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Pêşgotin
Merheba xwînerên hêja yên Kovara Vejînê,

 Piştî demeke dirêj bi terzeke nû û li mecrayeke nû, em dîsa li hemberî we ne. 
Weke hûn dizanin em xwendekarên Beşa Ziman û Wêjeya Kurdî yên Zanîngeha 
Mardin Artukluyê ne. Hevalên berî me bi fanzînê dest bi weşanê kirin; piştre bû ko-
var û niha jî em weku e-kovar li pêşberî we ne. Em ê hewl bidin her demsal hejma-
rekê bigihînîn we xwînerên hêja. 
Di vê hejmarê de jî mîna hejmarên berî xwe em dîsa bi sê zaravayên kurdî li pêşberî 
we ne. Di kovara me de nivîsên cur bi cur; lekolîn, rexne, çîrok, roportaj, helbest û 
çirokine gelerî hene. Em ê weku xebatkarên kovara Vejînê we ji van nivîsên cur bi 
cur bêpar nehêlin û tim di nava xebatê de bin. 
Xwînerên birêz û ezîz, çi cûre nivîsên we hebin hûn dikarin ji 
kovarvejin@gmaîl.com ê re bişînin.

,سالو خوێنە رانى هێژاى كوڤارى ڤە ژین

 لە دواى ماوه یە كى درێژ بە شێوازێكى نوێ و لە شوێنێكى نوێ ئێمە جارێكیتر لە بە رامبە رتانین. وه كو ئێوه ده زانن ئێمە
 خوێندكارى زانینگە ى ئارتوكلوى مێردینین بە شى زمانى كوردى. هاورێیانى پێش ئێمە بە فانزینێ ده ست بە وه شان

 كرابوو, لە دواى ئە وه بوون بە كوڤار, ئێستا ئێمە ش وه ك ى-كوڤار لە بە رامبە رتانین. ئێمە هە ول ده ده ین هە موو
 ده مى سال هە ژماره یە كى بیگە یینینە ئێوه ى بە رێز. ئێمە لە م ژماره یە ش دا  هە روه كو هە ژماره كانى پێشوتر بە سێ
 زاراوه ى كوردى لە بە رامبە رتانین. لە كوڤاره كە ماندا نوسینى جوراو جور: لێكولین, ره خنە , چیروك, ریپورتاژ,

. هە ڵبە ست, چیروكێكى گە لە رى هە یە
 خوێنە رانى بە رێز و ئازیز هە رجوره نوسینێكتان هە بێت, ئێوه ده توانن بینێرن بو

kovarvejin@gmail.com 

Merheba wendoxê erjaye yê Kovara Vejîne 

Badê demêdo derg bi terzêdo newe û mecrayêda newîye de ma reyna hemverê 
şima der îme. Seke şima zanê ma wendekarê beşê Ziwan û Edebîyatê Kurdkî yê 
Unîversîteya Mardîn Artuklu yîme. Embazê ke verê ma Vejîn vetêne sifta sey fanzîn 
vete; dima bî kovare û nika zî ma sey e-kovare vernîya şima der îme. Ma do cehd 
bikerîme ke her demserre hûmarêk biresnîme şima wendoxanê erjayeyan.
Na hûmare de zî ma sey hûmaranê xo yê verênan reyna bi hîrê dîyalektanê kurdkî 
vernîya şima der îme. Kovara ma de nuşteyê tewir bi tewirî; cigêrayîş, rexne, hîka-
ye, roportaj, şîîre û hîkayeyê şarî estê. Ma do sey xebatkarê kovara Vejîne şima nê 
nuşteyanê tewir bi tewiran ra bêpar nêveradîme 
û timûtim mîyanê xebate de bîme.
Wendoxê birêz û ezîzî, çi tewir nuşteyê şima estê şima eşkenê 
kovaravejin@gmail.com rê bierşawê.
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         Bayeke delodîn li dora Mêrdînê digere û qehweya min 
di zû de cemîdiye li vê nîvrojka havînê. Her çiqas em bi zeh-
metî masa xwe ve zeliqîne jî ev ba me hîna serxweş nekiriye 
bi lerizandinên xwe. Li jêr, beriya Mêrdînê Mezrabotanek bi 
motîfên ji rezan rengo reng wek xalîçeyekê dixûye, kevokên 
teqilavêj li asîmanî difirin jor bi jêr, çep û rast…
         
 Dengê Ehmedê Kurdî tê çavê xwe di bîra xwe ve çikandî, di 
xewnên xwe de zemaneke din vejandî.“Yekemîn car dema 
min mîr dît, ez jê tirsaham, ji ber ko cil û bergên wî ne ji yên 
gundiyên me bûn. Wek keseke fermî li ber çavê min xûyanî, 

min go qey fermandareke romê ye û jê bayê bezê reviyabûm. Bavê min her çiqas li 
dû min deng da jî fêde nekir ez ji wan dûr ketibûm jî. Piştî demekê şûn de min naskir 
ew zilam Mîr Celadet e, ji bo felata gelê me şoreşgereke bêhempa ye. Ez êdî bû-
bûm nefereke wî zîrek, kovara Hewarê min kaçaxî dianî bakûrê xetê, belav dikirin’
        
  Li Mêrdînê hes-
peke bê hefsar e nas-
name, tevlî jiyanê dibin 
hemî rengên cûda. Mîna 
dengê çakûceke hesin-
gerî xwezayî ye, bi çin-
ge çing e wext li vir! Ba 
zorê dide daku em ji bên 
dakevin tebeqa xwarê, 
li jûrên girtî lê bi inyada 
şervanên berxwedêr em 
ên runiştiyên bên nayêne 
xwarê. Bûyereke ji dîrokê 
difikirim…
         
 Seîd Begê xalê Êz-
dînşêr serî li Osmaniyan û hemî deshilatdaran hildaye li çiyayê Cûdî, keleha Gûrkêl 
û herema dorê. Serhildan ji aliyê tifaqa Hafiz Mehmed Paşa Osmanî û mîrê Bohtanê 
Bedirxan ve tê şikandin. Demeke dirêj Seîd Beg (Şêrê Sor) raserî çiyê berxwe dide 
û nayê xwarê. Bi sond û peymanan piştî demeke dirêj tête qanih kirin lê piştî vê li 
Cizîra Bohtanê tê dardakirin. Dengbêjên Bohtanê heyranokên xwe ya li ser Seîd 
Begê her dibên ‘ew nayê xwarê, Şêrê Sor e nayê rayê…’ wisanî bîra çanda devkî 
kûr e ku meriv pê ecêb mayî dimîne.
        
  Çavên min dialiqe goristaneke kevin li jêr dixûye. Kêlên kevirê bi neqş, bi 

MÊRDÎNSONÊ
 ŞIVAN ZEREN
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darên kajê xemilî. Lûtkeya ber mizgeft û minareyek kûbar li hev xwariye. Herdu milî 
ve fedikim girên rût, latên hût û pêşiya wan ber bi jêr xaniyên ji çîrokên hezar û yek 
şevê mayî hene. Bajarê ko motifê xwe yî qedîm meriv hîpnoz dike. Heskî navê xwe 
ji dînemêrên xwe girtibe, heskî mareke bi jehrî  girtibe tu ferq nîn e, tu gûman nîn e 
ko ev war warê Şahmaranê ye!
 
       Ez bi dileke kelecan, rep, Bohtanî li te difericim beriya Mêrdînê, rû kesk û sor û 
zer ya vê xakê. Her ko dûr dinihêrim; ji Amûdê wêde dibe xewneke dûkel, dibe sirû-
deke asîmanî welat.
 
        Mîr Celadet carna dikeribî, radihişt dûrbênê diavêt stûyê xwe, taximê xwe ya 
Elemanî werdigirt, bi cîpa Hemzeyê Miksî (Rêveberê Perwerdehiya Hesekê) siwar 
dibî diçû ber bi Qereçoxa Dêrîka Hemko, raserî girên dor sînora bakur. Kêlî bi kêlîya 
çivîkeke dil lerizî, xûlek bi xûleka eyloyeke dirinde kol i seyra nêçîrê, seat bi seatan 
bi hesreta evîndarekê temaşe dikir li Cizîra Botanê.

 ‘Ez êdî bûbûm qasideke mîr, belavkerê fermî Hawarê ya bakûrê welêt. Ehme-
dê Kurdî bûm min kovar ser xet dikir bi kaçaxî bi tehlûkeyên gelekî zehmet. Li Mêr-
dînê datanî li ba Mûsa Anter ji bo Abdurrahîm Zapsu, min dibir Şevket Bînbaşiyê li 
Heskîfê… Wê çaxê Kamîran Bedirxan pênaska kurdan derxistibû Beyrûdê. Radyoya 
Kamîran hebû li wêdê. Milê dî Roja Nû jî derdixist…’
        
  Hemî dengên kuçe, avahî û kargehan, dengê çivîk û kevırên qedîm tê ve-
maliştin. Awaza minareyan, çinge çinga dêran, arteşgehên bin ax-avahiyan yekrêz 
dengê xwe radestî bayê dikin. Ba gûve gûv bi hebûnê dide wek şelaqekî jî pêre pêre 
rûhê me yî dîlgirtî bide. Dengên têkilîhev difitile wek bablîsokî li hewayê, li pêş beri-
ya Mêrdînê. Dengê wek zerzûlî komcivî dîsa dîsa nêz dibe, dûr diçe…hilmekê zeft 
dikim, hilmeke ji çolê giyayên cûr be cûr ragirtî lê bêhna qehwa hêrandî bilind dibe 
dikeve pozê min. Çivîkek ji serbanê avahiya teniştê bê navber dike cîke cîk…

 ‘Dema derase(mekîna çandiniyê) mirovan biqasî hêza xwe erd diçandin. Û 
erdê tapû nedikirin. Hin malbatên yê Mêrdînê (tapû qadasroyê dixebitîn) milkên 
gundiyan yên ne tepû kirî giş sernavê xwe tepû kirin. Niha î wan malbatan xwediyê 
hezaran donim erd in. Pirên wan malbatan Ereb bûn. Mûnganan yek ji wan malba-
tan in…’
        
  Ba dîsa xwe dîn kir ji çavikên çiyayên Mêrdîn der hatî. Rastî jî dînîtî li vî bajarî 
tê. Çawa ko livîn Cizîrê tê, çawa ko dengînî li kirasê Amedê têdibêm dînîtî jî rengîni-
ya vî bajarî tê. Pora min tev dide ba, rûhê min mest dike mûzîka bê gotin zîl dide di 
hinava min de pêkol dike bêhna qehweyê û ez li asoya beriyê, li rojava welatê xwe, 
mija şoreşeke bi hêz, leylana azadiyê dibînim, bi zinge zing e dibihîzim.  
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 Bi avabûna hêza 
insan û dewletan 
metingehî jî ava 
bû.
Mêtingehî, dew-
letên kapîtalîst ên 
ku xwedî wesfên 
emperyalist in 
aborîya xwe bi 
aborîya dewle-
tek (welatek) din 
girê didin û bi vî 

awayî wê dewletê dikin xwedîyê wesfên 
bindest. Di pênaseyê de tenê wek girê-
dana aboriyê derbas bibe jî mêtingehî 
gelek aliyên xwe ve bi tesîr dibe, hest, 
fikr û zimanên ku ji ber mêtingehîyê 
hatine tunekirin an ber bi tunebûnê ne 
gelek in. Aliyek din ve jî li ser edebiyatê 
bi tesîr dibe ku çarçoveya wê teng dike û 
rê li ber wê digre. Yek ji wan jî gelê kurd 
û edebiyata kurdî ye. Sedan sale devleta 
tirkan parçeyek ji kurdistanê dagir kiriye, 
bi her awayî li her qadê kurd dane ber 
xencera pişaftinê. Em ê metîngehîya 
kurdan ser edebiyatê binirxînin ku bi mê-
tingehîyê edebiyatê erkên çawa li xwe 
bar kiriye û bi vî awayî çi guherîn çêkiri-
ye ku wek encam edebiyata kurdî bûye 
edebiyata şoreşê.

