe de, Berî Zayînê bi sê hezar salan dibe yek ji 
mezintirîn cihan li tevayîya Sûrîyeyê. Ji bilî mezinbûnê rastîyeke 
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din a balkêş a Girê Mozan heye, ew jî homojenîya radeya 
niştecihbûna wê ye; ji ber ku wek ku ji belgeyên berçav ên 
niştecihbûnê yên vî cihî dîyar dibe, ji serê gir bigire heta binê wî 
û heta bi derdorên derve yên bajêr jî, dîroka wan vedigere Berî 
Zayînê bi sê hezar salan. 

 

Herêm 

Deşta Xabûr li Rojhilatê Sûrîyeyê roleke sereke di pêşveçûna 
avakirina bajarvanîya kevn de lehîstiye. Dibe ku di hin radeyan 
de li deşta Heryane li Başûr, bûbe hemberî bajarvanîya bilind a 
Sûmeran. Çandinî yek ji faktorên vê pêşveçûnê ye. Herêm wek 
îro, ji berê de jî bi xêr û bêr bû. Çandinîya bi ava baranê her û 
her têrê dikir û pêwîst nedikir ku cotkar zevîyên xwe av bidin. Bi 
saya vê axa bibereket, bajarên nû peyda bûn û hê di destpêka 
dîroka şaristanîyê de ev bajar mezin bûn. Bajarên mezin ên 
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wek Chuera, Birak, Mozan û Leylên, şahidên dîyar ên vê yekê 
ne. 

Mirov kare bi xweşî bibêje ku sedema sereke ya mezinbûna 
hêza bajarekî wek bajarê Girê Mozan, cihê wî bi xwe bû. Ew cih 
kilîta bazirganîya di nav Çîyayên Anatolyayê de, çîyayên ku bi 
madenê sifir (û dibe ku bi pîlê jî) zengîn û di nav bajarvanîya 
mezin de ya li Başûr bû. Di vî warî de, Çîyayê Mêrdînê yê di 
dîmenê Mozan de pir berçave, ji xwe hejmara mezin a tiştên 
bronzî di vekolînên me de, dibe ku delîlên girîngîya Mozanê yên 
kevnare bin, çawa ku dergehê bazirganîyê di dîroka Sûrîyeya 
kevn de maden bû. 

 

Dîrok 

Wek hîpoteza kar, em guman dikin ku Mozan digihêje bajarê 
kevnar Orkêş, ê ku li vê herêmê diket û ji mêj ve tê gumankirin 
ku li cihê vî girî bajarê Amûdê be. Ji dema ku me karîbû em xwe 
bisipêrin rastîya ku girêdana Orkêş bi girê Amûdê ve şaş e, em 
dibînin ku hemû argumentên ji bo Amûdê û Orkêş hatibûn 
bikaranîn li ser Mozan -ku girê nêzîkî Amûdê yê herî mezin e û 
dîroka wî vedigere sê hezar salî BZ- û Orkêş pêk tên. Tevî ku 
armanca vekolînên bi dû de ew bû ku bidin dîyarkirin ku Mozan 
ne Orkêşa kevnar e, lê dîsa jî ev cih û profîlê navenda Hûrîyên 
kevnare li hev tên: Eşkere ye ku Mozan BZ bi sê hezar salan 
gihaştibû radeya xwe ya bilind û Berî Zayînê bi du hezar salan 
melûl bûbû û dawîyê tev de di nîvê du hezarsalîya BZ de wêran 
bûbû. 

Berî Zayînê bi sê hezar salan heyama Ebla li Rojava ye û 
heyama Marî û Sûmeran li Başûr e. Dibe ku rengekî taybet ji 
çanda wê ya materyalî (arkîtektûr û nemaze sîramîk) bi 
destpêka bajarvanîya Hûrîyan ve girêdayî be, çaxa ku Oerkêş 
wek navenda sîyasî û olî ya sereke dihat naskirin. Di hebûna 
bajarvanîya Hûrîyan a sê hezar salan BZ de hinek dîtinên cuda 
hene. Lê belê, dawîya dawî heke mirovên heyamên berê yên li 
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Mozan dijîyan li çi vegerin jî, dîsa rastî ew e ku li vir bermayîyên 
bajarvanîya Sûrîyeyê ya kevnar liberçav in.  

 

5000 sal BZ  Til Halaf 

4000 sal BZ  Destpêka Birak û Leylên 

   bandora Sûmeran 

3000 sal BZ  Destpêka Mozan û Chuera 

2500 sal BZ  Sûrha bajêr a hundir, li Mozan 

   serê Girê Mozan 

   Pûtxana BA li Mozan 

2300 sal BZ  Akadan Birak bin dest kirin 

1800 sal BZ  Heyama Xabûr: Herêma C1 li Mozan 

   serê Girê Marî û Leylên 

1500 sal BZ  Heyama Nûzî: Herêma BH li Mozan 

   wêranbûna Mozan 
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Sûrha Bajêr 

Di bingeha jêrîn de, girê bilind bi sûrheke mezin hatibû rapêçan. 
Me li du cihên gir ên cuda herêma K û S1 vekolabû. Lê mixabin 
ku ew li tu deran bi mezinayîya xwe ya ku bê guman di wexta 
xwe de çavên serdanvanan dadigirt, nayê dîtin. Dîwarên sûrhê 
gelekî sitûr bûn, ew ji kelpîçan hatibûn avakirin û dibe ku 
bingeha wê gihaştibû latê jî (hîn jî divê bi vekolanê were 
derxistin) û bircên zêrevanîyê jî li hawîrdor di sûrhê de hatibûn 
avakirin. Kaşekî bilind ê lihevhatî ji nava bajarê nizim radibû û 
digihaşt binê sûrhê (çawa ku mirov bi rengekî ferehtir di kelehên 
heyama navîn de wek ku li keleha bi nav û deng a Helebê 
dibîne.) Dibe ku li dora vî girî sengerekî fereh ê tijî av jî hebû, lê 
heger wilo be jî, em di vekolînên xwe de hê jî negihaştinê. 
Dereng, di dawîya sê hezar salên BZ de, xuya dike ku bajar tev 
dikeve bin rûdana jibîrkirinê, ji wê jî hew erkê parastina gir 
dimîne û senger bi ax û kevirên ji avayîyên bajêr ên hêrivtî tê 
dagirtin. Di parçê ku me kolaye de me kavilê embarekê dît, ew ji 
cihekî ji hundirê bajêr hatibû dagirtin û bi xitmeke giring hatibû 
mohrkirin. Dibe ku xitma li ser derî be, dema wê jî ji nîvê sê 
hezar salên BZ ve ye (Destpêka Xanedanîya III). 

Ji ber berdewamîya ferehbûna demografî, gerek bihata 
xuyakirin ku sûrheke din di wê demê de li derdora bajêr hatibû 
avakirin. Di vî warî de, lêkolîn ne bi misogerî hatine piştrastkirin 
jî, lê ferehbûneke ku dora bajêr tev dorpêç dike, tê dîtin. Di her 
radeyê de bêşik e, ji lêkolînên me û ji lêgerînên li herêma 
derveyî bajêr ku ew jî parçekî avakirî bû ji bajêr û ku ew jî 
tevayîya girê bilind ji heyama sê hezar salên BZ ve ye. Li 
herêmeke derveyî bajêr goristaneke hemdem hat dîtin û tê de jî 
komeke giranbuha ya firaxên ji sîramîk û bronzê hatine dîtin. 

Peykertiraşîya Berî Zayînê bi Sê Hezar Salan 
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Di cihekî şewitî de -hema 
hinekî li pişt mihraba 
pûtxaneyê- me peykerê 
şêrekî dît. Peyker kevn bû 
û li gorî delîlên stratîgrafî 
ew ji nîvê Berî Zayîn bi sê 
hezar salan ve ye. 

Peykerên şêran ên ku 
adetên wan ên hunerî ji 
heyama şêrên me ne lê 
stîlê wan ji hev cuda ye, di embarên peykerên Sûmeran de tên 
dîtin. Sûmeran şêr bi riheke berçav dineqişandin. Ew rih bêhtir 
wek berstika cilên heyama navîn bû û kêm wek pirça bersînga 
şêran bû. Gelek stîl didane çavên şêran, wek ku yên 
hunermend tu caran şêr nedîtibin. Dibe ku şêrê me yê Mozan 
ne wek ê hevrikê xwe yê Başûr şahîk be, lê ew ji wan bêhtir 

wek şêrekî rastî ye. Neqişên pirça sînga şêrê Mozan -tevî ku 
hinekî gijol e jî- lê ew wek pirça rastî xuya dike û lep bi xwe jî 
hatine neqişandin. Bi giştî, mirov yekser di şêrê Mozan de 
têkilîyê di nav sipehîtîya hesan û jîndarîyê de dibîne ku ew têkilî 
li derên din di wî heyamî de kêm bû. Dibe ku bi tenê du şêrên 
ji Orkêşê yên nuha li Motropolitan û Louvreyê ne, karin bibin 
hempayê şêrê Mozan. Ev şêrên bronzî bi awayekî reyalîtir 
hatine neqişandin û bi destên peykertiraşên jêhatîtir hatine 
çêkirin, lê mirov şengî û 
jîyandarîyê di wan de wek a 
di şêrê Mozan dibîne.  

Li herêma pûtxaneyê ferşekî 
kevirî hat dîtin, ew ji her du 
alîyan ve neqişandî bû. Li 
alîyekî vî abîdeyê bi serê 
xwe, neqişandineke neadetî 
hebû; ew komeke lawiran 
bû, hemû jî di haleta lebatê 
de bûn. Ev jî cudabûneke tûj di nava mijara lawirên xaçkirî yên ji 
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alîyê hunermendên Sûmerî ve li Başûr dihatin neqişandin. Li 
cem wan, lawir ji ber teşeyê xwe giring dihatin dîtin, ji ber vê 
yekê jî wan ew bi awayekî sîmetrî û gelekî bêliv bi cih dikirin. Di 
ferşikê me de neqiş ne bibang, lê bêhtir bi awayekî xwezayî 
hatine çêkirin, ew jî dihêle ku mirov bihese ku ev komek ji 
garana lawiran e. 

Bi mijara xwe, alîyê din ji ferşik hê balkêştir e. Yekî cotkar, 
haletê wî li pey dewarên cot di dest de ye û kûçikek di ser re 
hatiye danîn. Cotkar di dawîya dîmenekî de hatiye danîn û li 
pişt wî cihekî fereh ê vala hatiye hiştin. Ev herêma fereh a vala, 
xêzên qurçikî yên ber bi jêr de bel dike.  

 

Tiştê din jî yê ku dihêle ku ew bêhtir dramatîkî be, lingê cotkarî - 
wek ku ji qurçikê hatibe- ji erdê tê hildan e.  Ev ber bi pêş ve 
çûn, bi ling, laş û serê cotkar ber bi pêş ve hê xurtir dibe û lebt 
di lingên dewêr de jî xuya dike. Dîmenê ji ferşikê Mozan bi 
levanîna xwe gelekî ji hunera hevrikê xwe li Başûr pêşketîtir e, 
ên ku li ber xwe nedida, lebatê bi awayekî wisa dramatîkî 
bineqişînin. 

 

Sîramîk 

Dema sîramîkê ya pêşî heta ya dawîyê ku li Mozan hatine 
dîtin bi tenê dirêjayîya hezar û pênc sed salî dikişîne. 
Sîramîkên herî kevn (destpêka sê hezar salên BZ) firaxên 
xweşik bi rengê porteqlî bûn û ew ji hudir ve neqişandî bûn (wek 
ku li jor tê dîtin). Ji ber ku cara pêşî Sir Mallowan ew li taqê kûr, 
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ê pêncan li Nînewa dabûn naskirin, êdî navê Nînevîte V li wan 
hatibû kirin. Teşeyên pêşî yên 
firaxên ku hatibûn çêkirin, cêr û 
pîyaleyên piçûk bûn ku dibe ji 
boyî vexwarinê dihatin bikaranîn. 
Piştre cêrên mezintir dihatin 
çêkirin, lê belê êdî ew nema ji wê 
kîla baş bûn.  

Di dema dawîya Nînevîte V de, 
berhemeke nû ji sîramîkên gelekî 
rind dihat çêkirin. Ew bi firaxên madenî bi nav dibûn; ji ber ku bi 
şewtandina kîlê rengê alavên madenî bi wan diket. Firaxên 
madenî li vê herêma Xabûr hatine afirandin û pê bazirganî bi 
Bakur û Başûr re dihat kirin. Firaxên bi vî rengî li herêmeke 
fereh tên dîtin. Texlîteke din ji sîramîk li herêmê bi ferehî tê dîtin 
ku êdî navê Firaxên xabûrî lê bûye. Ew texlît digihêhe destpêka 
du hezar salên BZ û ji ber kemberên ferehî ji rengê qaweyî û 
sorê tarî li dora firaxan, ew bi hêsanî tên naskirin. 

Di nav sîramîkên herî dawî de (ji nêzîkî sala 1500 BZ) pîyalên 
risimandî yên bi navê Firaxên nûzî hatine naskirin hene û ew 
gelekî, çi li qesr û qûnaxan û çi jî li avayîyên cemawerî be, her li 
bareş û her li baxerbê Mozan jî peyda dibin. Ji ber ku ev 
heyama dawî ya niştevanîya Mozan e, êdî ew nema li herêmê 
tên dîtin, lê teşeyên wan nazik û motîvên wan xweser in (li jor 
xuya ne). 

 

Pûtxaneya Şêr 

(Pûtxaneya BA) 

Avayîya sereke di gir de hat vekolan: Em ê bi nefermî navê 
“Pûtxaneya Şêr” (nîşana fermî “Pûtxaneya BA” ye) li gorî 
peykerekî piçûk ê şêr ku li cihekî bel di hundirê avayîyê de 
hatibû dîtin, lê bikin. Fazên destpêkî yên avakirinê (Faza A1a), 
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ku hema bibêje bi tevayî di vekolînan de hatiye vekirin, mirov 
kare bigehîne nîvê sê hezar salên BZ (Destpêka Xanedanîya III 
di mijara Mezopotamyayê de). Ew struktûreke mezin e (15 x 
24.5 m), mirov ji Başûr di ser rampeke bêdûzan re derbasî wê 
dibe. Serdanvanên ku derbasî eywanê dibûn divîyabû di rêyeke 
gelekî kûr re herin, hingê bala wan ber bi rexê rastê ve diçû, li 
wir li cihekî hinekî navendî, latekî mezin ê (gişt 1 x 1.5 m) stûnî 
hatibû danîn. 
Xwelî di kortikeke 
di serê wê de hat 
dîtin û cokek jê 
diherikî nav cêrekî 
ku di erda xênî de 
hatibû çandin. Tê 
gumankirin ku ew 
maseya 
pêşkêşkirina 
gorîyan ji Xwedê 
re bû.  