 Edebiyata kurdî ji ber neçariya 
sîyasî û welatê xwe berê xwe dane şo-
reşê ku vê şoreşê bi edebiyatê, bi ede-
biyateke wek çek tê bikaranîn pêk bîne. 
Ev herçiqas zêdetir di serdema modern 
de pêk hatibe jî cara ewil di serdema 
klasîk de dest pê kiriye, kurd jî wek ge-
lek miletên din bi belavbûna fikrên nas-
name û neteweyê dest bi doza mafê 
xwe kirine.

ŞOREŞA BI EDEBIYATÊZana ŞAYBAK

 Kesê ku cara ewil ev têkoşîn di 
qada edebiyatê de pêk aniye Ehmedê 
Xanî ye.

 Cara ewil Ehmedê Xanî ji bo kur-
dan behsa nasnameyek neteweyî dike 
vê şoreşê dide dest pê kirin ku
di beytek xwe de dibêje,

‘’Ger dê hebûya me ittifaqek
 Vêkra bikira me înqîyadek
 Rûm û Ereb û Ecem temamî
 Hemûyan ji me re dikir xulamî’’

 Ev têkoşîna nasnameyê bi gelek 
cureyên edebiyatê ve hatiye pêkanîn; 
roman, çîrok, gotar û şanoname jî bûne 
warê vê têkoşînê. Ji ber ku Mesnewiya 
Mem û Zînê yekem warê vê têkoşînê ye 

Ehmedê Xanî
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mesnewî jî cureyek helbestê ye lewra 
cureya şoreşê ya ewil helbest e, cureya 
herî neteweyî ya edebiyatê ye. Helbest 
ji derbirîna hestên takekesî zêdetir wek 
neynika çalakiyên civakî û derbarê xem 
daxwazên komeke diyar kirî derketiye 
pêş.

 Li gorî George Elîot ku di dahêna-
na teoriya helbestê de xwedî rolek girîng 
e, helbest şaxa herî neteweyî ya hunerê 
ye, di helbestê de rêgeza sereke hest e 
û helbest bi hilgirtina nirx û taybetmen-
diyên neteweya xwe ji hemû şaxên din 
cuda dibe.

 Lewra piştî Xanî gelek kesên din 
jî vê helwesta helbesta şoreşgeriyê pêk 
anîne.

 Helbesta kurdî ya şoreşgeriyê 
xwedî du tecrubeyan e;

1-Hewl dide nasanameyeke kurdî ya 
neteweyî çêbike ku di rastiyê de demeke 
dirêj gefên ku lê hatiye kirin tune bike.

2- Hewl dide bibe 
temsîlîyeta teks-
tuel ya tecrubeya 
tramwatîk ya dîroka 
kurdan.
Helbest bi tu awayî 
ji wê cihana ku 
şair tê de dijî nayê 
qutkirin û pêwist e 
netewe jî ji bindesti-
ya xwe agahdar be 
û hewla rizgarkirinê 
bide. Derveyê çîna 
civakî û sîyasetê 
tu wateya helbestê 
nîne. Helbesta 
şoreşgeriyê ji nav ne-
teweyên bindest serî 
hildide. 

 Li gor rewşenbîrê Kenyayî , ‘’Ngũ-
gĩ’’ di edebîyatên ku hatine mêtingehkirin 
de du cure estetîk heye; Yek, estetîka 
ku ji zordarîya mêtingehîyê tê, ya din jî 
estetîka ji têkoşîna azadîyê tê.

Hewla helbesta şoreşgeriyê têgihiştîna 
neteweyek pak û dawîlêanîna bindesti-
ya sîyasî, çandî û civakî ye lewra xwedî 
îdeolojiya nasyonalîzmê ye. Bi vî awayî 
diyar dibe ku edebiyata kurdî estetîka 
xwe ji têkoşîna azadiyê digre. 

Piştî Xanî kesê duyem Hacî Qadirê Koyî 
tê ji bo helbesta şoreşgeriyê bê nişan-
dan, Hacî  xwe û Xanî wek
danerê helbesta kurdî dide zanîn ku bi 
hev re serxwebûna kurdan diparêzin 
rêya xilasiyê nîşan didin
ew jî serxwebûn e. Û li gorî Hacî 
serxwebûn tekane rêya rizgariyê ye.

Bi tevahî mijarên ku Hacî di helbestên 
xwe de kiriye navend;

1-serxwebûn û ji bo wê du amûr: qelem 
û şûr.

2-hişmendiya zimanê 
zikmakî. giringîya zi-
manê bi neteweyê girê-
dide. Ev mijar di edebi-
yata kurdî de li
navendê cihê xwe digre 
ku xilasiya zimanê wek 
xilasiya nasnameyê tê 
nirxandin.

 ‘’eger kurdek qisey babî 
nezanî
 muheqqek dakî hîz e, 
babî zanî’’

Hacî di vê beyta xwe de giringîya zimên 
bi zimanekî tûj vedibêje.

Hacî Qadirê Koyî
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3-ji bo gelê kurd têgehên mîna weten, 
millet watedar dike.
Wek mînak helbesta ‘’Xakî Cizîr û Bo-
tan’’ ku cizîra botan wek welatê kurdan 
dipejirîne.

4-Tirsa damezrandina Ermenîstanê li ser 
axa kurdistan. Hacî ev mijarê wek traw-
mayek nîşan daye ku
encamên wê wek ku civak fahm bike 
vegotiye, ji bo têgihîştinê bikaranîna hê-
manên ji jiyanê wek
zozan, çiya, axa welat ya şîrîn, êşîrtî û 
hwd. hatiye bikaranîn.

‘’Axa cizîr û botan ango welatê kurdan
Sed heyf û mixabin ku dikin ermenîstan
Sed car sond bi quranê ku qet xîret ne-
maye
Ermenîstan derkeve holê ji kurdan kes 
namîne
Wiha rê hatiye girtin li ber êşîrên caf û 
bilbasan
Hûn ji germe bimirin jî hûn nikarin biçin 
zozanan’’

 Bikaranîna trajedi û trawmayê tay-
betiyek edebiyata şoreşê ye ku helbest-
van civakê digel tirsa wan rûbirû dike ku 
hêzê geş bike û trawmayê têk bibe.

 Taybetiyek din ya edebiyatên 
hatine mêtingehkirin dijkolonyalîzm e. 
Edebiyata kurdî di qonaxa Şamê de bi 
edebiyata Hawarê di gel damezrînerên 
wek Celadet û Kamiran Bedîrxan û çend 
kesên din edebiyatek tolhildanê, edebi-
yatek dijkolonyalîzm ava kirine. Edebiya-
ta Hawarê xwedî îdeolojiya nasyonalîz-
mê ye û ji aliyê edebî di astek bilind de 
ye, ji ber ku nûnerên vê qonaxê hemû 
xwende û pêşketî ne, lewra edebiyata ku 
wek çek tê bikaranîn û doza şoreşê dike 
bi edebiyata Hawarê digihije asta xwe ya 
herî baş. Celadet kolonyalîzmê wek dî-

men û panoramîyan tîne ber çavan duv-
re jî wek encam serfiraziyê nîşan dide. 
Celadet di gel piralîbûna xwe di hemû 
qadan de berhem daye û ev helwest di 
hemûyan de cuda cuda pêk aniye. Di gel 
helbestên xwe yên ‘’Tola Welêt’’ û ‘’Tola 
Karwên’’ dîmenên trajik yên xizanîyê 
tîne ber çavan, trawmayê, rûbûrûbûna 
mirinê nîşan dide û ji bo têkbirina vê 
trawmayê jî wek encam ‘’Tola Welêt’’ û 
‘’Tola Karwên’’ jî hildide.  Bi helbesta xwe 
ya ‘’Bilûra Min’’, nexşeyek sembolik ya 
welêt çêdike ku ev jî taybetiyek helbesta 
şoreşgeriyê ye.

  Heya niha ev şoreş bi cureya hel-
bestê dihat pêkanîn lê Celadet şoreşa 
xwe bi çîrok, gotar û şanonameya xwe jî 
pêk aniye. Bi çîroka ‘’Gazinda Xencera 
Min’’ ser girîngiya xencerê rawestiyaye 
ku ev jî şûr û qelemê tîne bîra me ku 
berê Xanî û Hacî jî nîşan dabûn wek 
amûrên xelasîyê ‘’şûr û qelem’’. Lewra 
em dikarin bibêjin Celadet ser şopa Xanî 
û Hacî ye. Bi vê çîrokê em rexneyên 
xencerê  dixwinin ku digel qelemê hêz 
û girîngiya xwe tîne bîra me xencera 
Celadet, gazinan lê dike û dibêje  ‘’tu 
dibêjî ez ê milletê xwe bi xwendin û 
nivîsandinê, bi vê kurmancîyê vejînim. 
Miletê min dê bibit xwedan kitêb û xwe-
dan zanîn welê bigihêt miraza xwe. Xelk 
nema dê bikarin bêjin ko zimanê kurdan 
nîne’’. Celadet li vir rola qelemê nîşan 
dide. Duvre ‘’’Lê nabit tu tişt ne ziman 
ne xwendin ne nivîsandina te bêyî min 
naçe serî. Bidî aqilê xwe heya niha tu û 
miletê xwe hun çawan mane, çawan we 
zimanê xwe winda nekiriye û îro dizanin 
pê biştexilin. Heke ez nebûma ji zû ve 
te û miletê te we ê zimanê xwe winda 
bikirana.’’ Li vir jî rola xencerê bi me dide 
zanîn ku şoreşek bi qelemê bêyî xencer 
naçe serî.

 Bi çîroka xwe ya ‘’Ber Tevna Meh-
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fura Min’’, ji bo serkeftina kurdan girîngî 
û hêza xwendinê bi fedakariya Rindê û 
Zîzê ku ji bo birayê xwe Gefo dikin nîşan 
dide. Celadet bi bikaranîna zimanê tirkî 
rola wî nîşan dide ku ew zimanek ser-
dest e û ji bo bindestan wek çekekê ye.
Bi şanonameya ‘’Hêvind’ê’’ vêrekiya li 
hember zordestan nîşan dide ku ev wê-
rekî  di gel zarokan û di gel jinan jî heye 
ku dikarin herin çîya û bibin qehreman. 
Bi gotara ‘’Xwe Binas’’ bang li keç û xor-
tan dike şîretan li wan dike ku rabin ser 
pîya xwe berê bidin  rêya serfirazîyê ku 
ew jî bi zanîn û xwendinê dibe.

 Xeynî van her sê kesayetan gelek 
kesayetên wek;  Evdirehîm Rehmî He-
karî, Pîremêrd, Cegerxwîn, Kamiran Elî 
Bedîrxan… hene ku li ser şopa berîyên 
xwe bûne û şoreşa wan saz kiriye dane 
berdewam kirin. Wekî netewê kurd û 
edebiyata kurdî gelek netewe û edebiyat 
hene ku mane bin tesîra mêtîngehîyê, 
edebîyatên dijkolonyal ên netewên dîtir jî 
şoreşa xwe kirine navenda edebiyatê.

 Wek encam, ev gotina ‘’Harlow’’ jî 
wek pênaseya edebiyata şoreşê ya kur-
dan e:’’dibe ku helbestek an jî romanek 
bibe şoreş, an jî bibe cihê ku şoreş wê 
derê diqewime.’’ 

 Edebiyata kurdî bûye warê şoreşa 
kurdan û ji destpêkê heya niha jî ji şopên 
mêtingehîyê xilas nebûye ji aliyê mijaran 
ji aliyê encamên berheman û ji psiklojiyê 
ku bi xwendina berhemên nûjen diyar 
dibe ku ew psikolojiya bindestiyê û ew 
mijarên piştî mêtingehiyê ketine edebi-
yatê hîn di cihê xwe de ne. Çawa ku her 
milet xwedî serdemên bi tekoşîn e, her 
metnên edebî jî di nav xwe de serdemek 
dîrokî vedihewînin. Em gotara xwe he-
vokeka Frantz Fanon biqedînin ku mîna 
tasek ava cemîdî dilê mirov rehet dike: 

‘’Axivîna zimanekî bidestxistina dinya û 
çandekê ye.’’ 
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Li te digerim
Li ruhê te

Ji bo ku xwe nas bikim
Rastîyê digerim

Di nav lodên derewan de
Li bajarê ku we dagirtîye

Li vir ne xirabî heye ne jî çêhî
Kujer jî mirî jî sexte ne

Li van deran rastîyek hebû
Li wê digerim

Avahîyên biqasî ewran
Ew  veşartine

Roj jî nema xuya dike

Van avahîyan we çêkir
We ez dîl girtim

Ez ji xwe dûr xistim
Êdî ez xwe nas nakim

Di nav bajêr de heqîqetê digerim
Heqîqeta ku ruhê min perçeyek ji wê ye

Ez mihtacê wê me
Bê wê ne hûn ne jî ez heme

Ez mihtacê rastîyê me
Ez mihtacê ruhê we me

Li nav tenetîya vê bajarî de
Naxwazim bi derewan li hev rûnim

Rastîyê bêjin 
Û min rizgar bikin.

Tî û birçî me li vir
Kes dengê min nagîhîne xwe

Bi hesreta xirabîyê û çêhîyê me
Bi hesreta mirovan im.

Ji PostMirovan Re

Rojvan ENES
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Êdî herin!
Bicehimin û herin!

Da ku dest pê bikim
Daliqînim derewan yeko yeko

Mêjîyê xwe rizgar bikim
Hûn herin

Jixwe tu xêr ji we nayê
We heqîqeta xwe winda kirîye

Hûn nikarin min vejînin

Bi derewan rastîyê vedişêrin
Îcar bi xwe jî pê bawer dikin

Ey ehmeqê ehmeq!
We rêya xwenasînê li ber min girtîye

Rabin herin!
Da ku ez jî li wê rêyî bigerim.

Ez niha
Lodên derewan hildiweşînim

Û parêzerîya rojê dikim
Sewa ku rastîyê nîşanî min bide.

Belê we mêjîyê min dagirtîye
Lê dilê min hêjî azad e…



13

 Kirmanckî de xebata ziwannasîye hetê taye merdiman ra ameya kerdene. La-
belê nê xebatan de zafane kirmanckî hetê morfolojî ra ameya tedqîq kerdene. Heta 
taye xebatî estê ke goreyê mintiqayî ameyê nuştene. Yanî nuştoxê nê kitaban, yan 
sewbîna mintiqayan ra bêxeberî yê yan zî înan sereyê xo na mesele ser o nêdejna-
yo. Beno ke nê nuştoxan kirmanckî tena kirmanckî ya dewa xo qebul kenê, sewbî-
na fekan sey kirmanckî ya rastîne nêvînenê. M. Malmîsanij mîyanê nê ziwannasan 
de merdim tewr balkêş o. Seba ey kes eşkeno vajo ke M Malmîsanij xebatanê xo 
goreyê krîteranê ziwannasîye dewam keno û goreyê yew felsefeyê ziwanî hereket 
keno. Ziwannasîye seba ey tena morfolojî ra îbaret nîya. O heme waranê ziwanî de 
sey karkerêko deqîq hereket keno. Ma do tîya de xebatê ke kirmanckî ser o ameyê 
kerdene rêze bikerê, nînan tehlîl bikerê û dima zî xebatanê M. Malmîsanijî ra qalî 
bikerê.

 Munzur Çem, warê kirmanckî de zaf xebatê erjayeyî kerdê. Ey hita nika der-
heqê ziwannasîye ferheng nuşto û bi nameyê “Türkçe Açıklamalı Kırmancca (Zaza-
ca) Gramer” kitabêk nuşto. Reyna Çemî, Grûba Xebate ya Vateyî de xebatê muhîmî 
kerdê. Ma do tîya de gramerê ey tehlîl bikerê. Kitabo ke ma dest de yo serra 2003î 
de hetê weşanên Deng ra ameyo çap kerdene. Çem kitabê xo de zafane morfolojîyê 
kirmanckî ser o vindeno. Kitab bi mijarê çekuyan a dest pêkeno. Dima; name, kir-
manckî de nêr û makî, kirmanckî de zafhûmar, sifet, zemîr, kar, antişê karan, raweyî, 
edat, zerf, bestox, înterjeksîyonî, hûmarnameyî, îzafe, cumle îzah beno. Kitabê 
Çemî de beşê fonolojîye çin o, beşê sentaksî zî zaf kêmî yo. Labelê morfolojî dergû-
dila îzah bîyo (Çem, 2013). Kitab de alozîyêke esta, kes nêeşkeno birehatîye kitabî 
tedqîq bikero. Eke hetê sîstematîkî ra hîna baş bibîyayê, goreyê ma do kitab ra hîna 
zaf îstîfade bikerdayêne.

 Denîz Gunduz, hem kovara Vateyî de hem zî weşanxaneyê Vateyî de seba 
kirmanckî zaf xîzmet kerdo. Seke yeno zanayene romano verên yê kirmanckî hetê 
ey ra ameyo nuştene. Gunduzî gramerê kirmanckî bi ziwanê tirkî ya nuşto. Nameyê 
kitabê ey “Türkçe Açıklamalı Kürtçe Kırmancca/Zazaca Dil Dersleri” yo. Kitab sey 
“dil dersleri” ameyo tertîb kerdene. Kitab de 26 hebî dersê ziwanî estê. Kitab de 
beşê fonolojî çin o. Gunduz zî zafane morfolojî ser o vindeno. Gunduz kitabê xo de 
goreyê usûlêko pedagojîk hereket keno. Her beşê de parçeyê wendişî, persî, wezî-
feyê keyeyî, îzahatê tirkî tewr peynî de zî ferhengek esto. Ganî kes vajo ke kitabê 
Gunduzî de îzahatî zaf zor û bi teferuat ameyê îzah kerdene. Kitab de hîrê hebî 
îmtîhanî estê. Gunduzî kitabê xo de îşaretê nuqteyan rê ca dayo. Kitab asan ra ver 
bi zor rêze bîyo. Goreyê ma no taybetmendîyêko baş o. Labelê reyna ganî kes vajo, 
Gunduzî zî zafane morfolojîyê kirmanckî ser o vinderto (Gunduz, 2009).

 Roşan Lezgîn, nuştoxêko welud o û heta nika seba kirmanckî zaf waran de 
zaf eserî nuştê. Labelê ma do tîya de tena xebata ey a ziwannasîye ra behs bikerê. 
Qaso ke yeno zanayene Lezgînî no war de di hebî kitabî nuştê ke nînan ra yew bi 

KIRMANCKÎ DE XEBATÊ ZIWANNASÎYE
Ahmet KIRKAN
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kirmanckî, o bîn zî bi kurmanckî nuşto. Kitabê ey o ke kirmanckî nusîyayo bi na-
meyê “Dersê Ziwanî” ya weşanxaneyê Roşna ra ameyo çap kerdene. Kitabê ey o 
ke bi kurmanckî nusîyayo bi nameyê “Ji bo Kurmancan bi Awayê Muqayeseyî: Gra-
mera Kirdkî (Zazakî)”ya reyna weşanxaneyê Roşna ra ameyo weşanayene. Kitabê 
kirmanckî yê Lezgînî 21 beşan ra teşekul keno. Ey her beşe de verî îzahatî daye 
û dima zî metnê wendişî daye (Lezgin, 2012). Kitab de îzahatî bi hawayêko sade 
û akerde ameyê kerdene. Labelê kes eşkeno vajo ke werrekna îzahatî û nimûneyî 
hîna zêde bîyayêne.
 
 Seîd Veroj, kitabê xo de kirmanckî û kurmanckî bi hawayêko muqayeseyin 
tedqîq kerdo. Nameyê kitabê ey “Veracêkerdena Gramerê Zazakî û Kurmancî: Dîya-
lekt, Alfabe û Fonetîk, Morfolojî” yo. Veroj kitabê xo de verê verkan behsê dîyalekt û 
ziwanî keno û kirmanckî yan zî zazakî sey dîyalekt/lehçe qebul keno (Veroj, 2014). 
Kitab de verî îzahatê kirmanckî dima zî îzahatê kurmanckî deyayê ke goreyê ma no 
wendişê kitabî de giranîye û zehmetîye virazena. Ê ke qayîlê bi kilmkî kurmanckî 
û kirmanckî bîyarê têhet û nê her di lehçeyanê kirdkî muqayese bikerê, eşkenê na 
xebate ra kerame bigîrê. 

 Henry le Todd, Harun Turgut, Fahrî Pamukçu, Sîyawuş Murşedî, Serkan Oğur 
ûsn. merdiman kirmanckî ser o xebitîyayê. Nînan ra xebata Toddî sey teza doktorayî 
ameya nuştene. Pamukçu kes eşkeno vajo ke xebatêka aloz a û zaf kêmî ya. Çunke 
babetî heme kewtê têmîyan. Pamukçu taye termî xo ver ra vetê. Heta taye cayanê 
xebate ke termê ke ameyê şuxulnayene raste rast ameyê tercume kerdene. Murşedî 
nameyê kitabê xo “Zebanê Dimilî” nayo pa labelê xebata ci ziwanî ra zêde ferhengî 
ser o vindena. O semed ra kes eşkeno na xebate sey xebata ferhengî zî qebul bike-
ro. Oğur zî kitabê xo de zaf waran ra çekuyan rêze keno. Oğurî bi no qayde di hebî 
kitabî nuştê ke, ey kitabê xo yê sifteyîn de zazakî/kirmanckî, kurmanckî û fariskî 
muqayese kerdbî. Kitabê dîyin de tena gramer û qalî kerdişê kirmanckî ser o nuse-
no. Nameyê kitabê ey “Zazakî/Kirmanckî Destûr (Gramer) be Qesey Kerdenê” yo 
(Oğur, 2014).

 Kitabê Ziwannasîye yê M. Malmîsanijî

 Ferhengî; M. Malmîsanijî heta nika hem ferhengî nuştê hem zî xebata ferhan-
gan de ca girewto. Ferhengnasîye yan leksîkolojî ziwannasîye de cayêko muhîm de 
yo. M. Malmîsanijî ziwannasîye û metodê fîlolojî zaf baş zano, o semed ra -ferhen-
gî hadre kerdê û ferheng hadrekerdişî rê beşdar bîyo- ziwanê kurdî de û xususen 
lehçeya kirmanckî de cayêko zaf muhîm gêno. M. Malmîsanijî heta nika hîrê heb 
ferhengî bi xo hadre kerdo û di heb ferhengan de zî hetkarîye kerdo. Nê ferhengê ke 
M.Malmîsanijî hadre kerde; Ferhengê Dimilkî-Tirkî, Ferhengekê Kirdkî-Pelevkî-Kur-
manckî, Ji Bo Rastnivîsînê Ferhenga Kurdî(Kurmancî)-Tirkî nê yê. Labelê bê hîrê 
ferhengan Malmîsanijî Grûba Xebata ya Vateyî de amadebîyayişê ferhengan de zî 
cayêko muhîm gêno. 