Guhartina modela 
berê bû sedema 
avakirina du dîwaran li pey hev û ber bi dawîya vê eywanê ve. 
Dîwarê pêşî zirav û ji kevir bû, ew yekser li pişt maseya gorîyan 
bû û yê mezin ji kelpîçan û nêzîkî dîwarê paş bû. Ev dîwar di 
şûna perdeya pişt şanoyê de bûn (faza A1b, li plan binere.) 
Peykerê şêr nêzîkî banî di nav kavilê dîwêr de hat vedîtin û dibe 
ku ew di pûtxaneyê de di nav koma peykerên ku nûnerîya 
payebilindîya Xwedê dikir be. Her du dîwarên dirêj ên 
pûtxaneyê nêzîkî 1.6 metrî sitûr in û her duyên kin du caran ji 
wilo sitûrtir in. Dîwar ji kelpîçan hatine avakirin û bingeha wan 
gihaştiye latî. Berazên li ber dîwaran paldayî û bircên anîşkan 
hêzek dida avayîyê û ev hemû didine xuyakirin ku divê di asoyê 
heyama kevnare de ew be cihê desthilatdarîya bingehîn li 
herêmê. Nêzîkî 100 parçên bronzî li herêma pûtxaneyê hatine 
dîtin. 
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Erê ne bi gewdeyê 
xwe, lê Mozan 
“Pûtxaneya Şêr” li 
Sûrîyeyê di wî heyamî 
de ji yên herî mezin e, 
ferehîya wê tev de wek 
avayîya Pûtxaneya D li 
Ebla û Aussenbau û 
Steinau I li Chuera ye (dibe ku ew jî wek pûtxaneyên tîpên atîs 
bên hejmartin). Lê di wexta ku pûtxaneya Ebla li gorî sitûrbûna 
dîwarên xwe ji hundir ve gelekî zirav bû, avayîyên Mozan (dibe 
ku Chuera jî) ji hundir ve gelekî fereh bûn (gişt 9m fereh). Ev 
kêşeya avakirina banê xênî derdixe meydanê. Ji nû ve avakirina 
avayîyê li gorî lêkolînên kûr ên endazyarî, dipejirînin ku dibe 
formeke destpêkî ya banên sêçikî hatibe bikaranîn (çawa li jor 
tê dîtin). 

Sê fazên din ên avakirnê hatine naskirin, a dawî ji heyamê 
Xabûr ve ye (nêzîkî 1800 BZ). Vê yekê kir ku danîna avayîyan 
bi awayekî radîkal were guhartin, dibe ku bi rastî ev be sedema 
ku êdî ew hê ji dawîya sê hezar salên BZ ve hew wek 
pûtxaneyê hatibe bikaranîn. 

Di vekolînên bisînor de, çend struktûrên piçûk li herêma Bakur û 
Rojhilatê pûtxaneyê hatine dîtin. Dibe ku ew bi erkê xwe bi 
pûtxaneyê ve girêdayî bin û dibe ku ne wilo be jî. Li cihekî ji 
wan, ew ferşikê bi dîmenê cot û cotkar neqişandî û yê garana 
dilivî hatine dîtin. 
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PIRSÊN 

BINDESTAN 

 
 

 
 

 
Ehmedê Huseynî 

-I- 

Wek ku çawan xewn, mebest, eger, aramanc, çarenivîs û 

gernameya jîyanê, wisa jî pirsên bindest û serdestan ji hev 

cuda û cihêwaz in. Lê malkambaxî û sosreta me ya herî dijwar 

ew e ku em nikarin pirsên bindestîya xwe biafirînin. Pirsên ku 

em karibin bi alîkarîya wan li xwe bipirsin, li xwe bigerin, xwe 

bixwînin, xwe şîrove bikin û xwe bibînin. 

Gelo hetanî kîjan serdemê em dê wisa tê bikoşin, bixebitin, 

biwestin û pîkolê bikin da ku em xwe bêtir bişibihînin serdestên 

xwe? 

Bi kurtî, pêwîst e ku her kes zanibe -di serî de jî nivîskar û 

rewşenbîrê Kurd- ku îro roj em hewcedarî afirandina pirsên 

bindestan in. Pirsên kuştina ziman, bişaftina nasnameyê, 

qirkirina taybetmendîyên hiş û kesayetîyê, şûştina mejî û 

zuhakirina hestan, anku pirsên ku bişên wateya sînoran 

hilgirin, dabeşkirina gîyanan ragihînin, pêdarî, bergirî û 

xweragirtinê di jîyana me de daçikînin. 

Felsefeya bindestîyê dibêje ku: 
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Hetanî kêlîka dagirkerîyê (Colonialism moment) berdewam be, 

pêwîst e ku bindest hay ji pirsên xwe hebin! 

Sibê zarok û ciwanên Kurd dê berê xwe bidin dibistan û 

zankoyan da ku hînî Tirkî, Erebî û Farisî bibin. Kêlîka 

dagikerîyê (Colonialism moment). 

A nuha zarok û ciwanên Kurd berê xwe didin dibistan û 

zankoyan da ku hînî Kurdî bibin. Kêlîka azadîyê (Freedom 

moment). 

Kêlîka rewşenbîrîyê jî ew e ku rewşenbîrên Kurd, pirsên 

dagirbûna xwe zeft bikin û xwe ji çeşnê dagirkerê xwe rizgar 

bikin. 

Piranîya caran, dema ku em der barê çand, wêje, berhem, 

helbest û der barê dîmena nivîsandina bi Kurmancî dipeyivin û 

der barê dîyarde, rûdan û bûyeran de dinivîsînin û hizirên xwe 

pêşkêş dikin, em di cih de, hişyarî, zanîn û kultûra xwe ya 

serdemên buhujîn û asîmîlasyonê ron û eşkere û pir bi asayî û 

hêsanî radigihînin. Em ji paşxaneya xwe û ji çavkanîyên 

zimanê hînbûna xwe dest pê dikin û ber bi cîhana Kurmancî ve 

dadibezin. 

Îro dema ku mirov berhemên Kurmancî dixwîne, mirov yekser, 

di şêwazê derbirînê de, di awayên ristin û avakirina hevokan 

de, di hunera dariştin û vehûnanê de, kartêkirin û bandora 

zimanê Tirkî, Erebî û Farisî di cih de nas dike û di cih de jî 

zane ku nivîskarê berhemê şagird û serencama kîjan dibistan, 

kultûr û zimanî ye. 

Dema ku zarok ji dayik dibe, hêzeke xweber a taybet di hundirê 

wî de ji boyî hînbûna zimên heye. Di temenê zarotîyê de, ew 

hêz di navbera meha yekê û sala pêncê de, dest bi çalakîya 

xwe dike û piştre hêdî hêdî lawaz û winda dibe (Chomsky). Li 

gorî lêkolîn û teorîyên nûjen ên derûnasîya zimên (language`s 
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Psychology), di çêkirin û damezirandina raman, hizir, bîr û 

boçûn, hest û nest, nîgaş û xeyala zarokî de, rola zimanê 

hînbûn û dibistanê, rola herî bingehîn û serekî ye. Nivîskarên 

ku îro bi Kurmancî dinivîsînin, bi giştî, bi zimanê xwe yê ku 

pêwîst bû pê perwerde bibûna û pê binivîandina, nexwendine. 

Kurmancîya ku îro em pê dinivîsînin, ne ya dibistanê û ne jî 

berhema perwerdeyîyeke birêkûpêk, rêbazane, sîstematîk e, ji 

malê, ji kolanê hatiye wergirtin û serencama xwendina çend 

pirtûkan e. Gelo dema ku em behsa nivîsandina bi Kurmancî 

dikin, em karin vê pirsê ji xwe bikin: Ma dahênan û afirandina 

rasteqîne, kûrwate, asoberfireh û zimandewlemend bi zimanê 

wergirtî çêdibe yan na? Heger erê be, gelo ji bilî Kurmancî 

nimûneyeke din heye yan na? Gelo em karin di vî warî de 

behsa Baskên Spanyayê û Brîtonên Fransayê bikin an? 

Gelo, heger rojekê ji rojan, Kurmancî serbest û azad bibe, 

miletê Kurd bi zimanê xwe perwerde û mezin bibe, mejî û 

hestên wî bi zimanê wî damezirin, dê berhemên ku îro hene, 

nivîsandina ku îro heye, Kurmancîya ku îro bi Erebî, Tirkî û 

Farisî tê nivîsandin, dê karibe mirovekî perwerde bike û wî hînî 

alozî, kêşe, arîşe, pirsgirêk û mijarên jîyan û mirin û hebûn û 

nebûnê bike an? 

-II- 

Sitemkarîya nimûnedar, nezanî û nexwendewarîya req û 

wêranker, hejarî û perîşanîya gawirane, binpêkirina sîmayên 

kesayetîyê û talankirina taybetmendîyên neteweyî, dabeşkirina 

kotekane ya laş û gîyanê me yê dîrokî û hewldanên rêbazane 

û berhemdar ên tunekirin û jiholêrakirina mercên xwezayî yên 

bûnewerîya mirovê Kurd, hem berdewam dikin û hem jî bi 

demê re, kûrtir û serencamên wan ronaktir dibin.  



Hejmara 1ê . Zivistana 2019ê 

 33 

 

Îcar, heger li bin sîya dîmena jorîn û di hundirê vê êşa mezin a 

ku çarenivîsa me tê de dijî de, rewşenbîrê Kurd nikaribe bibe 

wijdanê civak û komeleya xwe, dê li hêvîya kîjan barûdoxan 

bimîne da ku dest bi rola xwe bike û beşdarî afirandina zanîn, 

hişyarî û ronîkirina rêçên ku ber bi azadîyê ve diçin, bibe? 

Ji derveyî vê beşdarîya ku di bingeha xwe de erkên asa û rolên 

xwezayî yên rewşanbîran in, ez dixwazim li pirsyarî û li pirsa 

pirsafirandinê bipirsim, dixwazim pirsa gotara rewşenbîrî, 

pirsên mayîn û nemana vî zimanî, vê nasname, kelepûr, 

taybetmendîyên dîrokî, pirsên xewn û xwînê çima nayên kirin û 

çima wek çarçoveyîne teorî bo gengeşe û guftûgoyê nayên 

pêşkêşkirin? Pirsên ku mirovan nû bikin, mirovan ber bi 

têramandin û hizirînê ve dehf bidin, pirsên ku bawerîya 

mirovan bi civak, kesayetî, paşeroj û pêşeroj û nasnameya 

wan bînin, ka li ku ne? Û sertaca wan pirsan jî pirsa ku cihê 

rewşenbîran di nexşeya xebat, berxwedan û têkoşîna neteweyî 

de li ku ye? Gelo pêwêst e ku yê rewşenbîr li kolan, çîya û di 

nav xelkê û cemawer de be da ku pêşengî û serkêşîya wî bike, 

an jî rola wî ew e ku pirtûkan çap bike, kovaran biweşîne, 

malperan ava bike, piştgirîya vê rêxistinê û dijminatîya ya din 

bike, li mala xwe, bi hêminî bijî û bi hêminî helbest û çîrok û 

romanên xwe binivîsîne? Ma gelo dema ku dinivîsîne, kî 

berhemên wî dixwîne û naveroka wan berheman çend Kurdan 

perwerde dike? 

Îro, dema ku em behsa rewşenbîrê Kurd dikin, gelo ji bilî 

helwesta wî ya sîyasî û lawazîya wî ya di beşdarî û di geşkirina 

gotara rewşenbîrî de, radestîya wî ya rehagir a li pêşberî 

afirandin û bercestekirin û destnîşankirina naverok, kakil û 

nirxên gîyanî yên nasnameya neteweyî, tiştekî din tê bîra 

mirovan an na? Gelo rewşenbîrê Kurd ê ku peyam û felsefeya 

xwenasînê, ê ku hêzeke ramanî ji bo parastin û rehdaçikandina 
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rastîyê biafirîne, ê ku berjewendîyên xwe di hundirê 

berjewendîyên çarenûsa giştî ya neteweyê de dibîne, li ku ye?  

Heger nivîskarê ku îro bi Kurmancî dinivîsîne, bi zimanê xwe 

xwendiba, dê di vê asta ramanî, hişyarî, rewşenbîrî de bûya 

yan na? Gelo em karin bibêjin ku sedemên bingehîn ên 

tunebûna gotara rewşenbîrî, perwerdeyîya me ya bi zimanên 

dagîrkeran e? Gelo, hetanî vê kêlîkê, deqek, têkstek, lêkolînek 

an felsefeyek ji ya Xanî bi wê detir di çarçove û naveroka hizira 

neteweyî de, berdest heye yan na? 

Bê guman e ku hemû nivîskarên ku îro bi Kurmancî dinivîsînin, 

zimanê wan ê perwerdeyî û xwendinê ne Kurmancî ye. Her 

wisa xwendina wan a rojane jî (pirtûk, kovar, rojname û malper) 

bi zimanê Tirkî, Farisî û Erebî ye. Anku zimanê têramandin û 

hizirîna hemû nivîskarên Kurmancî ne Kurmancî ye. Gelo 

nivîskarên ku îro bi Kurmancî dinivîsînin, hetanî kîjan radeyê 

karin di zimanê Tirkî, Farisî û Erebî de nivîskar bin? Li vir, pirsa 

nivîsandina bi Kurmancî, dikeve çarçoveya keysperestîyê yan 

na? Dikeve çarçoveya xwexapandinê yan na? Dikeve 

çarçoveya bêxwedîbûn û rexnenebûn û lawazîya zimên yan jî 

dikeve çarçoveya tunebûna behremendî û qabilîyeta kesên ku 

bi Kurmancî mijûl dibin? 

-III- 

Hindek nivîskar û rojnamevanên Kurd ên li Ewropayê, di sazî, 

partî, rêxistin û dezgehên Ewropîyan de dixebitin. Hindek ji 

wan zanko û xwendexaneyên bilind bi zimanên Îngilîzî, Swêdî, 

Almanî û Fransî xwendine. Anku zimanê wan ê xwendinê ji 

Kurmancî bi hêztir û dewlemendtir e. Gelo çima nikarin bi wan 

zimanan binivîsînin û pirsa Kurd bi wan zimanan pêşkêşî 

Ewropîyan bikin? Di gel ku di cîhana nivîsandin û ragihandinê 

de, li Ewropayê, em pêrgî gelek kesên Yewnanî, Tirk, Ereb û 



Hejmara 1ê . Zivistana 2019ê 

 35 

 

Faris tên ku bi zimanên Ewropîyan dinivîsînin û gelek ji wan jî 

navdar û naskirî ne.  

Ma rexnegirîya ku îro berdest e, hetanî a nuha xwe ji 

çarçoveyên pesindayîn û devavêtinê rizgar kiriye an na? Dema 

ku di cîhana nivîsandinê de, bi giştî, rexneya ku derbasî 

kûrahîya nivîsandinê bibe tunebe, sedemên tunebûnê çi ne? 