 Kürtçede Ses Değişimi; M.Malmîsanijî nê kitabî de fonolojîyê kirmanckî te-
dqîq kerdo. No kitab seba ma muhîm o. Mabênê nê kitabî û ferhengan de têkilîyêka 
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xurte esta. Seke ma cor ra îfade kerd, M.Malmîsanij ferhengnasîye de merdimêko 
pispor o. Hînterlandê ey yê ferhengan zaf hîra yo. Qandê cû zaf ferhengan ra çeku-
yan ano têhet û mabênê nînan de muqayeseyan keno.

 Kurmancca İle Karşılaştırmalı Kırmancca (Zazaca) Dilbilgisi; goreyê ma xeba-
ta M.Malmîsanijî tewr muhîm na ya. Kitab eslê xo de hîrê beşan ra pê ameyo. Beşê 
yewin fonolojî ser o yo. Nê beşî de Malmîsanij behsê alfabeyanê kirmanckî keno. 
Ma zanê ke seba kirmanckî alfabeyê cîya-cîya yî yenê şuxulnayene. Malmîsanij ney 
ser o munaqeşe keno û alfabe de herf zêdekerdişî rê îtîraz keno. Malmîsanij fikrê 
xo wina îfade keno: “Yew ziwan de her vengî bi yew herf a îfade kerdene û seba 
her fekî alfabeyêka cîya viraştene hewce nêkeno. Vengê ke alfabe de ca bigîrê ganî 
umûmî bê. Her ziwan de no tewir nuansî estê labelê nê alfabe de ca nêgînê. Na 
rewşe seba heme ziwanan eynî ya” (Malmîsanij 2015: 28-29). 

 Beşê dîyin de nuştox morfolojîyê kirmanckî û kurmanckî ser o bi hawayêko 
muqayeseyî vindeno. Tîya de taye xususîyetê estê ke ma nînan sewbîna kitabanê 
gramerî de nêvînenê. Malmîsanij xususen nê beşî de etîmolojîyê çekuyan ser o me-
lumat dano (Malmîsanij 2015: 48,50,89). Malmîsanijî semedê meseleyanê zehme-
tan xeylêk îzahatê asanî û sadeyî kerdê. No zî goreyê ma qîymetê kitabî zêdneno. 
Kitab de çekuyî, nameyî, zemîrî, sifetî, bestoxî, edatî, zerfî, înterjeksîyonî û karî bi 
sîstemêk a rêze bîyê. Goreyê ma, tîya de zî neweyîyêk esta. Çunke seba kirmanckî 
babeta tewr aloze û zehmete, karî û antişê karan o. Sewbîna mijaran de pêşnîyazê 
Grûba Xebate ya Vateyî estê labelê kar û antişê karan ser o hîna konsensus nêvi-
razîyayo. Seba aye ra no kitab de hîrê paran ra parêke seba babeta karan û antişê 
karan abirîyaya. Yanî heme hetê karan bi şeklêko sîtematîk û îlmî ameyê îzahkerde-
ne. Beşê hîrêyin derheqê sentaksî de ameyo nuştene..

 Tewr peynîya kitabî de beşê encamî esto. Nê beşî de kirmanckî û kurmanckî 
goreyê doneyan muqayese benê. Malmîsanij, goreyê awanîya ziwanî, bi delîlanê 
xo îspat keno ke kirmanckî û kurmanckî çend nêzdîyê yewbînî yê û lehçeye kurdkî 
yê. Serra 1838 de Ferdînand Johann Wîedeman (1805-1887) malbata ziwananê 
Ural-Altay ser o xebitîyayo û xususîyetê hemparê nê ziwanan tesbît kerdê. Malmîsa-
nijî zî xususîyetê hemparê kirmanckî û kurmanckî tesbît kerdê. Xebata Malmîsanijî 
muhîm a çunke heta nika gramerzanan tena fikrê xo yê şexsî îfade kerdê. Labelê 
êdî destê ma de melumatê îlmî estê. Malmîsanijî nê melumatî kitabê xo de îfade 
kerde.

 Kitab seba cigêrayoxan, nuştoxan, wendekaran û eleqedaranê kirmanckî 
ameyo nuştene. Pêşkêşîya kitabî de Malmîsanij kitabê xo wendekaranê xo rê dîyarî 
keno. No ma rê îşaretêk dano ke Malmîsanij qayîl o ke kitab girseyê xo bivîno û no 
girse kitabî ra îstîfade bikero. Wendekarê ey, tena wendekarê lîsansî yan zî masterî 
nîyê. Her nuştox û wendekarê kirmanckî ganî kitabî ra îstîfade bikero. Yanî no kitab 
seba kurdan hemîne amade bîyo. No semed ra kitabî mîsyonêko gird girewto xo ser. 
Seke Malmîsanijî îfade kerdo: “Kitabê gramerê kirmanckî yê ke heta nika nusîyayê, 
zafane yan fekê mintiqayêk ser o yan zî fekê dewêk ser o nusîyayê. Nê tewir xebatî 
seba tesbîtkerdişê cîyayîya kirmanckî baş ê labelê gramer ganî bi yew lehçe û bi 
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yew mintiqa û dewe ya sînorkerde nêmano.” (Malmîsanij 2015: 18).

 Sey encamî kes eşkeno vajo ke, gama ke ma peynîya kitabî tedqîq kenê bîb-
loyografya kitabî ra fehm beno ke Malmîsanijî zaf çimeyan ra îstîfade kerdo. Çi-
meyê kitabî bi îngilîzkî, almankî, kurdkî (kirmanckî, kurmanckî, sorankî, gorankî) yê. 
No hal qîymetê kitabî zêdneno. Kitab de 230 hebî cêrenotî estê. Nê cêrenotan de 
agahdarîyê zaf balkêşî estê. Malmîsanijî nê cêrenotî ge-ge sey ferhengê etîmolojî 
xebitnayê. Çunke seba îspatkerdişê teze xo kokê çekuye rê îşaret kerdene ûsulêko 
îlmî yo. Vateyo verên di rîpelî yo û seba kirmanckî agahdarîyanê başan dano. 
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  Ji bo xwî-
nerên hêja yên 
Kovara Vejînê me 
bi Helîm Yûsiv 
re, hevpeyvînek 
çekir. Ev hevpey-
vîn di 28.10.2018 
an de hatibû 
kirin lê ji ber hin 
sedeman me 
neweşand. Qey 

qismetê van rojên Coronayê bû.
 
 Helîm Yûsiv, kî 
ye? Helîm Yûsiv, 
roman û çiroknûsê 
edebîyata Kurdî 
ye. Li gel roman 
û çîrokan lê-
kolînên li ser 
edebîyatê, 
gotar nivîsîye. 
Hin çîrokên wî 
wek şano hati-
ne amadekirin. 
Berhemên Yûsiv, 
bi kurdî, erebî, 
tirkî, farisî, îngîlîzî û 
elmanî hatine çapkirin.

 Di pirtûka ku we herî 
dawî  xwendîye de hevok an jî   ben-
da (paragrafa) ku di hişê we de maye 
kîjan e ?

 Pirtûka herî dawî ku min xwendiye 
romana “Serwerê Med Aştiyago” ya Fer-
gîn Melîk Aykoç e. Tiştê ku di hişê min 
de ma lihevrasthatina Aştiyago “serokê 
dawî yê Medan” û serekerkanê artêşa wî 
Herpago yê xayîn bû. Di kêlîkên hilwe-
şandina imperatoriyê de agahdar dibe 

HEVPEYVÎN Bİ HELÎM YÛSİV REŞêrko Janzêm 

ku Herpago hemû hêzên Artêşa Medan 
radestî Parsan kirine û Koruşê Pars tê li 
ser Textê Aştiyago rûdinê û bi vî awayî 
xiyanet dawî li desthilatdariya Medan 
tîne.

 Xala din ku di bîra min de maye, 
helwesta Mendayê ku keça Aştiyago bû 
û diya Koruşê Pars bû. Gava dibîne ku 
kurê wê Koruş desthilatdariya bavê wê 
hildiweşîne û nikare wî paş de vegerî-

ne û jiyana bavê xwe ji nav pencên 
desthilatdariya kurê xwe rizgar 

bike, xwe dikuje.

 Ev herdu bû-
yerên trajedî ji vê 
romanê di bîra min 
de mane.

 Di wêje ya cî-
hanê de pirtûka 
ku we gotîye 
xwezî min nivî-

sandibûya  heye 
ku hebe kîjan e ?

 Erê, heye. Pirtûka “da-
rizandin” yan jî “mehke-

mekirin” ya Franz Kafka ye.

 Pirtûkên ku hûn dixwînin hûn li 
gor çi û çawa hildibijêrin?

 Hilbijartin bi du şêweyane, yan ez 
nivîskarê pirtûkê nasnakim û ez dixwa-
zim nasbikim bê çi û çawa dinîvisîne. 
Yan jî ez nivîskarê pirtûkê nas dikim 
û tiştekî nû nivîsandiye û ez dixwazim 
bixwînim.
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 Çend merhaleyên nivîsên we 
hene ?

 Eger mebesta te li ser wan qo-
naxan be, ewên ku nivîsandin tê re der-
bas dibe, ez dikarim behsa du qonaxan 
bikim. Yek jê qonaxa jidayikbûna ramanê 
ye, ku ji serbore, xeyal, raman û dîmenê 
giştî pêktê. Mirov dikare qonaxa teyorîk 
binavbike. Ew qonax di hiş û rih û xeyala 
mirov de bi gewde dibe. Qonaxa duyem 
jî nivîsandine û pê re jî birêzkirin û avaki-
rin û honandina tevna hûrgiliyane. Mirov 
dikare weku qonaxa piratîk binavbike.

 Paşxanneya nivîskariya we çi 
ye?

 Sê faktorên sereke hene. Yek jê 
jiyana min û serboreyên min ên take-
kesane ne. Ya din xeyala mine. Ya dîtir 
xwendina mina bê navbere ji wêjeya 
nivîskî re, ligel sûdwergirtina ji wêjeya 
devkî, ku bi salane hiş û xeyala min av 
dide û kesk dihêle.

 Cara pêşî hûn kengî  bi pênûsa 
xwe hisîyan ? Hûn kengî pê hisîyan 
ku pênûsa we qedera we ye ?

 Ez pir zû bi vê yekê hisiyam. Ez 
zarok bûm. Min bi tolhildanê destpêkir. 
Di dibistana seretayî de mamosteyekî 
me yê zalim hebû. Herdem dar di destê 
wî de bû û li me dixist. Min çîrokeke qerfî 
li ser wî nivîsand û di şeveke xwendinê 
ya zarokên dibistanê de xwend. Her kes 
bi wî mamostî keniya û min bi vî awayî 
dilê xwe lê hênik kir. Ji wê rojê de heta 
niha ez bi nivîsandinê tola xwe ji zali-
man, ji dîrokê, ji qedera reş û ji dijminên 
kîndar hiltînim. 

 

 Hûn dixwazin çi ava bikin an jî çi 
xerab bikin?

 Ez xwedî pirojeyekî wêjeyî me. 
Zêdeyî bîst û pênc salane ku ez pirtûk 
bi pirtûk, berhem bi berhem, tevî hemû 
astengî û dijwariyan, datînim ser hev, da 
ku ez vê avahiya wêjeyî  avabikim. Ev 
pirojeyê min yê jiyanê ye. Heta ez hebim 
wê xebata li ser bilindkirin û berfirehkirin 
û xweşikkirina vê avahiyê hebe.

 Bi danîna stûnên vê avahiyê re 
û dû re bi tevgera avakirin û bilindki-
rin û berfirehkirinê re, ji wan avahiyên 
nexweşikî û xêrnexwazî û kînê re ku bi 
destê dijminên me di hiş û giyanên me 
de avakirine, wê cih nemîne û wê bêne 
hilweşandin. 

 Bi gotineke din, ez dixwazim bi 
wêjeya xwe avahiyên koletî, nexweşikî, 
kîn û nefret û nexwendinê xerab bikim û 
li şûna wan avahiyên xweşikbûnê, hez-
kirinê û xwendinê avabikim. Tuyê ji min 
re bibêjî ev xewn e. Ezê jî ji te re bibêjim 
wêje bixwe rengeke ji rengên pêkanîna 
xewnane.

 Heger Helîm Yûsiv xwe wek 
lehengê pirtûkeke  hizir kiriba ew 
leheng  wê kîjan bûya? An jî lehengê 
we yê mîtolojîk kî ye?

 Ev hizrên bi vî rengî bi min re ne-
mane. Bi demê re li ber avê çûn. Gava 
ez biçûk bûm, xewnên min pir mezin 
bûn. Her ku ez bi temenê xwe mezin 
bûm, pêre jî xewnên min sal bi sal, roj 
bi roj, biçûk bûn. Niha ez ber bi payîza 
temenê xwe ve diçim û xewnên min, ji 
derveyî çarçova wêjeyê, hemû hatine 
baskokirin. Lehengê min ê mîtolojîk tune 
ye.
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 Hûn rewşa  wêjeya Kurdî di nav 
wêjeya cîhanê de çawa dibînin? Li 
gor we wêjeye  Kurdî  heta îroj çi li 
xwe zêde kirîye? 

 Cihê mixabiniyê ye ku rewşa wê-
jeya zimanekî heta radeyeke mezin bi  
rewşa siyasî ya miletê ku bi wî zimanî 
daxive ve girêdayî ye. Tunebûna statuya 
kurdan ya siyasî li welatê wan siya xwe 
avêtiye ser wêjeya kurdî jî li her deverê. 
Wekî cihekî kurdan di nav miletên cî-
hanê de tune ye, wisa cihê wêjeya wan 
jî di nav wêjeya cîhanê de tune ye. Li 
cîhana îro wêje bi sûkê ve, bi bazarê 
ve girêdayî ye. Weşanxaneyên mezin li 
Ewrupayê, weku mînak, xwe nadin ber 
çapkirina berhemeke ku bi zimanê mile-
tekî nayê naskirin û bê statu û bê dewle-
te hatiye nivîsandin. Gava behsa nasna-
meyê bibe, mirov dibe yan sûrî, yan tirk, 
yan iraqî û yan jî îranî. Gava mesele bi 
vî rengî tê nirxandin, wê gavê berhemên 
bi zimanên fermî yên wan welatan têne 
hilbijartin neku yên kurdî. Wêjeya ku 
dewletek li pey wê tune be, zehmete ku 
cihê xwe di nav wêjeya cîhanê de bigre.

 Li gor dîtina min, wêjeya kurdî li 
gor rewşa ku Kurd tê de dijîn gavin baş 
ber bi pêş ve avêtine û nivîskarên kurd, 
tevî tunebûna piştgiriyê û tunebûna dew-
leta kurdî,  berhemin pir hêja dinîvisînin. 
Bi serhişkî û hêza xwe ya takekesane 
berhemên xwe yên wêjeyî digihînin ber 
destên xwendevanan. Berhemên wêjeya 
kurdî, her çendî li gor hejmarê kêmbin, 
lê dîsa jî di asta xwe ya hunerî û wêjeyî 
de, ne kêmî berhemên wêjeyî yên zi-
manên din in.

 Wek nivîskarekî  ku li dîaspo-
rayê dijî, dûrbûna ji welatekî  ku di 
nav şer de  bandoreke çawa li derûnî-
ya we dike?

 Ez nikarim xwe bi temamî weku 
nivîskarekî diasporayê binavbikim, ji ber 
ku ez hinekî dereng ji welêt derketim. 
Gava ez derketim çar berhemên min 
yên çapkirî hebûn. Di heman demê de 
ji ber ku li diasporayê dijîm ez nikarim 
xwe jê bêrî bikim. Vê yekê hin taybetî 
bi xwe re anîn. Yek ji wan ew e, ku heta 
niha ez hem bûyerên rojane yên li welêt 
diqewimin dişopînim û hem jî jiyana 
xwe ya rojane li diasporayê didomînim. 
Vê rewşê rasterast bandora xwe li ber-
hemên min ên vê dawiyê kirine. Hin 
berhem bi temamî li ser jiyana kurdan ya 
li diasporayê ne wekî  “Auslander beg” û 
“99 morîkên belavbûyî” û hin jî bi temamî 
li ser bûyerên welêt in, wekî “ Wehşê di 
hundirê min de”.
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 Mamoste mêş sibê zû bi viz vizzz ket hundir.

 Xwendekarên wê yên hîn nû her şeş çavên xwe vedikin, bi çar hezar roniyên 
xwe der û dora xwe dinêrin. 

 Mamoste mêş, li rewşa xwendekarên xwe nerî û fikirî: “Ev hîn gelekî biçûk in. 
Gerçî çend biçûkan min di bin vê banê de derbaz kirin, ma çend biçûkan jî min wan 
kir camêr û duvre bûn xwarina pîrikan...”

 Mamoste mêş, serê xwe rakir û li hemberê xwe re got:

 - Hûn bixêr hatin, ser sera ser çavan re hatine. Ez bi hatina we ya jiyanê 
pir kefxweş bûm, ev yek. Ev ê dudan jî, bi hatina we ya dibistanê ez hinek din jî 
kefxweştirîn bûm.

 Xwendekarên mêş, lê nêrî, lê xwendekaran hîn nedizanîyan bersiva xwe jî 
bidana. Di wê deqê de  gemarek ket çavekê mamoste mêş, mamoste serê xwe 
hejand, wexta ku serê xwe hejand: hemû pol jî serê xwe hejand, wexta ku keniya 
hemû pol jî keniya... Mamoste bi dengek sizt got:

 -Karê min gelek zehmet e.

 Hemû pol jî bi dengek sist got:

 -Karê min gelek zehmet e.

 Roja yekem, hema em bibêjin bi dubarekirinê derbaz bû. Êdî bûbû şev, lazim 
bû mamoste mêş, serîyek li malbatên xwendekarên xwe bide û agahî bide wan.
Mamoste, yek bi yek çû mala xwendekarên xwe yên yek û du rojek... Bi malbatê 
xwendekarên xwe re peyivî. 

 Mamoste mêş:

 -Lê lazim e ku hûn alikariyê li min bikin ji ber ku ev xwendekar hîn biçûk in, ew 
nizanin çêyî û xirabiyê. Lê eyb e ku ez ji we re bibêjim, ez ji wan re pirsa dikim, ew jî 
pirsa min  dubare dikin.

 Mamoste mêş yek bi yek ji malbatan re ew peyva xwe got û li ber deriyê pîrika 
de bi vizînî derbaz bû mala xwe. Rojê din li hember roja yekem, pir baş bû. Êdî ma-
moste mêş çi pirsê bigota bersiva xwe bi hewakî xwerû dikir.

DİBİSTANA MÊŞA
Eylem AKINCI
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 Mamoste mêş dest biaxaftinê kiribû, xwendekarên mêş jî roniyê xwe nê çar 
hezar vekirî li mamoste dinêri. Dersa mamoste mêş, şev û roj behsa dijminê wan ê 
pîrik bû. Ji ber ku pîrika pir xirabî û alozî hani bû serê mêşa.

 Ji van xwendekarên mêşê  yekî got:

 -Mamoste ew pîrik çi ne çima evqas zora wan li me ye?

 Mamoste mêş:

 -Kur û keçên min, ez bi hewakî xwerû ji we re behsa pîrika bikim: Pîrik jî weke 
me ajal in, lê ew naşibin me, ew heşt ling û heşt çavê wan hene. Lê ê me jî şeş ling 
û şeş çavê me yê çar hezar ronî tê de ye hene. Û em car jî nikanin, li hemberê tev-
nepîrka wan derkeve nêçîrvanê, ji ber ku ev tevnepîrka wan pir zexme, dikanin bi 
tevnepîrka xwe mişka û çûka jî bikrê.

 Xwendekarên min, ez zanim ku hûn ciwan in, lê eger hûn nekevin destê pîri-
ka hûn ê dora sê hefta bijîn, car jî wexta me mêşa li hemberê dijminê me nê pîrika 
pir hindik in, ji ber ku pîrik dora du sala dijîn. Lê wexta me hindik be jî ew divê ne bi 
pirsgirêk ji me re.

 Lazime şev û roj tew malbata xwe em hewl bidin.

 Mamoste mêş, xuya bû pergalek darxisti bû di hişê xwe de.

 Êdî şev û roj tunebû, bo mêşa  hemû zar û zêç topê hev di bûn. Li hemberê 
pîrika çawan êrîş bikin û çawa nekevin tevnepîrka wan, hesap dikirin û li ser diafirîn.
Mamoste mêş:

 -Lazim e em tu kesek bi şev dernekevin. Em bi roj, qefle bi qefle derkevin, lê 
wexta ji me yek ket tevnepîrkê, ew ê gazî li ên din bike. Em ê bi hew re bibin yek 
parçe, wê çaxê ew pîrikana dê koç bikin herin.

 Êdî wexta mêş derdiketin nêçîrvanê, weke ewrê reş bi ser jiyanê diketin. Per-
gala mamoste pêgirtibû: rojê ya mêşek ya jî du mêş di tevnepîrkê de dima. Ew jimar 
ji bo pîrika pir û pir hindik bû. Pîrika lê nêrî ew ê birçîna bimrin, dadan zar zêrça û 
tevnepîrka xwe, dûr çûûû çû.

Pergala mamoste serkeftî bû, êdî ev pergal hat nivîsandin û li hemû dibistanê mêşa 
belav bû. Yekê ev pergal nexwendiba dernediket nêçîrvanê.
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        Bi tevahî, di nav çarsed/pêncsed (400/500) salên 
dawî da, bi taybetî li ewropaya rojava (ji dewletên wekî; 
Almanya, Fransa, Îngîlîstan, Îspanya û Îtalyayê pêk tên) 
da, di warên leşkeri, aborî, zanistî û edebîyatê da gelek 
pêşketin çêbûne. Ji dewletên bilî van jî, li pey wan be jî, bi 
gelek derfetên dewletî hewl dane xwe bigihînin van dewle-
tan. Ronakbîrê Yewnanî Gregory Jûsdanîs ji bo van dew-
letên ji bilî ewropaya rojava ra,  “modernîyên derengmayî” 
gotîye. Îcar, ji bilî van jî komek din ya dewletên mayîn ra jî; 
“modernîyên paşdamayî” hatîye gotin. Kurd, mixabin li gor 
koma dawî jî, şûn da ma ye. Ji ber ku; 

       . Ji derfetên dewletbûnê bêpar e.(dewleta wan tune ye.)

       . Hêza wan a herî dawî (mîrektîyên wan) ji ber ku di serdema modernîya nû da, 
di dewleta Osmanî da (di rêveberîya wan a nû ya merkezî/navendî da) hewcedarî 
êdî bi mîrektîyan nedîtine û êrîşî wan kirine, bi dawî anîne. (Malbatên sereke yên 
van mîrektîyan jî, ji bo di bin çavdêrîya wan de bibin, li Stenbolê civandine. Bes bi 
caran wan sirgûnî gelek cîyan kirine…) 

        . Di ser da jî, piştî avabûna dewleta nû ya Tirkîyeyê, ji hêla erdnîgarî jî axa 
Kurdan bû ye dû parî(parçe). Ev jî bû ye sedema ji hev dûrketina zaravayên zimanê 
Kurdî û têkilîyên ronakbîran. 