Gelo sûcê zimanê me ye yan sûcê kesên ku dan û sitandinê bi 

zimên re dikin e? Gelo rexneya ku îro di Kurmancî de heye, ta 

kîjan astê di hundirê ziman û kultûra serdestan de perwerde 

bûye û gelo ew serencama hînbûna zimanê dagirkeran e? Ma 

pêwîst e ku rexneya me ji ya xelkê cihê be, anku çêj, reng, 

kesayetî, ziman, çarçewe û alavên xwe yên derbirînê hebe?  

Ma bi rastî xwendevanê Kurmancî heye yan em xwe bi vê 

“heye”yê dixapînin da ku em bahaneyekê ji nivîsandina xwe re 

bibînin? Gelo ji derveyî kesên ku bi Kurmancî dinivîsînin, kî bi 

Kurmancî dixwîne? Dema ku bixwîne jî, çima bi Kurmancî 

dixwîne, çêjê ji berhemên me werdigire yan na? Bi xwendina 

berhemên me kare asoyên xwe yên têgihiştinê berfirehtir bike; 

têgihiştina hebûn û gerdûn, têgihiştina asteng û pirsgirêkên 

jîyana xwe û jîyana derdora xwe? 

Ta kîjan radeyê rewşenbîrê Kurd li gorî hindek pîvan, merc, 

çemk (mefhûm) û bawerîyên naskirî yên afirandin û dahênanê, 

di berhemên xwe de ber bi hundirê xwe ve diçe, xwe nas dike, 

xwe zeft dike û digihêje hindek encamên ku girêdayî jikuhatina 

wî bin, da ew hundir karibe hindek asoyên din jî, ên pirshilgir, li 

ber wî veke. Dema ku ez asta nivîsandina xwe nizanibim, bê 

guman ez dê nikaribim beşdarî destnîşankirina asta wêje û 

çanda Kurdî bi giştî bibim. Ez dê nikaribim bi şêwaz û alavine 

nûjen der barê hebûn û nebûna wê çandê bipeyivim û sîmayên 

nasnameya xwe ya takekesî û gelemperî, di naveroka wê 

kultûrê de, li qelem bidim. Hetanî kîjan radeyê nivîskar û 
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rewşenbîrê Kurd kare bi cegerdarî li xwe mikur were û pirsên 

tirsnak, dîmenên şêlû û xalên lawaz ên çanda xwe destnîşan 

bike? 

Di warê parastina nirxên civatê û rehdaçikandina wateyên 

berfireh û mirovane yên nasnameyê de, nivîskar û rewşenbîrên 

Kurd hetanî kîjan radeyê bi hişekî dîrokî û bi helwesteke 

şaristanî beşdarî ronîkirin û dewlemendkirina hizir û têgihiştina 

mirovê Kurd dibin û hetanî kîjan astê xwe wek pasvanên 

ragihandina rasteqînîyê dibînin; li vir, dixwazim pirsê hinekî 

zelaltir bikim: Heger ne ji zimanê Erebî, Tirkî û Farisî bûya, 

rewşenbîrê Kurd dê çawan xwe û dîroka xwe û wateyên 

nasname û taybetmendîyên xwe yên neteweyî nas bikirina? 

Gelo îro rewsenbîrekî Kurd heye ku ziman û zaravayên xwe, 

dîrok û kelepora xwe, edebîyata xwe, welat û cografîya xwe ji 

yên Tirk û Ereb û Farisan baştir zanibe? 

Di warê letletkirina hest û bawerîyan de, di gurkirina cudahî û 

nakokîyan de, rewşenbîrê Kurd, îro roj, hetanî kîjan radeyê 

kelem û astengan li pêş geşbûna hizira neteweyî datîne û 

hetanî kîjan pileyê kare bibe hoker û piştgirê şerê birakujî û 

berdevkê hêzên sîyasî? Gelo rewşenbîrekî ku xwe di ser partî 

û hêzan re bibîne û karibe ji me re teorîyeke kurdewarane di 

naveroka hizira neteweyî de –derveyî endametîya filan an 

bêvan rêxistinê, derveyî êl û ola xwe, binemal û gund û bajarê 

xwe, beş û devoka xwe, zarav û parçeyê xwe, rêxistin û grûpa 

xwe- pêşkêş bike, kare di vê qonaxê de peyda bibe yan ne? 

Gelo kengî rewşenbîrê Kurd dê bi erkê xwe yê rasteqîne û 

dîrokî rabibe? 

Li dijî desthilatê parastina nirxên civakî û ji ya hemûyan pîroztir 

parastina mafên hemwelatîyê, hem wek civat û hem jî wek 

takekes? 
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HAYKO, 

Helbesta 

Yek-wêne 

 
 

 
Ibrahîm Xelîl 

Kurd û Helbesta Kurdî 

Kurd, di dîrokê de, wek miletekî çîyayî, şervan û dilsoz tên naskirin, 

lê di heman demê de jî wek miletekî perîşan, bêkes û blindest, li gel 

ku Kurd mêr û merd û azadîxwaz in, mixabin heta roja îro navê 

"Kurdistan"ê neketiye nexşeyên cîhanî û alaya Kurdî li qada 

Neteweyên Yekbûyî (NY) hîn ne li ber ba ye. 

Ev rewşa awarte (nebûna dewletê) li pêş kelepor, wêje û zimanê 

Kurdî bû wek alozîyekê, lewre ev ziman bê alfabe derbasî çerxa 

20em bû û piranîya kelepora Kurdî –ku rêjeya mezin jê helbest bû– 

ma zarekî; guhan ji devan bihîstiye û nevîyan ji bapîran girtiye. 

Heta nuha, yekemîn helbestvanê Kurd ê ku hatiye naskirin navê wî 

"Baba Tahirê Hemedanî" ye (950–1010)pz. Bi zaravayê Lorî 

helbestên xwe bi terazû û rêzbend nivîsîne. 

Hemedanî di helbestên xwe de behsa êş û azarên xwe yên li 

hemberî felekê kiriye, ne Kurd û ne jî Kurdistan cihê xwe di tevaya 

çarîneyên wî de dîtiye. 

Bi nêrîneke zanistî, em karin bibêjin ku Hemedanî nûnerê helbesta 

Kurdî ya qonaxa zeredeşto-îslamî ye. Baba Tahir, bi bîranînên 

zeredeştîyê kirasê Xwedê di helbestên xwe de li Ahoramezda dike û 
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bi têhna agirê Avesta mizgefta Misilmanan ruhnî dike û lavijên 

mûbedan dike çarînîyine helbestî. 

Li pey wê qonaxê, şêwaza Îslama klasîk (alûdeyî sofîtîyê) cihê xwe 

hêdî hêdî di civaka Kurdî de girt û navine wek Elîyê Herîrî, Feqê 

Teyran, Melayê Perîşan, Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanî…hwd hatin 

naskirin. 

Di encamê de, neh sed sal li helbesta Kurdî di himbêza ola Îslamê de 

rasterast buhirîn; lewre, helbestên wê qonaxê xembar û reşbîn û 

leşkerî bûn (tîrên çavan, kevanên ebrûyan, serbazên por û zulfan 

…). 

Di nav re, navê Ehmedê Xanî (1651-1707) wek nûnerê qonaxa 

duyem (a netewî) tê ku wî di çaxa xwe de dema ku navê Kurd anî 

ziman û doza maf û dewletan kir şoreşek rakir. 

Di despêka çerxa 20em de, bi hatina Seydayê Cegerxwîn re (1903-

1984) qonaxa sêyem (a neteweyîya nûjen) dest pê kir û dergehekî 

nû di dîwarê helbesta Kurdî de vebû. Ew e ya helbesta xwerû 

neteweyî ku guncawî qonaxa raperîna Kurdî ya neteweyî bû.  

Cegerxwîn, bê rikber, di serdema nû de bû dengê neteweya Kurd, wî 

ji kanîya Cizîrî vexwar, lê ew di nava xwe de kiland heta ku hingivê 

şoreş û azadîyê di dev re avêt. 

Paşê, helbesta Kurdî (li Sûryayê bi taybetî) nema karîbû xwe di bin 

giranîya Cegerxwîn de bilivîne; çi helbestvanê ku li pê hat, bû wek 

sêwîyê ku kurkê bavê xwe li xwe ke. 

Di orta çerxa 20em de, roka helbesta nûjen hilat û nifşê nûhatî ji 

helbestvanên Kurd xwe ji fetraka Cgerxwîn verist û da ser şopa 

helbesta Erebî ya nûjen (ku wê bi xwe dabû ser şopa ya Ewropayî) û 

berê xwe da helbesta azad a bêterazû û bêrêzbend. 

Wisa helbestvanê Kurd ê nûjen bû şagirtê Izra Pound, T. S. Eliot, B. 

Al-Seyyab, Edonîs û Nazik Al-Melaîka. Lê ne mejî û ramanê 

Ewropayî yê pêşketî (ku di bin bandora şoreşa pîşesazîyê û cengên 
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cîhanî û felsefeyên Hebûnismê de bûn) û ne jî yê Erebî yê çolî, 

paşketî û hawêker (ku di bin bandora Îslam, rehperistî û xewnên 

dîrokê de bûn) li Krdan nehat; lewre, ev pirsgirêk û nakokîyên 

hevnegihan û tênegihaştinê di navbera helbestvan û xwendevanên 

Kurd de peyda bûn. 

Xwendevanê Kurd hîn hezkerê sazê û guhdarê muzîkê ye, hîn aşiqê 

sitiran û dîlanê ye, hîn helbest li cem wî malik, terazû û rêzbend e. 

Ew naveroka ku gotinên wê ne dîyar bin û hevokên wê li ber hest û 

mejî nekevin, tu carî wî nakişîne û ne mûyekî di laşê wî de dihejîne. 

Helbesta ku dest ji muzîkê berde, gerek ew li şûnê naverokeke xwedî 

muzîkeke navxweyî anku gotinine lihevhatî, wêneyine zindî,  

semaker û sirûşnêr pêşkêş bike da ku karibe cemawerekî 

xwendevanan li dora xwe vehewîne. 

Mixabin, li gel ku zimanê Kurdî zimanekî pir dewlemend û helbestî 

ye, torevanên Kurd heta nuha nizanin çawa ava zelal ji vê kanîya 

xwe vexwin û ne jî çawa wê di çavên xelkê de şêrîn bikin. Hin ji wan 

guneh dikin ê ziman lê rastî ew e ku helbestvanê rasteqîne kebrîta 

sor e û piranîya wan kesên ku xwe li helbestê dikine bela, yekî ji her 

du mercên wê yên giring pêk naynin anku: Behreya xwezayî û 

Xebata bêhedan. 

Di vê lêkolînê de, em hewl didin ruhnîyekê biavêjin ser cûreyekî 

wêjeya miletekî bîyan ku bi nav û deng e lê tu carî hevnasîn û têkilî di 

navbera wî û Kurdan de çênebûye. 

Japon … Hayko … Başo 

Japon: 

Wateya nav di zimanê Çînî de "ROJHILAT" e. Japan welatekî li 

Rojhilatê Asyayê ye, ji 6,852 giravî pêk tê, sê par ji tevaya rûberê 

Japanê çîya ne û 47 parêzgehên wê hene. Japon di roja 11ê 

Reşemîya sala 660î de BZ weke dewlet hatiye damezirandin. 
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Hin taybetîyên zimanê Japonî hene: 

- Gotin di hevokê de nayê naskirin ka tek yan kom e, nêr an mê ye.  
- Ji bilî tîpên dengdêr ên kurt di zimanê Japonî de tunene. 
- Du tîpên wekhev li dûv hev nayên. 
- Di helbesta Japonî de ne terazû û ne rêzbend heye. 
- Nabe ku di helbestê de (bi taybetî hayko) gotinine Japonî yên 
neresen bên bikaranîn. 
- Pirê gotinên Japonî dukît in, dûvre yên sêkît, dûvre yên çarkît. 
 

Dîroka wêjeya Japonê li ser van qonaxan tê dabeşkirin: 
- Wêjeya qonaxa "Jôdai" ku ji çerxa 4em PZ dest pê dike. 
- Wêjeya qonaxa "Heian" (794–1192) PZ. 
- Wêjeya qonaxa "Kamakura" (1192–1333) PZ. 
- Wêjeya qonaxa "Muromachi" (1333–1603) PZ. 
- Wêjeya qonaxa "Edo" (1603–1868) PZ: Ku helbesta hayko gula 
wêjeya vê qonaxê ye. 
- Wêjeya nû ya Japonî (Kindai) (1868–1945): Ku bi navê împerator 
Mîjî (1852–1913) tê naskirin. 

 

Hayko (helbesta pêşîn) 

Helbesteke pir kurt e, ji hevde kîtan li ser sê rêzan belavbûyî bê 

terazû û bê rêzbend, bê xebata ramanê û bê berhevdanîna rastewxo, 

wisa pêk tê (5 – 7 – 5). 

Dema ku helbestvanên şervan ên Samurai dît ku helbesta Tanka û 

Renga dirêj e, rabû wan her sê malikên pêşî di bin navê "Hayko"y ; 

de cuda kir û Hayko hat afirandin. 

Ev her sê rêz di çanda Japonî de nûnertîya (Jidayikbûn – Jîyan – 

Mirin)ê dikin. 

Bi hezarên kesan helbesta haykoyê nivîsîye ; çi jin çi mêr, gelek 

şêwekar, koçek, zana, karmend, mîr, serleşker, şah û împeratoran 

helbestine haykoyê li dûv xwe hiştine, lê navên herî gewre ku wek 

rêber û pêşewa hatine naskirin, li gel nimûneyeke haykoya her yekî, 

ev in : 



Hejmara 1ê . Zivistana 2019ê 

 41 

 

Morîtak (1425 – 1549): 
"Ji min werê guleke weşîyayî,  
vedigerîya şaxê xwe, 
lê perwane bû." 
 
Matsu Başo (1644 – 1694): 
"Li ser vê rêya payîzî, 
tu koçberekî din tune, 
şev dikeve." 
Ransîtso (1653 – 1707): 
"Hêdî hêdî dunya germ dibe, 
û yek li dûv yekê 
dipişkivin…gulên hulî." 
 
Kikaku Takarai (1661 – 1707): 
"Çawa min bîr bir 
ku ev berf a min e, 
li ser kumê min siviktir bû." 
 
Sotşîkokyo (1668 – 1725): 
"Hûn şahberûyan diçinin?" 
bi pirsekê bersiv dan 
dema me pirsa rê ji wan kir. 
Yûsa Bûzon (1716 – 1783):  
"Li ser zengil, 
bê liv, xilmaş bûye, 
ew perwane" 
Kobayaşî Îssa (1762 – 1826):  
"Di nav kulîlkên çayê de 
çêlîkên çûkan 
bi çavgirtînkê dilîzin" 
 
Rayokan Taigu (1758 – 1831): 
"Bayê zivistanî, 
êzingfiroş li qiraxa gola avê 
tenê rûniştiye" 
 
Lê hayko nav û şêweya xwe ya dawî li ser destê helbestvanê gewre  
Masawka Şîkî (1867 – 1902) stand:  
"Kursîyî deyne wî alî, 
bila çogên min 
li gulan bikevin" 
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Wisa, gerek helbesta haykoyê ya serkeftî li gel wêneyê çavkêş 

wateyeke nepen û kûr û dûr ji xwendevanê xwe re di navbera wan 

hersê rêzan de pêşkêş bike. Gerek ev wate tîrêjên dîrok, civak û 

reftarên Japanî bin, lewre pirê caran helbesta haykoyê xwe li pêş 

kilîta wergerandinê asê dike û tenê gotinên wê bo zimanên din tê 

veguhastin. 