       Meriv dikare bibêje, hewlên modernbûnê ji bo Kurdan bûne felaket! Kurd, bê 
îrade û temsîlîyet mane.

       Li gel hemû bi vî rengî rastî û rewşên neyînî jî, ronakbîr û hin kesên Kurdan xwe 
avêtine pêş, hewl dane ku; Kurd jî, ji van pêşketinan bêpar nemînin, ew jî wek gelên 
din bibin xwedî mafên xwe… Bi vî awayî bêtir bi rêya derfetên çapemenîyê, li gel 
hemû bêderfetî, zext û qedexebûnan jî, Kurdan rojname û kovarên xwe li ku bin jî, 
çap kirine, weşandine… Em ê hewl bidin li ser Rojnameya Kurdistanê, Kovara Jînê 
û Kovara Hawarê bisekinin.
        

       1.Rojnameya Kurdistanê(22 Nîsan 1898/14 Nîsan 1902)

       Serdema Abdulhemîdê duyem (serdema îstîbdadê/rêveberîya zordestî) ya di 
dawîya dewleta Osmanî da; di politîkaya çapemenîyê da taybet ji bo nijadên jêr-
destên Osmanî  (Kurd jî di nav da) nedihîşt ku ew bi zimanê xwe tu weşanê bikin. 
Weşanên ku li derveyî dewletê jî dihatin kirin sansur dikirin û nedihiştin têkevin nav 

SÊ GAVÊN GIRÎNG DI ÇAPEMENÎYA KURDÎ DA:
KURDISTAN,JÎN Û HAWAR

Ömer BOZKURT
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sînorên dewletê. 

       Di wê serdemê da, bi giştî aristokrat, kesayet û ronakbîrên Kurd li paytexta 
Osmanîyan, li Stenbolê diman. Di nav van şert û mercan da bi gotina Mîkdad Mîdhat 
Bedirxanî, ji bo 
ku rojnameya 
Kurdistanê li 
vir (li Stenbolê) 
biweşînin çend 
caran serî li 
sazîyên dewletê 
dane. Lê rêve-
berîya Îstîbdad 
ya Abdulhemîdê 
duyem destûr 
nedaye. Ji ber 
vê, ji mecbûrî-
yetê wan jî berê 
xwe dane Qahî-
reya Misrê. Ji 
ber ku wê demê 
Qahîre, bêtir di 
bin tesîra Qralî-
yeta Birîtanyayê da bû û Osmanîyan nikarîbûn hertiştên ku bixwazin li vir pêk bînin, 
Qahîre bibû wek navenda duyem ya cihê mûxalîfên rêveberîya îstîbdatê.

       Li gor agahî û belgeyên heta niha di serdema Dewleta Osmanî da, yekem roj-
nameya ku bi Kurdî derketîye, Rojnameya Kurdistan e. Hejmara ewil di 22ê nîsana 
1898an da, li Qahîreya Misrê, di Çapxaneya El Hîlalê da hatîye weşandin. Damez-
rîner û gerînendeyê berpirsîyar Mîkdad Mîdhat Bedirxan bû. Di bin navê Kurdistanê 
wekî kunyeya wê, rojnameya pazdehrojî û Kurdî hatîye nivîsîn. Lê dû ra ji ber zextên 
dewleta Osmanî û pirsgirêkên aborî bûye mehane an jî di demên berfirehtir de belav 
bûye. 

       Rojname du zimanî ye; Kurdî(bohtanî) û Tirkîya Osmanî. Ev berhema Kurdî ya 
ewilîn e ku bi zimanê pexşanî(modern), bi fikrên modern hatîye nivîsîn. Dixwaze bi 
giştî civakê teşwîqê xwendinê bike, haya wan ji pêşketinên dinyayê çêbike. Dixwaze 
Kurd jî, wek gelên din xwedî mafên xwe bin û pêşve biçin. Rojaname  piştê weşan-
dinê, li rastê gelek cûre astengîyan tê. Wekî;

       .ji ber qedexe û sansurê rojname (dengê ronakbîran) bi rehetî nedikarî bigîhişta 
gel. 

   . Asta xwendevanan gelek kêm û sînordar bû.(perwerdeyên ku hebûn bi piranî 
li medreseyan bûn(olî bûn) û fikrên nûjen di nav wan da, di nav civakê de zû bi zû 
nedihat qebûlkirin. 
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       Bi tevahî di nav çar salan da sî û yek(31) hejmar hatine weşandin. Di nav van 
hejmaran da hin nivîsên girîng yên edebî hebûn. Mînak: “Zeman” a (yekem helbes-
ta Soranî) Hacî Qadirê Koyî, Hinek beşên “Mem û Zîn”a Ehmedê Xanî, hin gotarên 
derbarê sîyasî û civakî hatine weşandin.

       Piştî hejmara 4an, di çar hejmaran da hin nivîs û daxwaznameyên ji bo Siltan 
Abdulhemîd bi zimanê Tirkîya Osmanî hatine nivîsîn. Hejmarên 8, 9, 11, 15 bi tevahî 
dîsa bi Kurdî ye. Piştî hejmara 24an rojname bûye mehane. Piştî hejmara 25an jî, 
ji dêvla  gotina “cerîdeya Kurdî ye” êdî gotina; “Rojnameya Kurdî û Tirkî ye” hatîye 
nivîsîn. Her hejmara rojnameyê ji çar rûpelan pêk dihat. Ji ber ku ji welêt dûr dihat 
weşandin belavkirina wê gelekî bi zehmet bû. Ji xwe rêveberîya dewletê û hêzên 
ewlehîyê di nav Kurd û bajarên Kurdan da belavkirina wê qedexe kiribûn. Encax 
bi awayekî dizî û veşartî, di nav şert û mercên zor û zehmet dihat belavkirin. Di gel 
hemû zordestî û bêderfetîyan jî, bi qasî ji nameyên xwendevanan hatîye fahmkirin 
ku ji bajarên ewropayê heta Stenbol, Bexda û Şamê û hin bajarên Kurdistanê da jî 
belav bûye. Ji bo ku bêtir bigihêje xwendevanên xwe, ji hêla xwedîyê rojnameyê li 
ser qapaxa rojnameyê wiha hatîye gotin: “ Ji her hejmarê du hezaran ez ê bê pere 
bişînim Kurdistanê.”

      Cihê weşanê di gel dûrî Stenbolê ye jî, rêveberîya îstîbdata Abdulhemîd dev jê 
bernedaye. Bi awayekî rasterast û veşartî li ser rojnameyê zextên xwe kiriye. Ji ber 
van cûre zextan rojname mecbûr maye ku gelek caran cihê weşana xwe biguherîne. 
Birêvebirina rojnameyê piştî hejmara 6an (ji ber nexweşîya Mikdad Mîdhat Bedirxan 
jî) derbasî birayê wî, Abdurrahman Bedirxan dibe. Di heman demê da cihê weşanê 
jî, derbasî Cenewreya Swîsreyê (Îsvîçre) dibe. 14 hejmar li wir tên weşandin. Disa 
hejmarên ji 20an heta 24an li Misrê tên weşandin. Piştî hejmara 24an cihê weşanê 
ji Misrê vê carê derbasî Londona Îngîlîztanê dibe. Hejmara 24an li Londonê tê we-
şandin. Ji 25an heta 29an jî, li bajarê Folkstona başûrê Londonê tên weşandin. Du 
hejmarên dawî, carek din li Cenewreyê tên weşandin. Hejmara dawî di 14ê nîsana 
1902yan da hatîye weşandin.

 Lîsteya weşana navendên rojnameya Kurdistanê wiha ye:

    Hejmar                    Navend(cih)
      1-6                          Qahîre
      7-20                        Cenewre
      20-23                       Qahîre
      24                            London
      25-29                      Folkston
      30-31                      Cenewre

       Piştî îlankirina meşrûtîyetê bi derfetên nisbî yên azadîyê birazîyê Mîkdad Mîthad 
Bedirxan, Ahmed Sureyya Bedirxan bi armanca berdewamîya vê rojnameyê dîsa bi 
navê Kurdistanê, rojnameyeke nû weşandîye. Ev rojname heftane hatîye weşandin. 
Lê mixabin tenê du hejmarên wê li ber dest in. Hejmara 3yan di 25ê sibata 1909an, 
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hejmara 4an jî, di 18ê adara 1909an da hatine weşandin. Lê, destpêka weşana vê 
rojnameyê û hejmarên wê ne dîyar in. 

         Naverok 

      Ji hêla naverok û hejmara nivîskaran ne pir dewlemend be jî, zimanê rojnameyê 
bi giştî Kurdî ye. Nivîsên li ser tarîx û çanda Kurdan, beşên “Mem û Zîn”a Ehmedê 
Xanî, helbesta “Zeman” ya Hacî Qadirê Koyî, nivîs û gotarên civakî û sîyasî yên 
bi wê demê ra eleqedar hatine weşandin. Naverok xwedî hişmendîyeke modern, 
netewî û mûxalîfîya rêveberîya îstîbdatê ye. Di hejmara 9. da bi awayekî vekirî 
muxalîfîya xwe, di bin sernavê “Sebatul Mulkî Bîl- Edî” da wiha rasterast dîyar kirîye: 
“ Kurdistan, niha di bin rêveberîya îstîbdatê da ye, yên ku we birêve dibin ji hêla Ab-
dulhemîdî va hatine şandin. Lê xwedîyê Kurdistanê hûn in!” Ji bilî van, bi taybet ji bo 
perwerdehîya zarokan û hînbûna senehetên nû nivîs hatine nivîsîn. Mijarek dinê ya 
balkêş ew e ku balê dikişîne ser şerekî mûhtemel yê dibe ku di navbera Kurd û Er-
menan pêk were. Tê hêvîdarkirin ku, Kurd neyên lîstik û prowakasyonên bi vî rengî 
yên îktîdara dewletê. 
                                                                                                                                                      
                2.Kovara Jînê: 

        Bi derketina fikrên neteweperestî, gelek netewedewlet ava bûne. Împaratorîya 
Osmanî jî, piştî Şerê Mezin a Cîhanê para xwe ji van fikran stendîye. Ev tesîr bêtir li 
ser nijadên wekî; Tirk, Arnawit û Ereban çêbûye. Li ser Kurdan jî, ne yek parçeyî û 
tam bi organîze be jî, tesîra xwe kirîye. 

        Piştî Şerê Cîhanê, Împaratorîya Osmanî bi temamî belav bûye. Rewşeke nû 
ava bû ye. Ji sala 1918an heta dawîya sala 1922an ku wekî, serdema mutarekeyê 
dihat binavkirin  Kurdan jî cardin zindîkirina rêxistinên xwe yên berê û rêxistinên nû, 
bi tesîra “Prensîbên Wîlsonî” jî, xwestine mafên xwe yî jîyanî, hebûn û mafên qede-
ra xwe yê paşeroj avakirinê pêk bînin. Bi vî rengî sazîyên xwe ava kirine, têkoşîna 
sîyasî û netewî jî kirine. 

         Bi van armancan, di dawîya sala 1918an (30ê Berfanbara 1918/30 Aralık 
1918) li Stenbolê, hin cemîyet û çalakî di bin sîwana Kurdistan Teali Cemiyeti/KTC 
(Rêxistina Bilindbûna Kurdistanê) organîze dibin. Cemîyet di hewla ewilîn da, li hin 
bajarên Kurdistanê wekî; Dîyarbekir, Bedlîs, Xarpût û Dêrsimê nûnertî vekirine. Di 
bin vê sîwanê da ev cûre  çalakî  hebûn:

       . Kürt Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti(Komeleya Belavkirina weşan û îlmî 
yên   Kurdî)

        . Komeleya Hêvîyê
        . Partîya Milletî ya Kurdan
        . Kovara Jînê
        . Rojnameya Serbestîyê
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         Di kongreya damezirandina Cemîyeta Tealîya Kurdistanê da peywir wiha hati-
ne belavkirin, Seyîd Abdulqadir(Serok), Emîn Alî Bedirxan(Alîkarê yekem), Süleyma-
niyeli Fuad Paşa(Alîkarê duyem), Hamdi Paşa(Sekreterê Giştî). 

         Hin endam û nivîskarên din jî,

         Seyîd Abdullah, Mîralay Halit Bey(Dêrsim), Mîralay M. Alî Bedirxan(Botan), 
M. Emîn Bey(Süleymaniye), Şefîk Arwasî(Wan), Hoca Ali Efendi, Prof. Şükrü Ba-
ban(Süleymaniye), Fetullah Efendi, Mewlanzade Rıfat, Dr. Şükrü Mehmed(Bakırma-
denli), Bedîuzzeman Seîdê Kurdî, Müküslü Hamza, Xelil Xeyalî, Dr. Şükrü Mehmet 
Sekban, Dr. Fûad, Kemal Fewzî, Necmeddîn Hüseyin, Kamiran Bedirxan, Celadet 
Bedirxan, Reşid Axa(reîsê teşkilata hemalan), Kazizade Mustafa Şevki, Mehmed 
Mihri, Emin Feyzi, Menduh Selim, Abdülvahid Berzencizade, Dr. Hamid Şakir, Law 
Reşid, Abdülaziz Yamulkizade, Abdurahim Rehmi …

          Kovara Jînê, weşana komeleyê bû. Weşaneke heftane ye. Di 7ê Mijdara 
1918an da dest bi weşanê kirîye. Di kunyeya wê da, “ Kovareke Kurdî/Tirkî ye. Beh-
sa dîn, edebiyat, îçtîma û îqtîsadê dike.” hatîye nivîsîn. Di hejmara 33yan da wiha “ 
rojnameya heftane ya ilmî, sîyasî, hiqûqî û yekitîya Kurd” hatîye guherandin. 

          Heta hejmara 20an, gerînendeyê berpirsîyar û xwedîyê wê, Müküslü Hamza 
bû. Piştî wî, di hejmarên din da berpirsîyar bûye Menduh Selîm. Nayê zanîn ku Ko-
vara Jînê, qasî çend hejmaran hatiye weşandin. Lê 36 hejmarên wê dîyar in û li ber 
dest in. Bi îhtîmaleke mezin piştî doza girtinê lê vedibe, di dawîya sala 1920an da 
hatiye girtin. 25 hejmarên ewilî yên kovarê, ji hêla lêkolîner M. Emîn Bozarslan va 
hatîye wergerandin û sadekirin. Di sala 1985an da, wekî 5 cîldan ji hêla weşanxane-
ya Dengê va li Swêdê hatîye çapkirin.

           Naverok:

         Armanca derxistina Kovara Jînê, ji hêla Siverekli Hilmi va, di bin navê “Xitaba 
ji bo Ciwanên Kurd ra” wiha tê gotin: “ Em ê weşana di derheqê jîyana sosyolojik, 
edebî, mafên netewî, tarîxî yên gelê Kurd ku bi sedsalane hatîye îhmalkirin da bi-
kin.” 
        Gelek nivîsên di der heqê mijarên cûda da û nameyên xwendevanan da hene. 
Kovar bêtir ji hêla nûnertîyên li bajarên welêt da dihatin belavkirin. 

        Bi giştî li ser mijarên wekî; milletî, sîyasî, tarîxî, zimanî, edebî, perwerdehî, mi-
jarên jinanî û xebatên zargotinî(folklorik) hatine rawestan.

        Ziman, bi Kurdî(Kurmancî/Soranî) û Tirkî bû. Li ser berhemên Ehmedê Xanî û 
Melayê Cizîrî hatîye sekinîn. Xelîl Xeyalî, li ser mijarên wekî; tarîx, mîtolojî, sosyoloji, 
zimannasî û felsefî hin gotar nivîsîne. Siverekli Hilmi, li ser mijarên gotinên pêşîyan 
û biwêjan sekinîye. Ji bo hevparîya zaravayan xebat hatine kirin. 

        Kemal Fewzî, bal kişandîye ser têkilîya çîrok û mîtolojîyê (bi çîroka “Altın Kakül-
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lü Çocuk” wergerandîye zimanê Tirkî.). Di nav çanda çîrokên gelên Yûnanî û Kurdan 
da, hin hevparî hene gotîye. Dibêje ku, “tîtan” ên Yûnanan çi bin “devên heft serî” 
yên Kurdan jî ew in. Balkêş e ku di derbarên çîrokan da wisa gotîye: “ Bi qasî zane-
bûn û berhevkarîya xwe ez ê çîrok û efsaneyên Kurdan li ser rûpelên Jînê biweşî-
nim. Ez ê li ber çavên zanayên mitolojîyê raxînim. Bila bêînsafîya” Dîyarbekirîyê 
Nankor” yê ku efsaneyên Kurdan bi zimanê Tirkî wekî li gor  “Dede Korkut Masalları” 
nivîsîye îhtîmal e ku derkeve holê! (rexneyê li Ziya Gökalp dike.) Şefik Arwasi, li ser 
ziman, zanîst û girîngîya zanînê disekine. “Berî her tiştî ilim(zanîn) tê.” gotîye. 

       Helbestvan û nivîskar Abdurehîm Rehmî jî, bal kişandîye ser girîngîya yekîtî û 
tifaqê. Li gorî wî peywira îroyîn; hêvî û armanc, avakirina yekîtîya ciwanên Kurd û 
qewirandina cahîlîyê ji Kurdistanê ye! 

        Jinên Kurd jî, li gor şertên wê çaxê di nav vê komeleyê da “ Cemîyeta Tealîya 
Jinên Kurdan” ava kirine. Deng û rengên wan jî di kovarê da dixûyê.
        Bi giştî di çarçoveya bi têgehên Kurd û Kurdistanê ve girêdayî weşan hatîye 
kirin. 

        3. Kovara Hawarê: 
           
        Kovara Hawarê; di navbera salên 1932 û 1943yan da (di navbera du şerên me-
zinî cîhanê da) derketîye. Xwedî û berpirsîyarê wê Celadet Alî Bedirxan bû. Kovar, 
li Şama Sûrîyê derdiket û li gelek deverên Kurdistanê û lî cihên ku Kurd lêbûn dihat 
belavkirin. Ji gelek alîyên Kurdistanê jî, ronakbîran nivîsên xwe ji kovarê ra dişandin. 
            
         Rewşa Berîderketina Hawarê:

   Di sala 1919an da Celadet, Kamûran, Ekrem Cemîl Paşa û Abdurehîm Rehmî 
Hekkarî(Zapsû) li gel Bînbaşî Noelê Îngîlîz bi tevahî 17 kesan ji bo rewş û danasî-
na Kurdistanê bikin dest bi gereke berfireh kiribûn. Mistefa Kemal wê çaxê fermana 
kuştina wan dide. Ji mecbûrî dawî li vê gerê tînin. 

        Di sala 1922an da jî, Hikumeta Ankarayê (ku hîn bi temamî nehatîye damezi-
randin jî) di derheqê malbata Bedixanîyan da fermana îdamkirinê dide. Emîn Alî Be-
dirxan, jina wî û kurê wî yê mezin Sureyya Bedirxan diçin Qahîreya Misrê. Celadet, 
Kamûran, Safter û Hîkmet jî diçin Almanyayê. 

         Çi tiştên ku di destpêka xebatên li hember dewletên dagirker hatibûn gotin, 
piştî ku bihêzbûna xwe bicih kirin giş hatin redkirin. Di qanûna bingehîn ya di 1924an 
da înkara hebûna Kurdan bi giştî hat kirin. Rakirina xîlafetê jî, ji hêla olî va tesîr li 
ser Kurdan kirîye. Di rewşeke wisa da, bi pêşengtîya Şêx Seîd, Kurdan bi “Hereketa 
Azadîyê” li hember Hukumeta Ankarayê serî hildaye. Lê ji kêmhazirîyê û hin se-
demên din têk çûne. Hemû kadroyên vê serhildanê li Dîyarbekirê tên darvekirin. Bi 
hezaran kes bi hêla nav “Anatolîyê” va tên sirgûnkirin. Yên ku naxwazin biçin sir-
gûnê berê xwe didin Çîyayê Agirîyê û Îranê. Gelekên li sirgûnê jî vedigerin vir û Şerê 
Agirîyê wisa dest pê dike. 
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         Piştî Serhildana Şêx Seîd Celadet vedigere Lubnanê. Li Bêrûdê di gel gelek 
hêz, komele û welatparêzên Kurd rêxistina Xoybûnê ava dikin. Şerê Agirîyê piştî 
sala 1927an, ji alîyê Xoybûnê va tê birêvebirin. Serokê wê jî Celadet Bedirxan bû. 
Ji bo piştgirîya Şerê Agirîyê wan dê ji hêla Sûrî va êrîşî bajarên wekî, Mêrdîn, Mid-
yad, Ûrfa, Dîyarbekir û hinekên din bikirina da ku hêza dijmin hinekî belav biba û 
hêla Agirîyê jî, hinek rehet biba. Lê ev neçûye serî. Bi zextên Tirkîyeyê û bi destên 
Fransayê ev hemû Kurdên rewşenbîr, sirgûnî Şamê bûne. Çûna wan a Kurdistanê 
jî qedexe kirine. Hikumeta nû ya Tirkîyeyê di vê demê da qanûneke “yüzellilikler” 
jî derdixe û kesayetên li gor xwe “bitalûke/xayîn” dibîne gîşî ji hemwelatîbûna xwe 
derdixin. 

          Kurdistan, bi vî awayî, di nav pênc salan da du caran hatîye wêrankirin û 
şewitandin. Bi sedhezaran Kurd hatine kuştin û ji cihên xwe hatine dûrxistin. Bi de-
han kadroyên pêşeng hatine darvekirin. Dil û hêvîyên gel hatine şikandin. Li ser gel 
tirs û xofek mezin çêbûye.

             Derketina Kovara Hawarê:

         Di sala 1932an da, Celadet û hin hevalên xwe li Şama Sûrîyê dixwazin kova-
rekê derxin. Serlêdana wanî ewil ji hêla dewletê nayê qebûlkirin. Di serdema duyem 
da, wezareta hundir ya dewleta Sûrîyê destûra weşanê bi şertê ku sîyasetê tê da 
nekin dide. Celadet ji mecbûrîyetê vê qebûl dike. Ji sala 1920an heta sala 1932yan 
da, ji ber gelek bûyer, şer û sedeman meriv dikare bibêje ku, di qada Kurdî da, hema 
bêje tu tiştek nehatîye weşandin. Bi vî awayî derketina Hawarê gelekî bi nirx û girîng 
e. Li gel hemû astengî û qewîmînên pir giran û bi êş Celadet û hevalên wî dev ji xwe 
û hêvîyên xwe bernedane.

         Hejmara kovarê ya ewil, di 15ê Gulana 1932an da li Şamê derketiye.(Ev roj di 
nav Kurdan da, niha bi gelemperî weke Cejna Zimanê Kurdî tê pîrozkirin.) Ev, şo-
reşek e ku yekem car alfabeya latînî hatîye bikaranîn. Li Tirkîyeyê jî, alfabeya latinî 
hatîye qebûlkirin(1 Mijdar 1928). ( Bi taybet, ji ber hin tîpên dengdêrên Kurdî yên ku 
di alfabeya Erebî/Farisî da bi heman tîpê ne. Wekî; î/ê her dû jî :   ی  ye.   o/û her dû 
jî:  و ye. (Dema ku di gera xwe yî di sala 1919an da ku hin çîrok ji dengên gel va not 
digirt di nivîsê da zehmetî kişandîye. Lê dîtîye ku Bînbaşî Noel bi rehetî xwendina 
xwe pêk anîye. Wê çaxê dibêje bi min ra fikra çêkirina alfabeya latînî çêbûye.) 