Guh bide gewretirîn helbestvanê Japonî "Matsu Başo" ku çi dibêje:  

"Mede pey helbestvanên kevnare, tiştê ku wan dît tu jî lê bigere, bibe 

hevalê cîhanê û her miqate be ku tu gewherê rasteqîne yê tiştan nas 

bikî. Gerek mirov di despêkê de tevayîya hişê xwe berde ser tiştekî û 

çawa mejî gihaşt wê pileya hişdana xwerû ku tu dûrbûn di neqeba wî 

û wî tiştî de nemîne, êdî ew kare xwe berde nava wî tiştî û di cih de 

derbirîna xwe bike, ji ber ku heger ew di wê kêlîkê de ya xwe nebêje, 

ew tişt bi ba re dê bifire". 

Ji van gotinên Başo xuya dibe ku hayko nêçîr e lê yasaya vê nêçîrê 

pir seyr e: Yekbûna nêçîrvan û nêçîrê ye ku çawa ew nêçîr di davê 

de wer dibe û nêçîrvan bi xwe re tê wer dike. 

Lewre, helbesta haykoyê li paş wan çend tîp û gotinên hindik 

wateyine nepen û veşartî dide xwendevanê xwe wek çawa ku kilîta 

gencîneyekê yan çawa kevirê elmas ku ronahîyine cîyawaz li gorî 

goşeya nêrînê dide kesê bîner. 

Ev gewhera Japonî li gel wan cîyawazîyên rewşenbîrî, ramanî, civakî 

û olî dûrî destê xelkên bîyan maye.  

Di vî warî de, çîrokeke din ku vê xalê bi xwe dîyar dike tê gotin: 

Dibêjin ku carekê şêwekarê Japonî "Sayhu" ê navdar çav li wêneyê 

mirîşkeke ku şagirtekî ew nîgar kiribû dikeve. Wê kêlîkê, Sayhu bê 

hemdî xwe dengekî wek dengê mirîşkê ji devê xwe derdixe û dubare 

dike. 

Wê kêlîkê, hebûna Sayhu bi temamî ket di hebûna wê mirîşkê de û 

heger wî bi payebûn û giranî razîmendîya xwe ji wî wêneyî bida 
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xuyakirin, ew ê ji mijarê cuda bûbûya û ew ê bi nirxandina wî wêneyî 

ji wêneyî bi xwe dûr ketibûya û tu ciwankarî di vê serborîyê de 

nedima. 

Ayîna Zen: 

Zen nayê danasîn lê tê jîyanborîn. Ezmûna sereke di vê ayînê de 

"Nerîna Dirust" e, dîtina "Gewherê xwebûn"ê ji ber ku gewherê kûr ê 

xwebûna her kesî ji me ew gewherê xwebûna hebûnê bi xwe ye. 

Tevî ku hebûn cûrbecûr xuya dike lê ew di koka xwe de yekwize ye. 

Berî du hezar sal hatiye nivîsandin: "Kevir û dar ne hişk û ne bêliv 

in". 

Zen dibêje ku "Valahî" ne "Tunebûn" e lê ew valakirina hiş û mejî ji 

wan tiştên ku em bi laş pê hest dibin e. 

Nimûneyên hin deqên Zen: "Ew ne sor e ne jî kesk e", "Ew ne kin e 

ne jî dirêj e", "Ew ne sar e ne jî germ e" … Zen veristin ji serdestîya 

navan (NAMA) û şêweyan (RUPA) ye. 

Îroroj, Zen li tevayîya cîhanê belav bûye û ew li cem xelkên Ewropa û 

Amerîkayê bi van çalakîyan ve girêdayî ye: Gurzekirina gulan, 

mûzîka taybet, kevalên hunerî, ahengên çayê, rûniştina bi mejîyekî 

pak û hêmin li baxçeyekî bê şêwe … 

Koan:  

Koan rahênaneke hişmendîyê ye, dihêle ku em dest ji awayên xwe 

yê ramanê berdin û xwe nesipêrin tu pêşzanînekê. Koan pirsine wisa 

dide ber me: 

- Berî ku dê û bavê  te bên cîhanê, rûyê te çi bû? 

- Tu dengê her du destan nas dikî, ka dengê destekî tenê çawa ye? 

- Şagirt dipirse: "Sergeya sereke ya bûdîtîya zen çi ye?" Mamosta 

bersivê dide: "Dara serûyê ya li hewşê ye"  
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Koan bi vî rengî wek "Surréalisme"ke Japonî ku guh nade nêrîna 

serveyî lê kûr dikole û berê xwe dide navik û gewherê tiştan. 

Ezmûna Nalînê: 

Hayko dixwaze ku naverok û qalik guncawî hev bin; nabe ku yek 

gotina serbar di helbestê de hebe. Agaraşî dibêje: "Rêza guncawî 

bîrokeya helbesta haykoyê gerek wek dema vedana keserekê bi xwe 

be".  

Helbesta haykoyê ya klasîk gerek kûr, sade û pêşbîn be, gerek dîtina 

çavan hestê mirovane bihejîne û bêyî ku mirov bi xwe zanibe canê wî 

bi xuristê re bibe yek û gotin ji nav lêvên wî wek çawa fîxana ji nav 

nikilên çûkan û bêhn ji nav pelên gulan derkevin. Anku ew "sirûş" be, 

ne fikir, raman û felsefe be. 

Başo di gewretirîn û navdartirîn helbestên xwe de dibêje: 

"Çehleke kevn, 

beqek xwe ji qiraxê çeng dike, 

dengê avê" 

Ev dîmena ku rojane bi hezarê caran li ber devê çehl û gol û çeman 

rû dide bêyî ku tu kes guh bide wê, Başo bi çavê helbestvan lê dinêre 

û dibîne ku koçekê şinto bûye beqek (beq li Japonê, li gel gulên dara 

qeresî û heyva meha Gelawêjê, pîroz e), û hêminîya hebûnê bûye 

rûberê ava çehlê û çengbûna beqê wê hêminîyê dihejîne û xelekên 

girover bi ser dixe û peşkên avê ji ber dipejiqin… Wek çawa kêlîka 

ronîdanê ku hêminîya mejî li hev dixe. 

Matsu Başo (1644 – 1694): 

Navê wî yê resen (Matsnomyo Neyofoza) ye, gewretirîn helbestvanê 

Japonê ye. Li gundê Oyno hatiye jîyanê, ew 35 salî bû dema ku dest 

bi nivîsandinê kir û pirtûka (Okunoho somichi) derxist. 
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Wî jîyana xwe wek koçekekî Zen di koxekî ku ji pelên mozê behiştê 

(başo) avakirî bû buhirand. Başo pir ji geşt û seyranan hez dikir û 

jîyan bi xwe li cem wî geştek bû. Sala 1689an wî li herêma Bakurê 

Rojhilat wisa nivîsî: 

"Bihar dibuhire 

çûk digirî 

û hêsir ji çavên masî dirijin" 

Û hestê Başo li hemberî demê wisa dîyar dibe: 

"Salek li dûv salekê diçe, 

kumê min di destê min de, 

sola min li lingê min" 

Û der barê girekî ku pêrgî wî hat de wisa nivîsî: 

"Bihar e, 

girekî bênav 

di nav mijê de" 

Çîrokeke Başo tê gotin û hestê wî yê mirovane û karînên wî yên 

rexneyî xweş dîyar dike: 

Rojeke payîzê, Başo bi Kîkaku re (yek ji her deh şagirtên Başo) di 

nav zevîyeke birincê re dimeşîya. Kîkaku çav li keşekeşê ket, di cih 

de xeyala wî gûr bû û helbesteke haykoyê nivîsî û bi şanazî şanî 

mamostayê xwe kir: 

"Her du baskên keşekeşê, 

hilke da ku bibe 

îsot" 
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Başo bi hêrs got: Na… ev ne hayko ye, tu bi vî rengî keşekeşê dikujî, 

ezîzê min heger te hayko bivê, jîyanê bide ne bisitîne û bibêje: 

"Cotek bask, 

bi îsotê veke, 

da ku bibe keşekeşê"!!! 

Nuha, xwîner di dilê xwe de dibêje: "Rast e ku hayko pir kurt, nazik û 

xweş e, lê xuya ye ku ew ne bi wê asanîyê tê afirandin".  

Bi rastî, berhevdana evqas merc û yasayan di sê rêzên ku bi ser 

hevde kîtan nekeve, karekî baş dijwar û giran e û mirov nikare bi 

asanî di bin barê wî de rabe, lewre Başo ji mêj ve gotiye: "Ê ku di 

tevayîya jîyana xwe de ji sê heta pênc helbestên haykoyê biafirîne, 

ew helbestvan e, ji xwe yê ku karibe deh helbestan biafirîne 

mamosta ye". 

Çi Kew Çi Beq 

Bê guman, wêje, zanist û folklora çi miletî, di heman demê de, a 

tevayîya miletên cîhanê ye, û çi wêjeya netewî hebe berhemeke 

navnetewî ye û para her kesî jê heye. 

Bê guman jî ku dan û sitandina rewşenbîrî di navbera du miletan de 

gerek bê tu xwebînî, çavtengî û regezperistî, li ser bingeha 

hurmetdan û rêzgirtinê be.  

Kurd yek ji miletên cîhanê ne û ji ber zulm û zordarîya ku ji mêj ve bi 

serê wî de hatiye, vî miletî ne hew nikarîbû hevgihanê bi miletên din 

re bike, lê mixabin wî nikarîbû rewişta xwe ya taybet bi pêş ve bixe 

ne jî li hawîrdor belav bike. 

Bi vê lêvegera ku me bi Japonê û helbesta Japonî re kir, xuya dibe 

ku gelek xalên hevbeş di navbera her du miletan de hene: Welatê 

çîyayî, aştîxwazî, hezkirina xuristê, Zen doza "nêrîna dirust" dike, û 

Zeredeşt tembîya (Ramana dirust, Gotina dirust û Karê dirust) li oldar 
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û peyekên xwe dikir, lewre em di wê hêvî û bawerîyê de ne ku Kurd jî 

karin (Hayko)ya xwe biafirînin. 

"Kenith Yasuda" di pirtûka xwe ya nirxdar (Yek li dûv yekê, gulên hulî 

dipişkivin) de dibêje:  

"Ez bê guman dibêjim ku xalên sereke yên sergeyên ciwankarîya 

huneran di hemû zimanan de yek in".  

Mixabin ku heta roja îro tu hewldaneke jidil ji bo nêzîkkirina vê 

hunerê ber bi Kurdî ve nebûye, ne danîn û ne wergerandin, lewre ez 

bo cenabê xwendevanan vê hewldana xwe ya taybet dîyarî dikim ku 

min di kêlîkine nayab (kêmhebûyî) de nivîsîye. 

Bi hêvî me ku ev helbest rewanê haykoyê yê pîroz veguhêze û bibe 

handerk bo kurdkirina vê hunera Japonî û em di rojên pêş de 

"hayko"yine Kurdî yên resen, ronîtir û geştir bibînin. 

Di şikeftekê de,  
tayek gîya şîn dihat 
ber bi ruhnyê ve 

Qîvar ji nuha 
ve, xwe amade dike  
bo zivistanê 

Esman biewr e, 
gelî gûzekên pembo  
nuha venebin! 
 

Çawa dest hilda 
silavê li gulan ke 
baskên wî çêbûn   

Bi berbangê re, 
çem şiyar dibe, dest bi 
xirxirê dike 

Li bin darekê  
li min û te dibarin 
libên terezê 

 

Pelên daran ên 
firîyayî nedihişt ku  
em agir dadin 

Havîneke germ, 
masî di bin pirê de 
tev civîyane 

Çi bextreşî ye! 
dawîya dawî bûne dost: 
çûk û tewtewe 

 

Kê bawer dikir  
ku ev kurmê nexweşik 
bibe pinpinîk!? 

Li gulistanê,  
kulîlkek şiyar nebû,  
destpêka sibê 

Bihareke rengîn, 
nêrînek tenê dike 
çivîk bifirin 

 

Baran dibare  
balindeyên koçber wek  
sîwanekê ne 

Sibe Newroz e  
çawa ê gul ji mirovan, 
bên naskirin  

Rok diçe ava… 
li ser şaxê darekê 
qirak û kevok 
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Wek her zivistan, 
li ser banên çemento  
berfê dom nekir  

 

Orta adarê 
va dawîyê min ew dît: 
yekemîn kelmêş 

Pirtikên berfê 
li ava çem dikevin 
pê re dihilin  

Va payîz hat 
nuha hûn ê xwe li ku 
veşêrin... çûkino! 
 

Hevsalê hev in 
tev wilo, dara bihê 
b’ ser min dikeve! 

Min sîwana xwe  
li mala we ji bîr kir 
derve baran bû 

Zivistan dîsa hat 
karim li ser pencerê 
navê xwe deynim 
 

Serma ye … êdî 
kê ev perwane qewrand 
ji nava malê?! 

Çiqas xweşik e! 
wek ku dara dawî be 
kê got: Payîz e?! 

Serê salê ye 
ev dara şahberûyan 
duh, soba me bû. 

Kavkulîlka me 
Ji nuha ve amade  
ye ji çileyê re 

Gula hinarê 
J' bo Xwedê, xwe 
ragire, 
zû mebe hinar! 
 

Bîstê adarê 
sibe niklê kewê boz 
dê qurmizî be. 

Serbest, ser Dicle 
diçe tê, çûkê sipî 
navê te çi ye?! 

Li hişê min be! 
ji mal derketim bê ku 
rîhanê av dim! 

 

Jêder: 

- (Bawerîyên olî li cem gelan) / Geoffrey Barender  
- (Pêkhatin û pêşketina helbesta japanî) / Agarashî – 1948 
- (Rêya teng ber bi bakurê kûr ve) / Basho 
- (Xweşiktirîn çîrokên Zen) / Henry Brunel 
- (Yek li dûv yekê, gulên hulî dipişkivin) / Kenith Yasuda  
 
  



Hejmara 1ê . Zivistana 2019ê 

 49 

 

 

Di vê nivîsê de ez dixwazim ku li 

ser mijara bandora nakokîyên 

sîyasî ên li ser sazî û dezgehên 

çandî yên Kurdan bisekinim. 

Mixabin ku ew nakokîyên di 

navbera alîyên sîyasî de 

bandoreke neyînî li ser sazî û 

dezgehên çand û hunerê jî dikin. 

Bi vê yekê rewşenbîr û 

nivîskarên Kurdan jî di nava partî 

û alîyên sîyasî de hatine 

dabeşkirin û her alîyek parastina 

alîgirê xwe yê sîyasî dike.  

Di rastîya xwe de divê ku sazî û dezgehên rewşenbîrî yên çand û 

hunerî hemû giranîya xwe bidin ser mijarên ziman û pêşxistina çand 

û hunera Kurdî. Ev erkekî neteweyî yê nivîskar û rewşenbîrên Kurd e.  

Mixabin ku li gorî çavdêrî û şopandina min a ji sazî û dezgehên 

Kurdan re, bi giştî min ev yek dît û bi gelek mînakên beloq bê çawa 

nakokîyên sîyasî yên di nava rêxistin û tevgerên Kurdan de bandora 

xwe ya neyînî li ser rewşenbîrên Kurdan dike.   

Dema ku mirov rewşa giştî dinirxîne, ew yek bi rengekî gelekî beloq 

derdikeve holê. Wek mînak, ev yek di gelek festîval û mehrîcanên 

Kurdan de jî derdike holê. Vexwendina hunermend û nivîskaran li ser 

bingeha nêzîkatîya wan a sîyasî dihat kirin.  

Alîyê sîyasî yê ku ew festîval an jî çalakî li dar dixistin bang li kesên 

nêzî xwe yan jî alîgirên xwe dikir. Bi wê yekê, pirengînî, hêz û cudahî 

dihat kuştin û kesên ku tev li wan çalakîyên dibûn tev yek reng bûn. 

 
Bandora Nakokîyên 
Sîyasî li ser Sazîyên 
Kurdan 
Rizoyê Xerzî 
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Wek ku tu derbasî nava bexçeyekî bibî û tenê rengekî gulan hebe, lê 

dema ku nêzîkatî rast be dê wek bexçeyên gulan ên rengîn bin û 

xweşikîyeke cuda derkeve holê.  

Bi rastî jî, dema ku karekî hunerî tê kirin, dema ku hunermendek 

sitiraneke xweş diafirîne, şêwekarek tabloyeke xweşik çêdike, 

helbestvanek helbesteke hêja diafirîne, çîroknivîsek çîrokek giranbuha 

yan jî romanekê pêşkêş dike, ew hunera, ciwan ew sitiran, çîrok, 

roman, helbest dikeve bin xizmeta çand û hunera Kurdan. Dikeve bin 

xizmeta zimanê Kurdî û ew dibe nirxekî neteweyî ji bo hemû Kurdan, 

ne tenê alîyekî.   

Ji xwe asoyên li pêşîya çand û hunerê divê vekirî û bê sînor bin da ku 

karekî hunerî yê hêja peyda bibe.  

Tevî ku ev rewşa giştî hindik be jî, hin mînak hene ku gihaştine vê 

rastîyê û sazîyên xwe li gorî vê rastîyê ava kirine. Dibe ku hin 

mînakên din jî hebin lê li gorî ku haya min jê heye, ez kari, 2 

mînakan bidim.  

Bi rastî, dema ku mirov sazî û dezgeheke ku ev yek derbas kiriye, 

dibe cihê şehnazî û kêfxweşîyeke mezin e.  

Li gorî çavdêrîya min, heta nuha min 2 sazîyên Kurdan dîtine ku 

sînga xwe li ber hemû alîyan vekirî hiştiye. Yek ji van sazîyan 

Hevgirtina Rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê bû ku hembêza xwe li 

pêşîya hemû nivîskar û rewşenbîrên Kurd vekir û ji bo sedemên fikir 

û ramana cuda derîyê xwe li ber kesekî negirt. Mînaka duyemîn jî 

Weqfa Mezopotamyayê ku di sala 2013an de li Amedê hatiye 

avakirin.  

Weqfa Mezopotamyayê îmzeya xwe avêt bin hin xebatên hêja yên di 

warê zimanê Kurdî de û li gorî min xebata herî hêja ya vê sazîyê 

amadekirina Rêbera Rastnivîsîna Kurmancî bû ku nuha ji bo çapkirinê 

amade ye.  
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Ev xebat li derdora sê salan berdewam kir û bi tevlêbûna bi dehan 

rewşenbîr, akademîsyen, zimanzan û mamosteyên zimanê Kurmancî 

ji her devera ku Kurd lê dijîn. Standarta tevlêbûna vê xebatê ya 

sereke zanebûna di warê ziman de bû bêyî nêrîna li fikir û ramana 

sîyasî yan jî alîgirîya kîjan alîye sîyasî dike.  

Loma jî di encamê de xebateke gelekî xurt û bi tevlêbûneke xurt pêk 

hatiye. Ev berhema ku bi keda bi dehan zimanzan û mamosteyên ji 

her devera ku Kurd lê dijîn hatiye amadekirin, dê bibe bingeha 

rastnivîsa Kurmancî û karên hemû sazîyên ku zimanê Kurdî bi kar 

tînin hêsantir bike.  

Her wiha dê ev yek bibe bingehek ji bo standardkirina zimanê nivîsê 

li ba hemû kurmancîaxêvan.  

Dema ku mirov bala xwe dide vê xebatê, bêtir tiştê ku ez dixwazim 

bibêjim derdikeve holê, gelo heke ev xebat tenê bi zimanzan û 

mamosteyên ku nêzî alîyekî sîyasî ne pêk bihata, dê ewqasî karekî 

hêja derketa holê. Lê tiştê ku evqas zimanzan û mamosteyên zimanê 

Kurdî yên ku xwedî fikir û ramanên cuda ne  anîn ba hev, ziman bû. 

Lewre jî ji ber ku alîyên cuda û heta di warê sîyasî de bi nakok jî ew 

nakokî danîn alîyekî û di bin banê xizmeta zimanê Kurdî de gihaştin 

hev û ev xebata hêja derket holê.  

Di rastîya xwe de ev mijareke gelekî berfireh e û hewcedarî bi 

lêkolîneke berfireh dike lê bi kurtahî be jî min xwest ku balê bikşînim 

ser vê mijarê. Dibe ku gelek kesên din ên xwedî agahîyên berfireh di 

vê mijarê de hebin û ez bi hêvî me ku bi hûrbînî li ser vê mijarê 

rawestin ji ber ku mijareke gelekî girîng e.  

Bi taybetî li Rojavayê Kurdistanê ku di pêvajoya avakirinê de ye û 

nuha gelek sazî û dezgeh vedibin ku divê haya wan jî ji vê mijarê 

hebe û sazî û dezgehên xwe li ser bingeheke rast ava bikin da ku 

berhemên hêja û binirx derkevin holê.  
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Divê sazîyên çand û hunerî ne bi pîvana ku ev mirov ji kîjan alîyê 

sîyasî ye nêz bibin, lê divê nêzîkayî bi wê pîvanê be ku ev mirov çi 

qasî xwedî huner e û dê karibe di warê huner û zanîna xwe de çi 

pêşkêşî vê sazîyê bike.  

Her wiha ev barê giran ne tenê li ser milê sîyasetmedaran e, divê 

rewşenbîrê vî gelî jî pêşengîya van xebatan bikin. Bê guman ku di vê 

pêvajoya nazîk a ku Rojava tê re derbas dibe, barekî giran û 

berpirsyarîyeke mezin dikeve ser milê rewşenbîrên Kurd jî ku roleke 

erênî bilîzin û pêşengîyê ji gelê xwe re bikin û divê xwedî helwesteke 

neteweyî, şoreşger û bêalî bin û bi rêya nivîs û berhemên xwe vê 

yekê pêşkêşî gelê xwe bikin.  

Dibe ku di gelek mijaran de ne wek hev bifikirin û cudahî di navbera 

fikir û ramanên wan de hebin û dîtina wan a dahatû û çareserîyê ne 

wek hev bin, lê dema ku mijar bercewendîyên neteweyî be divê wan 

nakokîyên xwe bidin alîyekî û tev bi hev re ji bo pêkanîna wê 

armancê bibin yek dest û yek dil. Ji alîyekî din ve divê ku 

rewşenbîrên Kurd di mijara gavên biceger ber bi yekîtîya neteweyî ve 

roleke sereke bilîzin û wek erkekî neteweyî bigirin ser milê xwe.  

 

Amed 24/09/2018 
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KAWA ÎSA
 
Hine dikî tîpên helbesta’ 
Ew keçika rind û perî 
Keçek geh heye, geh tune ye 
Sawîr e û geh jî bawerî 
Wê derbas kiriye ew hêlên sor 
Şikandî kilîta derî 
Canê wê j’canê min ducan e 
Qeder dergûş ji ber birî 
Ramanê wê j’qîzanî dixî 
Ew ramanê mi’ yên mirî 
Sozdana me her şev li ezman 
Hestên me j’ me re rêberî 
Sitêran bi biskê wê didrûm 
Li newqa wê xweş kemerî 
Firiştek qefilî li coşa 
Wê bîna me tim digerî 
Di tarîya şevê de bi dû 
Wê şopa me heyv koçerî 
Ewr textê guneha me ye 
Bo me buhişt, dojeh şerî 
Ew ezman jî ji ber razên me 
Bi kenîn û geh bi girî 
Ne xweh û ne biratî ye 
Ne heval û ne dilber î 
Heger ez wê bi nav nîşan kim 
Di mafê wê ne dadwerî 
Xwedan jî bi wê gewrebûnê 
Matmayî li me dinerî 
 
01.03.2017 
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LI NAVENDA JINAN5 

                                          Fatma Savci 

Di 23 meha Cotmeha sala 2012an de 

çûbûm serdana Rojavayê Kurdistanê. 

Demeke kin li wir mam û min xwestibû ku 

çavdêrîyên xwe binivsînim, min rojnivîsk nivîsî. Ez li ser navê 

“Navenda Pedagojîya Kurdî” a ku mamosteyên Kurd ên li 

Swêdê ava kiribû çûbûm da ku rewşa wir hinekî bizanim û ew 

kampanyayeke alîkarîya materyal û pirtûkên Kurdî ji bo zarokan 

bidin destpêkirin. Pirtûk bi navê “ Ber bi Binxetê ve - Rojnivîska 

Rojava” bi sê bergên cuda li Bakur çap bû. Ev beşek ji 

rojnivîskê ye. Min navê kesan bi zanebûn nenivîsîye. 

* * * 

30ê Cotmehê, Sêşem, 

Dema ku erebe tê ber derîyê avahîya “Navenda Jinan” 

radiweste, jineke ciwan, porxelek, gewr û devliken me bi germî 

pêşewazî dike û keremî hundir dike. 

Em derbasî hêwana ku bi paldankên kesk raxistî ye dibin û 

rûdinin. Keçika gewr qehweya tehl ji me re tîne. Li hundir, jinek 

zirav û dirêj, bi kirasekî xemrîyê zelal û bi morîkan ve xemilandî 

lê, serî bi desmaleke gulgulî neqişandî, rûniştiye. Madê wê kirî û 

mirûzê wê tirş e. Piştî qehweyê keçika gewr dibêje: “Divê ez 

niha herim, şixuline min hene, ez ê hel bikim û bêm.” Ez û jina 

xembar bêdeng rûdinin. Dawî ji min re dibêje: “Ku tu westîyayî  

                                                           
5
 Edîtor: Ji ber ku nivîs û peyivînên di navbera kesayetîyên nivîsê bi xwe de jî li gorî 

devokekê hatine rêzkirin, heta ji me hatiye me stîlê devokê bi xwe parastiye; loma, heye 
ku peyvine ne li gorî rêzimanê û stîlê giştî yê kovarê bi xwendevanan re bibuhrin. 
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bî, dixwazî xwe li ser textê odeya din dirêj bike!”  

Ez sipasîya wê dikim û dibêjim ku ne westîyayî me. Bi vê 

hêncetê rê dibînim ku pê re biaxivim. Dibêjim:  

- Xêr e, wek ku tu nexweş î yan? 

- Na Wele, elhemdile, ez baş im, lê ez û mêrê xwe li hev ketin. 

Loma ji îro sibê de hatime Mala Jinan. Mêrê min bera min da ji 

mal. 

Dixwazim ku hinekî dilê wê xweş bikim, dibêjim:  

- Van rojan her kes hinekî aciz e, bîna xwe fireh bike, ew ê 

poşman bibe ku te xemgîn kiriye. Bi dilekî kul û ji xwe êmin 

dibêje: 

- Na wele xwa min, telaqên min avêtin. Li cem zaroyên min û ne 

carek û ne du caran, sê caran got: ‘Tu ji min berdayî, tu ji min 

berdayî, tu ji min berdayî’ û ez niha jê berdayî me. 

Dibêjimê: “Ne ku ji bîntengî be xem nake, fitû tê de heye, tu bi 

vê nayê berdan.” 

- Na xwa min, li gor Misilmantîyê ku ev gotin hat gotin, xelas, jin 

hat berdan. Divê mêrik car din mehra min bibire heya ku ez dîsa 

jina wî werim hesêbê. 

- Ma çima ewqas aciz bû mêrê te, çi bû ku ev gotin got? 

- Keçê xwa min, ez û wî em her du di nava Meclisa Gel de ne. 

Duh konferanseke me hebû, gelek jin û mêr tev lê bûbûn. Em li 

ser mesele û muşkilên bajêr axivîn. Îcar min jî destê xwe rakir û  

rabûm di civînê de axivîm. Min got: Ya xwişk û birayan, divê em 

mazotê gelekî nedin ciwanên ser motoran ji boyî ku di vê 

betlaneyê de neyên neajon û li van kolanan nekin tiretir, mirov ji 
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dengên wan dibizdehê. Welahî wê pê li zaroyên me bikin û wan 

bi erdê ve bieçiqînin. 

- Ê ev ne tiştekî xirab e!” Dibêjimê. 

- De ka raweste, îcar ez ê bidomînim meseleya xwe. Min got: 

Ya xwişk û birayan, min bihîstiye ku wê rojê asayiş çûye maleke 

ku eroînê difroşin, lê jinên malê ew bernedana hundir. Ji ber çi, 

ji ber ku hemî mêr in û yek jin bi wan polîsan re tuneye. Bila jin 

jî êdî di nava hêzên asayişê de cî bigirin. Min got, bila carê 

hevalên jin jî di van xebatan de cî bigirin, ma çi di vê de heye tu 

Xwedê kî?” 

 - Na wele tiştekî xirab tê de nîne. 

-Ê, de her îca ji mêrê min ê serhişk re bêj. Dibêje min: Mêrekî li 

rex min gotiye, tu Xwedêkî ev jina kê ye wiha diaxive û dema wî 

mêrî wilo gotiye, min xwestiye erd biqelişe û ez bikevime tê de. 

Û hezar galegalên din ji min re dibêje. Kuroo, ma ne em her du 

xebatkar in ne ji xwe ve, em mecbûr in biaxivin di civînan de, ne 

xwe kî yê biaxivê û mûşkilên me bîne ziman? Li mal têra min 

xeber kirin min û rabû ku derkeve. Ji pêya ye, çakêtê wî bi pişta 

dêrî ve daleqandî ye û ji min re dibêje: Were çakêtê min bide 

min. De îcar ji xwe re lê binêr keçê. Min jî hema got, de wa ye tu 

li ber çakêtê xwe yî, ji xwer rahêjê û li xwek, ma wê dinya xira 

bibe? Dibêje min, tu dikarî di civînan de biaxivî lê nikarî çakêtê 

min bînî û li min bikî, tu xira bûyî. Îcar xira bûme, ev ji rêya bavê 

min kêm bû. Jina xeyidî germ bûye li axaftinê, lê komek jinên ku 

didin devê derî axaftina wê dibirin. Neh dehek in, hemî tên wê 

bi germî hemêz dikin û li dora wê kom dibin. Wek mêşên hingiv 

dikin vîzevîz li dora wê, her yek tiştekî dibêje. Jineke gir û qelew 

tê xwe lê dipêçe û bi ken dibêje:  
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- Keçê ez ê agir bera Amudê bidim lawo, îcar tiştê wî bêhişî kirî 

min nû bihîst, ma rast e tu kirî der? Jinik wek zarokeke birîndar 

ku rastî dîya xwe hatibe û wilo dilzîz bûbe diaxive:  

- Erê lawo ma îşê heneka ye ev wey? Yek ji wan dibêje: Ma hûn 

li wî ger’yan? Jina gewr ku îro dora wê ye li ber komeleya jinan, 

dibêje: Erê, wê were, got ez ê werim. Piştî qasekê mêrekî kinik 

û reşik dide devê derî. Madê wî tirş û mirûzê wî kiriye, wek ku ji 

dinya û alemê tevî xeyidî be, bê dilê xwe silav dike û diçe ser 

paldankekê ji wan rudine.  

Ez derdikevim derve ku ew rehet ji hev re biaxivin. Bexçeyên 

jinan ku wan bi kulîlkên lavlavk, beybûn û kaktûsê xemilandibû, 

pir xweşik bû. Ji ber ku nû av dabûn, bîna axê û kulîlkan bi hev 

re dihat. Cudahîya mala jinan heye Wele, her der paqij, şûştî 

wek zêr bû. Sebira mirov li hewşê û hemî odeyan, bi bexçeyê 

wan ê xweşik dihat. 

 

DÊYA ŞÎRÎN 

* * * 

31ê Cotmehê, Çarşem 

Sibehê bi dengê Feyrûz şiyar dibim. Xuya ye ku mala ez lê, fêr 

bûye bi dengê bilind ê muzîkê hişyar bibin. Di nava vê xirecirê 

de, di nava vê tirs û nedîyarîyê de, şiyarbûna bi dengê Feyrûz 

lûksek e. Kêfxwaş dibim. 

Berêvarî, dîsa jin li mala mazûvanê min kom dibin û civatê 

digrin. Kebanîya malê ingişkan li enîşka jinikeke qelew û ya li 

derdora çil salî dide û dibêje: “De ka wê meselê ji mêvana me 

re bibêje tu bi xatirê Xwedê kî.” 
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Jinik xwe dibe û tîne û dibêje: 

 - De ka ma ez ê çi bêjim, ne min sed carî ji we re gotiye xwakê. 

 - De xem nake, vê carê jî bêj ma wê dinya xira bibe ya extî?  

Kebanîya me dibîne ku wa ye jinik hinekî nerm bû, berê xwe 

dide min û dibêje:  

- Baş guhdarî bike ha, tam çîrokeke li gorî te ye, ev dotmama 

min e. Jinik her du destên xwe li hev siwar dike û datîne ser 

navika xwe, pişta xwe ji ber balîf radike rast dike û dest pê dike: 

 - Keçê rojekê asayişa me hat li derîyê me da. Bi wan re jî jinek 

wilo perîşan, di nav cilên gemarî de, bi pêlaveke qetîyayî heye. 

Min di dilê xwe de got: “Ya rebî ev kî ye vêca?” Jinika polîs got: 

 - Welehî ev xanim girtîya me ye. Hîna me heya niha jin nekirine 

zindanan û cîyekî me jî tuneye. Em zanin odek we heye hema 

bila çend rojan li wir be heya em werin. Carê odeya wê kilît bikin 

heya em werin pê ve. Min jî got:  

- Wele keçko dilê min çênake ez jinikê bikim hundir û derî li ser 

kilît bikim. Hema wê berdin û bila here. Jinika polîs kenîya û 

got:  

- Ne me du caran berda, cara sêyan dizîyeke mezintir kir. Xelkê 

ji ber daye qaqa reş xwehê, Wele em jî mecbûr mane, hingî 

milet ji me qeherî ku me berda. Ka bila çend rojekê bimîne li 

cem te, belkî hinekî ji xwe re bifikire û aqil bigire.  

Jinika polîs kenîya û got: 

- Erê, derî kilît neke balo, lê hay jê hebe bila nereve, wê milet 

serhildanekê li hemberî me bike ha. Jinika gewr, danî cem min 

û çûn. 
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 - Êêê? 

 - Êêê û min jinika gewr bir kir serşokê ya extî. Min laşê wê bi 

lufikê rîs, sabûna kizwanan û ava germ qenc û xweş şûşt. Min 

cilk li wê kirin gilok û avêtin nav gilêşê. Destek cil û bergên nû lê 

kirin, çarikeke ipî da serê wê. Min kir wek gilokekê. Îcar ji ber 

eynê nedihat, digot min: 

-Ya extî Wele te ez guhertime. (Jin di vê navberê de bi dengekî 

bilind dikenin) Jinên cîranan jî bihîst ku jinek wilo belengaz li 

cem min e. Wan jî min dî hatin her yekê tiştek jê re anîye, yekê 

kiras, yekê sol, yekê çarik û gore. Kîsek tişt jê re kom bû. Ez 

rabûm çûm sûkê, min fêkî û sebze jê re kirîn, min got, gune ye 

bila şîveke xweş bixwe. Min ferûckek jê re gurand û danî ser 

êgir. Min her du rojên pêşî wilo guh dayê da ku bi ser xwe ve 

were hinekî. Pir kêfa wê dihat, dilê wê xweş bû. Lê roja sisêyan 

min mekerûn çêkir, heya êvarî xeyidî. Min got: 

- Çima dîya min, ma tiştek ne bi dilê te heye? Hêdî wek 

zarokekê di ber xwe de got: 

- Mekerûna te nexweş e. Jin li vir kenê xwe nagirin pirqênî bi 

wan dikeve.  

- Welhasil, em ji xwe re diaxivîn jî ya extî. Bi wê Qur’anê 

gunehê min pir pê hat. Rojekê bang li min kir: 

- Ya dîya gulê?  Min got: 

- Çi ye ya dîya Şîrîn?  Got: 

- Welahîlezîm, heger jîyaneke min wek a te hebaya, min dizî 

nedikir ya extî. Heger ku maleke min a wilo xweş, xiradên min, 

mêrekî min ê ku wek ê te dixebite hebaya min dizî nedikir.  
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- Wexta ku min ev gotin jê bihîstin, kezeba min êşîya ha. Ez jî 

fikirîm, min got: 

- Ya extî wele tu rast dibêjî. Jinik berê xwe dide jinên dora xwe 

û dibêje:  

- Xwedê ji we razî be ma ne rast e? Niha çima diz dizîyê dikin? 

Jinek ji wan re dibêje: “Erê em zanin ku gelek caran ji mecbûrî 

ye, lê carinan elimandin e jî ya extî de ka tu dewam bike.” 

-Paşî çi bû? Jinik dibeşişe û dibêje: 

 - Sibehekê rabû û hat cem min got:  

- Ya dîya Gulê!  

- Kerem bike dîya Şîrînê.  

- Ez qurban ka telefonê bide wan hevalên polîs.  

- Çima ya extî, ez ê bêjim çi? 

 - Bêje herin cilên dîya şîrîn bînin ji mala wê, êdî ew ê li vir 

bimîne.  

Jinik li vir hew rê didin jinikê ku çîrokê bidomîne, hingî dikenin.  

* * * 
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Berxwedana 
Serdemê 
 

Cano Şakir 
Ji bo Berxwedana Efrînê 

 
Daristanên te hêlîna şervanên rojê ne, 
Esmanê te baskên hêvîya serkeftinê ne, 
Qêrîna dayîkan sirûdên azadîya te ne, 
Dergûşên te sitiranên cenga xîretê ne, 
 
Serî hilde Efrîn îro tu hebûna me Kurda’ yî, 
Serî rake Efrîn tu lêdana dilê milyona’ yî,  
Serî hilde Efrîn tu hêvîya xewna ya sala’ yî, 
Serî raka Efrîn tu pirtûka çerxa vê demê yî, 
 
Zarokên te îro, 
Hespên serkeftinê li qadên te dibezênin, 
Sitiranên berxwedanê bi tîpên sor dinvîsînin, 
Bejna xwe bi pelên zeytûn û hinaran dixemilînin, 
Sibehên te bi xunava peyvên pênûsê av didin, 
Xemla şervanên xwe bi girêdana Kurdaxî girê bidin, 
 
Efrîna min! 
Destanên çîrokên xwe li ser dîwarên berxwedana serdemê bikole, 
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Sînorên agirê peyvan di rûpelên dîroka zêrîn de tomar bike, 
Sîberên ji efsaneya kenê Arîn Mîrkan bi kezyên keçên xwe re bihûne, 
Efrîna hêvî û xewna salan! 
Nîşan û rengê ji kesk û sora  xwîna şehîdan, 
Pir û sitûna yekbûna Kurdan, 

Sitêrka çerxa zêrîn li esmanê xwedawendan, 
Zevîyên deşt û çîyayên xwe bi tovên ji keska xwîna şehîdên xwe lê bireşîne, 
Dengê qêrîna dayîkan bi Hewlêrê bigihîne, 
Hawarên zarokên xwe di Mehabadê re derîne, 
Tîrêjên roja azadîyê di asoyên çavên Amedê hilîne, 
Çerxa serdema Rojava guhê hemî paytextan de pê bihesîne, 
Efrîna minê! 
 
20. 01. 2018 
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Qehweya 

Qezwana 

Azad 
Azad Ekkaş 
 

Min ji keçikeke Mehabadî re perçehelebestek nivîsî. Wek her derencameke 

têkoşînê ya ku em bi wêje û hunerê bi nav dikin, dawîya dawîn 

berhemhîner ji xwe re, ne ji gel, welat û yarê re dinivîse.  

Ji kengî ve wê gîyan vedizandiye sîvanokeke nîvê buharê? 

Belkî da ku di heyamên hêrandî de, 

dev ji darên kewzanê berde, 

nikilê xwe li bîhokên ķerik bide,  

û bi sivikayî, şahberûyên sivoreyan bidize. 

Belkî Mehabadîyê zanîbûya ka darê kewzanê çi ye, lê ma dê ji ku zanîba 

nêçîrvanên Çîyayê Kurmênc ne tenê zanin dengê çivîkan zarve bikin. Lê hîn 

zanin ka ew çi qasî ji libên qezwanê hez dikin û loma kozikên xwe nêzîkî 

dara nermikê digirin û li benda sîvanok û tîtikan bi sebira deryayê dimînin. 

Dîmena ha ji xeyala min naçe: Sîvanokeke mehabadî li ser çiqilê dara 

nermikê ye û naşîyekî Efrînî di bin de xefka xwe vedaye, lê yê ku ketiye 

xefkê ez bûm. Behsa evînîyê nakim, qala laşê Qazîyê komarê ku ji sêdarekê 

ve hêl dibû nakim û çêla teyrên dojehê yên kirêt ên kewzanistanên Efrîna 
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wêran kir nakim. Xefka min qezwan bi xwe bû û tayên xefkê yên tenik û 

ruhnik xwenasîna rêbiwar û akincî tev nasnameya komî û ya kesanane bûn. 

Dara nermikê ya ku hûlikên qezwanê çêdike, li ba me li Efrîna Rojava zehf e. 

Bêtir li devera Raco a çîyayên bilind li Bakurê Efrînê heye û her weha li 

Çîyayê Hewarê. Wek navlêkirinê, li gundên Çîyayê Kurmênc(Çayê Kurmêc) 

bi şêweyên cuda tê bilêvkirin: Li deşta Cûmê “Kewzan” e, li Çîyayên Şêrawa 

“Qizwan”, û li gundê min Qermîleq û li Lêçeya ber pêgehên Amanosê, 

“Qisan” e. Ji nava êlên daran ew meriva dara fistiqan tê. Ji xwe ev fistiq li 

Efrînê ne fistiqa Entebî, ne jî ya Helebî ye; ew fistiqa Çîyayê Reşa (Çayê 

Reşa) ye. Xelkê Efrînê kêm ji qezwanê tiştekî bo vexwarinê çêdike, li hin 

gundan çayeke zelal jê çêkirin. Li alîyê din ê sînor, bavê min ji min re got ku 

li Îslehî wî li qehwexaneyan bi vî rengî vexwaribû. Min weha venexwariye, 

mîna piranîya xelkê Efrînê ew libên hûr ên bêtir lajiwerdî kêmtir sor û mor, 

min ew sorkirî, wek çivîkan tek tek xwarin. Bera han bi xwe bi dohn e, loma 

dema sorkirinê tenê piçek şoravkê tev lê dikin û li ser sêlikê bi xiştîneke 

lorîner tê sorkirin. Ji ber ku bi xwe çîkî tirşik e, encam çêjeke giran a 

derbasok e. Loma ji berîkên zarokan û maseyên mizeyê yên ereqvexwarên 

dilsoz kêm nabin. Bikaranîneke din a qezwanê heye, ew wek keresteyeke 

sereke dikeve texlîta caterî û gelek beharat û çerezên din û di ber zeyta 

zetûnê re û bi nên tê xwarin. Nên dixin nav zeytê û dûre parîya nên bi saya 

zeytê hema çi ji beharatan hilgire sihet xweş. 

Cara yekê min qehweya qezwanê vexwar, sala 2013an li Amedê bû. Hingê, 

garson li Xana Hesen Paşa nas kir ku ez ji Rojava me, dev ji Tirkîya xwe ya 

lewend û rewan berda û bi Kurdîyeke şoreşgêr a piçekî giran a bi dûvê 

peyvan digirt pêşnîyaz da min ku ez “tiştekî taybett vexwim”: “Qehweya 

Kur-ddî”. Nav bi min ecêb hat. 

- Çû bû hev? (“Ev çawa çêbû” bi Efrînkî) Ma qehwa Kurda heye?  

-Errê… Qehweya menengîîc.  

- Keke menengîça çi? Lo weleh bi Tirkî nizanim, de bila be, ka bîne!  
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Û ev bilanîya han bû û qehweya me hat. Xuya bû ku şîr tê de hebû. Hema 

berî tu wê vexwî, tu ferq dikî ku ne qehwe ne jî Kurd jî tê de heye, lê hema 

bêhneke xweş jê dihat. Ji gulpa yekê min tê derxist ku ev 'keleqehwe' dê 

xwe ji min re bike hevrê. Ma çêja daran û rengê wan, ma bêhna zeytên 

bêhnxweş li zimanê min -ezmanê dev-, ma di kunên jorîn ên poz re li her du 

alîyên ber çavan û ku bi jor de li ser mejîyî vedibin bi rengekî nostaljîk çawa 

veda. De îca min nas kir ku ev menengîç qezwana me bû ne tiştekî din e. Şîr 

rûyê qezwana reşîqemirî sipî nekir, lê piçekî rengê karemêl dabûyê.  

Min textê sendelê wek pixare şewitandiye û di taseyên text ên bidestik de 

bîraya xwe vexwariye û di ber re mizeyên xwe ji teyfikên têxt jî xwarine û di 

xanîyekî de jîyame ku hema ser û bin textik bû. Lê ev yekem car e ku ez bi 

bêhnxweşîya têxt li ser zimanê xwe dihesim û zeyta wî ya firok pozê min ji 

binî û bi paş çavan ve dadigire. Çêj ne ewqasî xurt bû, lê hema hema hino 

hino cihê xwe digire û girt. 

Ez vegerîyam Başûr. Hingê ez li Hewlêrê dijîyam, meseleyên nasname, 

kesayetî û xwepênaseya Kurdî gelekî di mejîyê min de dikir zîngînî. Ne tenê 

şirîtên mirazan li ser çiqilên vê darê tên alandin, di warê sembolîzma 

berxwdêrîyê de, Biraderê sitranbêj ê rîsipî, dema ku Şehîdek Bênav bû, 

tirba wî ne xuyayî bû û xwest navê xwe bike mayînde, wiha kir: “li ser darek 

qezwanî min navê xwe kolayî”). Min nizanî ev qezwan dê bibûya mohreke 

min a taybet an jî divîyabû bêtir bibûya mohreke li ser sînga kesayetîya 

kurdînîyê tev de.  

“Ne ramûsana keçikeke di şahîyekê de dereng bixîne ne jî vekirina şûşeyeke 

wîskîyê”, wisa xuya ye ku Ernest HEMINGWAY hogirîya wîskîyê û ramûsana 

keçikekê di heman asta girîngîyê de didît. Charles Bukowksi, nivîskarê ku 

kesayetîyên kurteçîrokên wî biçêj û bêçêj sarincokê vedikin û radihêjin 

bîrayeke zemherîr, ew diçû barên herî xirab da ku qet nebe li wira bê 

kuştin, lê li talîya her carekê tenê careke din wek caran, serxweşbûn ne ku 

kuştin bi destê wî diket. Vexwarina wî ya hevyazkirî boilmaker bû qey piçek 

bîra li wîskîya HEMINGWAY zêde dibû û koktêla wî dihat holê. Oscar Wilde 

jî ereqeke ansonê ya herî xurt vedixwar. Qey ji rojên şeraba homa û meya 
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Xeyamê, şervanî, nivîsarî û ruhanîyet bê alkoholê nedibûn. Lê hema nuha 

eyn çawa çay û qehwe di çanda Kurdî de bingehîn in û çawa ku nivîskarên 

Bakur bi giranî behsa çaya “qeçax” dikin û yên Rojava behsa çixare û 

qehweya xwe dikin, êdî çima ev qehwya bêqehwe, ev zirqehwe nebe 

mohreke Kurdî ya taybet? 

Li beşê navxweyî yê Zankoya Kurdistan-Hewlêr UKH, pencera min a fireh û 

balkon raserî Wezareta Ewqafê bûn û hema ji dûr ve alaya Kurdistanê ji ser 

Parlemanê bilind dibû. Min li wir bi çend hevalên xwe yên zanîngehê 

qehweya han da vexwarin. Ji Xanqînê, Sineyê, Colemêrgê, Barzan heta bi 

Behdînan ve, bi kurt û Kurmancî wan jê hez nekir. Êdî feqîro qezwano cihê 

xwe di xeyalên min de, di nava pênaseya neteweyî de hinekî winda kir, lê 

her cihê xwe yê taybet ba min li ser asta şexsî winda nekir. 

Ji berî wê, di bin tehreya Hewlêrê de taya helbestnûsînê li serê min dabû, lê 

hevrêya min a nivîsînê bîra bû. Heta piştî çend salan dema ku dewr û 

dewran ez gihandim peravên çemên Nîdda û Maynê li Frankfurtê, mey sor 

û sipî, ne ku rozêya tehmsar, cihên xwe li kêleka bîrayê xweş kir. Qehweya 

qezwanê nebû vexwarina rojane, ew ma wek vexwarineke taybet a beyanî 

û berêvarên taybet.  

Navbera qonaxa Frankfurt û Hewlêrê, dema ku min bar kir Sitenbolê, min 

dît ku Tirkan zirqehweya min di bin navê Menengiç Kahvesi de wek her 

tiştên Rojhilata Navîn û Belqanyayê ew ji xwe re kiriye mal û ku li gelek 

deran bi vî şêweyê xwe tevî şîr tê çêkirin. Ji xwe li Tirkîyaya îroyîn qezwan 

bêtir li deverên Kurdistanê bi awakî xwezayî şîn tê. Rast e ku min ji xwe re 

got: “ma li vê maye, ma çi ma û endazyarên nasnameya Tirkî dest nedanîye 

ser?” Lê tiştê bi nêrîna xelkê hêjayî dizîyê ye dihêle ku mirov bêtir bala xwe 

bidê û xwe lê bigire.  

Di rêwingîya xwe tevî de, min û qehweya qezwanê hevdu rehet nedihişt. 

Erê rast e ku min di ber şîrqezwanê re her tişt ceriband û bêtir min dît ku ne 

luqum, lê çerezên giran ên neşorkirî pê re xweştir in. Findiq, behîv, 

kestaneya kelandî, kajo û hetanî makadamyaya Awustralî jî, hema sorkirî, 
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ne şorkirî bin bi xûyên xwe yên nêzîk textên daran, bi bardoxên xwe nava 

textên daran û meyweyên wan, bi wê zeyta xwe ya veşartî, ew çêjeke 

temamker ya jê nedûr didin zirqehweya han, mîratgira malbata fistiqan.  

Ê? Me hevalxurînî6 peyda kirin, êdî ma çi? Heval hat lê xurînî yan jî ez 

bibêjim vexurînî bi xwe ma. Berî her tiştî daxwazeke min hebû: Ka min ev 

şilavî derbasî cihana alkoholê bikira, dê çi qas xweş bibûya? Min ne alav, ne 

derfet, ne darên nermikê yên berdest hebûn da ku ev libên bizeyt tirş bikim 

bo meyandinê, an jî wan bikelînim, bikim ruheke firok û dûkela han dîsa 

vegerînim bardoxa heyînan û aveke nû ya jîyanê jê biafiranda û di şûşeyan 

de mîna cinên dewranên berê hebs bikira. Min digot heke ereqa qezwanê 

hebûya, dê helbet wek ereqa pastîsa Frensî rengkaramêlî û bi ansona 

bêhnderbasok û piçekî tarîtir bûya. Qey li hin alîyên Azerbîcanê qezwan di 

demên kevnare de diket çêkirina meya rezan, lê de ka aqilê wî zemanî. De 

heta Xwedê îlham bide hin Efrînîyên me yên ku ji zû de dest bi tirşkirina 

tirîyên rezên Erfînê kiriye lê hîn dest neavêtiye ne namûsa qezwanê, ne ya 

cehê bîrayê. De heta hingê... Xwedêyê homayê kerîm e.  

Ez bi xelkê nikarim, ez bi xwe karim. Êdî da ku ez qezwana xwe derbasî 

cîhana alkoholê bikim û kerektera wê bi sîma û rûxsar bikim, min divê ku ez 

hevala levçeliqînê jê re bibînim. Ka lîkora findiqan dibe yan jî Irish Cream? A 

findiqê zû bi zû ji pêşbirkê hat der. Çima? Lîkora findiqê xav e û ezperest e. 

Cihekî xwe li derveyî nava çîkolatayê, şîr û krêm, nîvişk û qehweya 

tavildanîde nas nake. Irish Cream bi wê tîrbûna krêmî û rengê şîrçîkolateyê, 

ew û qezwanê min bê deng û bê teşqele li hev kir û hetanî şûna şîr girt. 

Qezwanvexweran ji giranîya şîrê li ser mîdê vedihesîne. Ji xwe şîr bi qasî ku 

ketiye her vexwarinekê, êdî resenîyê dikuje. Da ku bêhna berên mêweyan 

têkevê, min ji bêhnxweşîya malbata narincan xweştir nedît. Lê min xwest 

ku ev tam li ser pişta alkolê bifire. Loma min lîkora pirtiqalokên piçûk, 

kumkuvat xistê. Bandora wê zêrîn bû. Tam rakir asta çargavîyê. Lê ez ê ji bo 

zirqehwbûnê bikim çi? Çareya qehweya sexte çi ye? Hema çareya vê hêsan 

e; piçek qehwe meseleyê xerab nake. Min hin deng û rengên din tev li 

                                                           
6
 Hevalxurînî: Tiştên di ber tiştekî sereke re tên xwarin, مقبالت 
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dîlanê kirin, bû dîlana şeş heft qorî û qezwan ji nû ve vejîya, bi bercesteyeke 

şilavî ya têra xwe tîr e, bi rengekî xwezayî yê textan û bêhna nostaljîk a ku 

bi xêra alkoholê bûbû gîyanekî hilmdar. Êdî bûbû heyberke hêjayî 

navlêkirinekê. 

Dema mesele tê ser navlêkirina alkoholîkan, afrînwerî bê sînoran e: Ereban 

ji meyê re digot Sorikê (sehba). Marîya xwînmij heye (Bloody Mary), 

kokteyla çêleka dîn jî heye. Lê ka em li navekî biaqil bigerin. Selîm Berekat ji 

ereqê re digot: Gîyana sipî, dîla bêhna ansonê. Qey anson bavek û lanetek e 

bo gelek vexwarinên alkoholîk e ji ereq, tsîporu, soma û ozû bigire hetanî bi 

pastîsa Ferensî ve here. Di ber qezwana şilavî ya nû vejîyayî de hat bîra min 

ku çawa Mehmûd Derwîş ji Selîm re digot: “û nuha tu azad î, hey kurê xwe 

yî, tu ji bavê xwe azad î û ji naleta navan.” De bila qezwana min ji bêhna 

ansonê azad be, ji naleta sipî ya şîr, ji naleta dagirkerên qezwanistanê û bila 

bi saya alkoholên dubendî bibe azad, bila navê azadîya şêrîn xwe bike 

kêleka qezwanê, bila hişyarbûna qehweyê jê dûr nemîne, bila xayîsbûna 

alkoholê canan bike mest, bila ew bibe Qehweya Qezwana Azad. 

Kesayetên Şanoyê:  
Qezwana hêrandî 2 kevçîyên piçûk  
 
Sîropa karamêlê 
an jî benîşt (mastîka) 2 dilop an jî sisê di dîmenên dawî de tiştekî wek şekir 

lê ne şekir tîne bîra temaşevanan. Mastîka razbar bi 
xwe çîrokek e, lê hema degmen û buha ye. 

 
Lîkora pirtiqalokên zêrîn ên kumkuwatê, Tevî ku zû bi zû peyda nabin, 

pirtiqalokên zêrîn ên kumkwatê yên piçûk û hukimdar 
bêtir rewanîya kesayetan bi navbeynkarîya xwe dixe 
barûdoxeke semyan. Nebin jî, lîkora pirtiqalê yan 
jî/tevî qaşilên wan hema çi ji wan tê di vî warî de dê 
bi camêrî bi erka birayên xwe yên piçûk rabin. 

Qehwe ½ kevçîyê piçûk an jî ¼ qehweya tavildanî, çendî ev 
kesayet bi hêz be jî, hindî nabe ew xwe bike nav 
çavên bîneran. 

Darçîn çermê daran li vê şanoyê tê lê hema ne hêrayî be. 
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Irish Cream li gorî daxwaza kesê li hember, ew xwe dike ber. Ji 
xwe eva zimanbîyanî her kes pê nizane. 

 
Puxteya Şanoyê: 
Bê dua û peranewa lê bi hêvî û tiralî, her du kevçîyên qezwanê derdikevin 
ser dikê. Çimkî lehengên şanoyan xwe bi reng, bêhn, qîyafet û bi karîzmeya 
xwe îsbat dikin. Ew dikevin cezweyê û bi piçek ava sar re dihelin û tên 
helandin. Dirêjîyê bi monologa xwe nadin. Qehwe û perçekî darçîna qelaştî 
bi dû dikevin û dûre pev re tên kelandin û di nav re bi kevçîyê derhîner 
xweşik lev tên xistin hetanî qezwan têr gêj bibe û razên xwe berde û rengê 
xwe vede. Hingê li ser dikê coş bû kelîya û kef bi dêv ket, agir bin dîmenê 
kêm dibe û hêdî hêdî kesayetî tevlihev dibin ditehmijin û di nav re carinan 
destê qederê wan lev dixe, nemaze dema kef bi ser wan dikeve. Çend kel 
pê dikevin agir vedimire. 
Dilopa ava kulîlkan tev lê dibe û heke bîner bêtir dawa şêrînîyê bikin, piçek 
şekirê esmer ê şewitî û helandî anku keramêl pê re û bi me re xweştir 
diponije. Mastîka ji hemîyan bêtir dîlanê xayîz dike.  
 
Di fîncanên piçûk de wek qehweya asayî tê dagirtin. Li her fîncanekê Irish 
Creamê wek mêvanê derenghatî li gor daxwazê zêde bike û hema di pey re 
ava pirtiqalî ya kumkuvatê îmzeya talî lê dike. Vexwarina biaheng ji gulpa 
yekê ya germ dest pê dike û bi bêhneke fireh bi gulpeke sar diqede. Anku 
ew ne çaya ku gewrîyan germ bike, bêhtir ew dîwarên dev, gewrî, mejî û 
xeyalê zeft dike. Di ber re piştî dîmena dawîn çerezin neşor wek findiq, 
kajo, gwîz, behîv û makadamya hemî derdikevin ser dikê. Da ku mirov heqê 
qezwanê ji bîr neke, nîv mistek qezwan di ser çerezan re bireşîne. Hem 
rengê tirkuwaz qehwerengîya çerezan dişikîne, him jî delîveyê dide qezwan 
bi xwe di şanoya xwe de wek xwe anku ´azad´ amade be. 
 
Noşîcan û xweşî gîyan be. Îca çixarekêş tenê man da ku ji me re bibêjin 
dûmana titûnê çi ji morana qezwanê fêm dike. Lê dawîya dawîn, heke ji we 
hat û we çend malikên helbestan di ber re xêz kirin, bawer nakim ku kesek 
bixeyide, bixeyide jî, dê ne xema qezwana azad be. 
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Memê Alan ji 

Xew-nê 

Veciniqî 

Kemal Necim 

1 

Ev asîman çiqas bêdeng û pêjn e. 

evîn xewn e,  
xewneke sivik e,  
ji vedenga firîna pepûleyekê jî siviktir e. 
Memo ditirse ji nişka ve ji xewnê şiyar bibe.  
hişyarî demsala mirina evînê ye.  
bila her xewn be ew çîrok. 

2 
ev asîman çi qas bêdeng û pêjn e, 

bêdengî çîrokeke dirêj û xemgîn e, 
bêdengî helbesta Xwedê ye, 
evîn Xwedayekî bêdeng e, 

çîroka wî dirêj û xemgîn e…!! 

3 

Ev asîman çi qas bêdeng û pêjn e, 

Ev şeva, ji rêya kadizan tarîtir e, 

dilê min dibije parîk tava heyvê, 

dibije hilmek bêhna beybûnê, 

Ev şeva,  ji tenahîyê jî sartir e, 

dilê min dibije helbesteke germ, 

û ramûsaneke bi çêjia tenahîya sar, 
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vê şevê dilê min dibije te….!! 

4 

Ev asîman çi qas bêdeng û pêjn e, 

dibe tu nuha mîna kulîlka binefşê razayî be, 

ez li benda parîk tava heyvê hîna şiyar im, 

zîq li wêneyê te dinêrim, 

min dixwest bêjim: 

ev kirasê binefşî te li bejna xwe kiriye, 

dirûvê helbesteke rengîn dibe, 

ya rastî tu bi xwe çaxê ku radizî, dibî 
helbesteke evînê ya rengîn 

ku kirasekî binefşî li bejna xwe kiriye. 

5 

Ev asîman çi qas bêdeng û pêjn e, 
bêhna te ji vê şevê tê, 
bêhneke kesk e. 
6 

Ev asîman çi qas bêdeng û pêjn e, 

dengê te bibihîzim, vê şevê, hema peyvek be jî, 

dibe ku xewna min siviktir be... 

dengê te bibihîzim, hema peyvek be jî, 

dibe ev çîrok ji xew-nekê rastîtir be…!! 

7 

ev asîman çi qas bêdeng û pêjn e, 

Memê Alan ji xew-nekê veciniqî…!!! 

  



Hejmara 1ê . Zivistana 2019ê 

 72 

 

 

BISTIRÊ 
Xalid Omer 
 

Ey şiva destê jiyanê 
bêje dara sindiyanê 
xeyidîne ji buharan 
elesên bayê beyanê 
 
ka şevîn û kanî bade 
ka meya merzonî sade 
heye dîsa bicivin em 
ji zebad der bê zebade 
 
Wey li min kolanê vala 
nayê dengê ti hevala 
dûr û dûr çûn mase ya min 
şevnişînên wan peyala 
 
Cewşen û ceng û cirîd e 
roj di dêrana girî de 
 Kes nema digrî bi min re 
koç û kerwan çûne kwîde 
 ax û sed axîn welato 

çib me hat û çib te hato 
hestiyê mêran didêre 
bê hedan û bê tebato 
 
 Felekê ber ay û aye 
xweh birîn e êş bira ye 
Terqiyan çûk û kewê me 
Dav li pêşya çi veda ye 
 
ka siwarên ku peya bûn 
tev di deryan de nimabûn 
em ne nokal kevira ket 
lê pelên badîhewabûn 
 
Ey dilo vêxe şemalê 
rê bide xewn û xeyalê 
Da bibînim her kesê ku 
Dûr ji mal ketye li malê 
 
bistirê ber çem û ava 
heyv sitêr tev çûne ava 
moriyên hêvyên me weşyan 
Navbera deryaw delava 
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Awazê  
Dilopan 
Ibrahîm Şihab 
 
 

 

 

 

Ewrên bêzar 

Di bêdengiyek bêzarî de 

Derbas dibin 

Çûkên dilbijok 

Bi baskên westiyayî  

Derbas dibin 

Destê diya min  

Yê şilkirî 

Bi ava destnimêjê 

Berbangên zuha 

Şilnekirin 

Perwana ku bavê min  

Bi şaxê dara berwê ve girêda bû 

Çûkan ew ji xwe re  

Kirbûn lîstok 

Di moristana gêrikan de  
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mîrê  wan  

şîret li wan dikir 

Hayê we ji genimê we hebe îsal  

 

Zivistaneke xav 

Mehên xwe jibîrkirin  

Di bêrîka asman de 

Payîzxêrkê  

Tûrê parsê avêtiye milê xwe 

Hechecîkên reben  

Qirşik di devê wan de  

Riziyan  

Serma nameyên kesk 

Ji mijê re rê dike 

Darên tazî  

Ditirsin ji bivirê darvaniyan 

Lalîk û peyalên me 

Bêriya awazê dilopan kirne 

Tevzînokan warê xwe barkirin 

Ji destê gundiyan  

Yên vekirî û şilkirî  

Bi xwêdana hêviya wan  

Ta binefşên cavê wan  

Pelê xwe weşandin  

Û destê wan yê gincirî  

Gazinê xwe kirin 

Xaka me di himbêza xwe de 

Libên genim dilorîne  

Bi gulpitkên werimî  

Û bi dengekî kelo girî 

Dilorîne : baran ey hevalê sermedî 

Bê te jiyan termek bê giyane 

Bi çavên qerimî  
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Li esman nerî  

: te bi tayê baranê  

Kirasek rengîn ji min re  

Di hûna  

Li bejna min dikir her sal  

Lê îsal dikim û nakim  

Bi pîna gewdê xwe  

Venaşêrim 

Digerim   

nagerim  

Gulekê li ser sînga xwe  

Nabînim  

Digerim  

nagerim  

Ji  

pêvî  

rêwiyên   

tî  

mina  

xwe  

nabînim ..   
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Dîwar, Kolan, Bêcirî û 

Gêreya Hişê Me 
Xoşman Qado 

 

-1- 

Di kolana mala me de, heyv lingê xwe ji bîr dike, tu kes lê naterpile, tenê 

kûçik piştî nîvê şevê wî parçeparçe dikin û her yek ji wan jî bi para xwe 

qayîl nabe; ne jî çavên wan bar dibin ku wan parçeyan li wê derê bihêlin, ji 

ber wilo, ewtewta wan bi xişxişa kişandina kîsan re vedimre. Dengê kûçikan 
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bêhna min teng nake, belkî ew rastîya tewrî dirust e, anuha, nemaze piştî ku 

keherebe vedimre. 

Êdî nema bawerî bi kolanên bajêr tê û ne jî ya wan bi kesî tê. Avahî jî 

kevzên hundirê xwe di merzîban de diherikîne jîyana lal; merzîb razên hişê 

tîbûnê ne, ji lew re serban avê ber bi wan de diherikîne.     

Li kêleka her malekê, xewneke nizm gazinê ji bilindahîya dîwaran dike, 

tenê pencere di rûyê çivîkan de digirnijî, tenê çivîk ji bilindahîyê tê 

digihaştin. Zarokên taxê bi bêcirîya xwe ya ne xweş, ew bilindahî li ser rûyê 

kolanê radixist; zarokan bi qasî gewdeyên xwe her tişt dikir pêlîstok û ji bîr 

dikir ku bilîzin. Kolanan jî bi tazîbûna xwe dilên zarokan dilerizandin, tenê 

kûçikan di hembêza wê de pal dida. Zarok û kolan cêwîyê hev in û dijmin in 

jî di heman demê de; yek ji wan têra xewnên ê din nake. Tenê hêlan 

bawerîyan diguherîne û pêlên jibîrkirinê her tim pirr dike, dem jî xwe mîna 

bûkekê di hişên zarokan de nazik dike û dibe şekir da ku di rojên cejnê de 

zimanên xwe pê xweş bike.  

 

-2- 

Di kolanan de, hişê xwe bipêçin, hemû wêneyan dawerivînin, wê asman 

firehtir bibe û rengê daran jî geştir bibe; heger bibe, xwe jî dawerivînin, bila 

kolan jî bi sivikbûnê hest bibin û bila bend ji mejîyê wan hilweşin. 

Li kolanan, tenê dîwar nikarin xwe veşêrin; dîwar bîrewerîyeke teşqeleçî ye, 

ji berê ve dîwar li kolanên bajarê min, şanoya dekûdolaban bû; anuha jî 

dîwar cîyê herî baş ê mîzkirinê ye, lê bêhna axê bi barîna baranê re xweştir e 

tevî ku diherife. Rengê wê jî bedewtir e, çîmento tenê ji bo nivîsandinê baş 

e, ji lew re hişê me hişk e, xewnên me jî qalind in, dîwar têgih ji aso re 

nehişt, her wisa ji xwezayê re jî.  

 

-3- 
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Dîwar qalind in lê tim li pêşîya zirzîya mirovan zirav dibin. Li welatê min, 

bawerî bi dîwaran jî nayê. Welatê min hişê dîwaran nas nake; an ku 

naxwaze di valahîyê de bigihêje, ji ber ku her tişt girêdayî naverokekê ye, di 

nav de jî dîwar; cangorîyên pêyên me yên xwas çaxa ku me dixwest em 

zaroktîya xwe vejînin, dibûn belaya serê me. Lê dîwar jî nema têra zaroktîya 

me dikin, ji ber ku ew jî bûn pêkerên qelebalixa hişê her mirovekî ku pala 

xwe daye wan. 

Dîwar gazinên bêcirîya me ne, her ku em direvin, wêneyek ji laşê me 

diherike û em bi rûdêmên wî wêneyî dilukimin. Tu kes naxeyide û ne jî 

xemgîn dibe, çi ku dîwar nêrîna ciwanîya me ne. 

Dîwar pişta me li kolanan rast dikin. Li ku derê dîwar hebe tu dikarî rûne û 

tu dikarî xwe pal bide jî, pişta te ji bayê ziwa hişk nabe; hişê te jî mîna 

qirşikan naweşe. Pişt rast e, pişt baş e, naêşe, dê kolan jî ji şopên bêdawî 

rizgar bibin, her wisa hêlînên peywanan. 

Dîwar têra tiştekî nakin, tenê valahîyek e bo wêneyan, tenê gewdeyê 

sembolan pêşwazî dike. Durişmên li welatê min pirr in, dîwar jî nikarin 

berpirsyarîya gişan bikin, ev jî AZADÎ ye heger em bixwazin, an dê dîwar 

girê teşqeleçîyên me bigirin. 

 

-4- 

Xewnine tazî; xewnine tijî xewstek û bîranîn. Li kêleka dîwaran em rûyên 

xwe mîna rengê demsalê diguherin; reng li welatê min cuda ne mîna alayan, 

her rengek dilopeke ji kîna bawerîyê re û her dilopek kîneke ji hişê 

wêneyekî re. Wêne jî li welatê min bê wate ne, ne tim, lê xwedîyê wêneyê 

naxwaze ku di wêneyekî de bê civandin, dîwar jî nikarin rahêjin wî barî, lê 

em bi zorê wan li ser dîwaran radixin, belkî em jî tawanbar in di birînkirina 

dîwaran de. 

Gazinên kolanan pirr in, ji lew re ew bêdeng in, nexasim çaxa ku em li 

çepikan dixin, kolan ne darê kemançeyê ne û ne jî noteya gavên me ne. 

Kolan jîyana malên me ne, jîyana naskirinê ne, tu carî kolan nebûne 

çavdêrên laşê min yê lawaz û ne jî karvedana şopên me yên çewt, kolan ew 
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kolan in, lê ling dijîtîya hiş dikin çaxa ku dixwazim zirzîtîya xwe bikar 

bînim. 
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Anuha ez dikraim rahêjim xewnên xwe, 

Anuha ez dikarim ji vî cîyî bar bikim, 

Valahîyê û spîbûnê ji nav destên xwe yên lerizî 

Dawerivînim. 

Ma çawa em dê bidin dû şopekê, 

Heger lingên me hîn di rêya malê de 

Şaş dibin. 

Ma ne em giş nevîyên şaşîtîyê ne, kî dadger e û kî çavdêr e, şaşîtî kurê 

pêlîstokên me ye, tu carî behane ji me nexewstiye, tim em her tiştî didin 

pêşîya wê, em zarokên şaşîtîyê ne, lê em li xwe mikur nayên, xwestekên me 

jî buhar in di kolanan de. Her kolanek çend dîwaran ji xwe re dike nûner û 

sîka wan ji hebûna xwe re dike nav; dîwar û kolan nevîyên şaşîtîya hişê 

mirovekî ne, lê ew mirov bi xwe şaşîtîya hebûnekê ye, ew hebûn jî mîkutê 

efsaneya vê gêreyê ye. 

Her kes dixwaze li kolanê zirzîya xwe mîna Dara Miradê bixemilîne. Hêvî 

mîna terîşkan ji esmên diweşe, her kes li terîşka xwe digere, tu kes terîşkê 

nabîne, kolan jî bêdeng e, tenê dîwar rengîn dibin; kî li dîwêr dinêre, kî 

dizane bê dîwar çawa xemilîye. 

Li kolanan, kes li bende kesî namîne, tenê bêhna gavên me xwe mîna buharê 

belav dike. Dîwar ne koleyên kolanan in lê ew hîmên hebûna kolanan in; 

jixwe ev e ya normal. Ji lew re, bê dîwar, kolan firehtir in, dîwar pehntir in 

bê kolan, her du jî dijminên hebûna tiştekî ne, lê bêyî ku zanibin. 

Çi qasî em westîyayî bin, dîwar pişta me digirin û diparêzin, her wisa kolan 

jî, lê nizanim heger ez ê karibim wan biparêzim, ev yek ne sûcê min e, min 

jî dixwest ku her du aram bin mîna rezê mêweyan. 
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Bila em bikenin, bila dîwar jî bikenin, ma bêhna kê di kolanan de teng dibe, 

em giş sawîrên dîwar û kolanan in, lê tu kes hay ji gewdeyê xwe namîne, ne 

jî ji rûyê xwe. 
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Her kes li bende poxê kevnartîya xwe ye lê tu kes li bende poxê hestên xwe 

namîne; pox dîwar û kolanan ji zexelîyan paqij nake. Pox tovê poşmanîyê 

ye çaxa ku her kes li hestên xwe guhdarî dike. Bila tu kes ji hestên xwe cuda 

nebe û ne jî ji poxê xwe, hemû hevparên xapandina kolan û dîwaran in, 

çimkî pox şaxê herî nazik ê mêjîyê teyisandî ye. 

Dîwar kesî naxapîne, tenê em li pişt wan, tepûrîbên xwe dikin, kolan jî me 

hembêz dikin lê nizanim çima stêr xwe li devê rêya me radimedînin, stêr 

naçirisin, tenê kolan dixwazin ronîya wan dîyar bikin. Çirisîn li welatê min 

ne qedexe ye lê tarîbûn dihêle her tiştê ku ronî bike, bibe find; ev jî normal 

e. Ji lew re, dîwar bilind dibin û kolan jî dirêj dibin, her tişt pîvan e û her tişt 

jî landika hebûna xwe ye. 

 

 

 