         Ji ber bîr û bawerîya gel elfabeya Erebî wekî pîroz dihat qebûlkirin. Ji ber vê 
qebûlkirina elfabeya latînî di nav gel da wisa hêsan çênebûye. Guherînên bi ren-
gî yên rojava wekî kufrê dihat qebûlkirin. Di qebûlkirina alfabeya latînî da rola Şêx 
Evdirehmanê Garisî gelekî çêbûye. Bi saya wî Celadet karibûye alfabeyê bideqebûl-
kirin.(Ji ber wê ye ku; piştî wefata şêx, li ser wî gelek şînname di kovarê da hatine 
weşandin.)
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           Di hejmara ewil da; 

        - “Hawar ji niha û pê ve, bi her tiştê ku Kurd û Kurdîtî pê bendewar e, dê mijûl 
bibe. Tenê sîyaset jê dûr e, xwe naxe sîyasetê.” 

         - Zêde kes tune ne. Tenê li gel Celadet, Kamûran û Qedrîcan heye.( Her ku 
diçe piştgirî û beşdarbûn zêde dibe.)

         - Armancên sereke yên kovarê wiha hatine rêzkirin: Belavkirina elfabeya Kurdî 
di nav Kurdan da û hînkirina wê. /Agahîyên li ser zimanê Kurdî û tarîxa wî. /Ber-
hevkirina xebatên folklorik( çîrok, laje(turku), stranên Kurdî û belavkirina wan…) /
Senifandin û belavkirina dîwanên Kurdî. /Xebatên li ser reqs, qeydeyên stran, pîşe û 
sineetên Kurdî, dîrok û erdnîgarîyê.

          - Girîngîya zanîn û ziman derketîye pêş. “Hawar dengê zanînê ye. Zanîn, xwe 
nasîn e. Xwe nasîn, ji me re rêya felat û xweşîyê vedike. Kesê ko xwe nas dike; 
dikare xwe bide nas kirin. Hawara me berî her tiştî heyîna zimanê dê bide nas kirin. 
Lewma ko ziman şerta heyînê a pêşîn e…”  

           Ji hejmara ewil heta hejmara dawîn ya Hawarê, wekî 11 sal derbas bûne. Lê 
emrê Hawarê yê rastîn, belkî kêmtirî 5 salan e. Carinan bi mehan û salan navber 
ketiye navbera hin hejmaran. Hejmarên Hawarê bi vî awayî derketine:

           Jimar 1:   15.05.1932               Jimar 23: 25.07.1933
           Jimar 24: 01.04.1934               Jimar 26: 18.08.1935
           Jimar 27: 15.04.1941               Jimar 57: 15.08.1943

           Bi du zimanan derdiket. Bi Kurdî û Frensizî. Heta hejmara 23 yan du alfabe 
jî dihat bikaranîn. Latînî û Erebî/Farisî. Piştî hejmara 23 yan elfabe bi tevahî bû ye 
latînî. 

           Her hejmar bi giştî ji 20 rûpelan pêk dihat. 2-4 rûpel jî Frensizî bûn. 
           
           Nivîskarên Hawarê:

           Ji ber ku ewil zêde kes tune ne, Celadet bi gelek mahlasan dinivîse. Hin 
mahlasên Celadet pê dinivîsî ev bûn: Herekol Azîzan, Tawizparêz, Bişarê Segman, 
Xweyîyê Hawarê, Hawar, Stranvan, Stranvanê Hawarê, Bavê Cemşîd, Bavê Cem-
şîd û Sînem-Xanê… Dû ra her diçe kadroya nivîskaran zêde bû ne. Hin jê ev in:

           Dr. Ahmed Nafîz(bijîşkê kovarê) û birayê wî, Nûreddîn Zaza, Zaza ne, lê ge-
lekî xweş bi kurmancî jî dizanin.

           Ebdulxaliq Esîrî, Goran, Bêkes(Bavê Şêrko Bêkes), Hevindê Sorî, Hemîd 
Ferec û gelek kesên din bi Soranî dinivîsin. 
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           Celadet, Kamûran, Cegerxwîn, Qedrî Can, Osman Sebrî, Rewşen Bedirxan, 
Hemzeyê Miksî, Ebdurehmanê Elîyê Ûnis û gelekên din jî, bi Kurmancî dinivîsîn. 

           Armanca bikaranîna cûre zaravayan ji yek meramên Celadet bû ku, yekîtîya 
zimanê Kurdî pêk bine. Bi Hawarê ve hinek pêk anîye.

           Naveroka Hawarê:

          Ji hêla naverokê va gelekî dewlemend e. Edebîyata Kurdî, hem bi pexşanî 
hem jî, bi helbestî tê da heye. Bi tevahî ji zaravayên cûda nêzî 187 helbest hene. Ji 
Erebî jî 3, ji Frensizî jî 4 mînak hene. Girîngdayîna çîrokê jî gelek e. Di hejmaran da 
li der dora 70 çîrok hene. Li ser edebiyata klasik; ji Dîwana Melayê Cizîrî û Mem û 
Zîna Ehmedê Xanî mînakên îqtîbasan hene. Li gel vê ji mînakên helbestên edebi-
yata nû, yên wekî Goran jî hene. Gelek mînakên li ser cûreyên pexşanê yên weke; 
gotar, jiyanname, name û çîrokê hene. Di der barê mijarên weke; edebiyat, huner, 
zanist, civak, siyaset, tarîx, ziman û hwd. mînak hene.

           Weke Sernav Xebatên ku di Hawarê da Hatine Kirin:
       
           . Ziman û Milet:

           Ziman, şertê pêşîn yê hebûnê ye. Ji bo yekîtî û hebûna Kurdan tiştê herî 
girîng ziman e. Yekîtîya Kurdan di yekîtîya zimanê Kurdî da hatîye dîtin. Ji bo vê bi 
nivîsîna her zaravayan hewl hatîye dayîn ku yekîtîya zimanê Kurdî pêk were. Bi her 
awayî li ser hîmên ziman (elfabe, rêziman û ferheng) hatîye sekinîn.

           . Elfabe:

           Ji bo xwendin û nivîsîna Kurdî hêsan û zelal bibe, bingeha elfabeyeke nû 
hatîye dayîn. Di gelek hejmaran da ji bo fêrbûn û bikaranîna wê nivîs hatine nivîsîn. 
Mînak: Piştî hejmara 24an tîpên “k û q”bi hevra hatine guherîn. Piştî hejmara 27an 
jî, “î” ya berî “y” yê hatiye kurtkirin û bû ye “i”. 

            . Rêziman:

          Piştî hejmara 27an ji bo belavkirina rêzimana zimanê Kurdî di 22 hejmaran da 
bi agahdarkirina mijarên zimanî, bingeha gramera Kurmancî hatîye dayîn. Celadet 
ewil bi deng û elfabeyê dest pê kirîye. Li ser mijarên weke; navdêr û tewanga wan, 
pronav, rêngdêr, jimarnavan nivîsîye.

          . Ferheng:

          Celadet dixwest ku ferhengeke ji zimanê Kurdî re amade bike. Ev belkî pêk 
nehatîye lê di dawîya kovarê da quncikek bo ferhengokê hatîye çêkirin. Ev ji bo bin-
geha ferhengeke Kurdî gelek hêja û bikêr e.
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          . Edebîyat û Folklor: 

          Edebîyata Kurdan ya devkî gelekî pêş da çû ye. Bi çi sedeman bin Kurd zêde 
hay ji xwe çênebûbe jî, ev dewlemendî pir bala rojhilatnasên(Kurdnas) biyanî kişan-
dine, tesîr li wan kirine. Dema dibînin hema dest bi komkirina folklora Kurdî kirine û 
ew wergerandine zimanên xwe yî ewropî. Rûsî, Elmanî, Frensizî, Îngîlîzî, Îtalî… û 
hwd. hatine û birekî hêja folklora me bi vî awayî nivîsandine. Destana Memê Alan 
yek ji van e. Hin kesên bi vî rengî xebat kirine ev in: A. Jaba, H. Makas, O. Mann, 
Hadank, B.Nikitine, R. Lescot, D.N Mackenzie û gelekê din… 

           . Klasîkên Kurdan:

           Hin beşên Dîwana Melayê Cizîrî û Mem û Zîna Ehmedê Xanî ji nû va hati-
ne nivîsîn da ku bên naskirin û belavkirin. Bi kurtî be jî, li ser gelek Klasîkên weke; 
Elî Herîrî, Feqîyê Teyran, Melayê Bateyî, Smaîlê Beyazîdî, Şeref- Xan, Mirad-Xan, 
Sîyahpûş, Axayok, Mewlana Halid, Mela Yahyayê Mizûrî, Mela Xelîlê Sêrtî, Şêx Ev-
dilqadirê Gêylanî, Nalî, Şêx Riza, Hacî Qadirê Koyî û hwd nivîs hatine nivîsîn. 
            . Karên Wergerê:

            Gelek nivîsên hêja ji zimanên cûda ji bo Kurdî hatine wergerandin. Hin mî-
nak ev in: 

            - Hin beşên Seyahatnameya Ewlîya Çelebî.

            - Kardox û Welatê Wan a Ksenofonê Yewnanî.

            - Meala Quranê û Hedîsên Pêxember.

            - Çarînên Omer Xeyam… û hwd. 

           Gelek mijarên Kurdî jî, ji bo Frensîzî jî hatine wergerandin. 

            .Quncikên Hawarê:

            Ji bo gelek beşan quncikên cihêreng hatibû veqetandin di kovarê da. Ji 
bo agahdarkirin û bersivdayîna nameyên xwendevanan yên der barê pirsen ten-
duristîyê da, Dr. Ahmed Nafîz quncika wî hebû. Hin quncikên weke; mijarên jinan 
(Rewşen Bedir-Xan), nameyên xwendevanan, zarok, xeberên der heqê rewşa din-
yayê û agahdayîna weşanên Kurdî jî hebûn. 

             . Kitêbxaneya Hawarê:

             Hawarê gelek pirtûkên hêja dida çapkirin û belavkirin. Heta sala 1943yan 
hejmara van pirtûkan gihane 17an. 
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Hawarê bi giştî gelek nivîsên derbarê mijarên weke; tarîx, erdnîgarî û jîyana Kurdan 
ya civakî jî, weşandine.

             Encam:

             Haya ronakbîrên Kurdan ji pêşketinên dinyayê hebûye. Bi taybetî ji ber ku ji 
sazîyên xwe yî pergalî bêpar in û hwd sedemên gel bê rêvebir in. Di nav çend salan 
da bi çend caran hatine şikandin. Bi her awayî hatine qirkirin. Li gel hemû bêderfetî 
û zextan jî ronakbîrên Kurdan di nav neçarîyê de be jî barê rêveberîya gel jî hildane 
ser milên xwe. Xwestine Kurd jî ji pêşketinên dinyayê bêpar nemînin. Hewl dane ku 
Kurd jî wekî miletên din bin û xwedî mafên xwe bin. Ronakbîran, di her dema şikestî 
û bêhêvîyê da jî nesekinîne, dev ji xwe û gelê xwe bernedane. Gelek xebatên hêja 
kirine. Hewl dane ji derfetên demê sûd werbigirin. Bi rêya karên rêxistinî û çape-
menîyê xwestine mebestên xwe bibin serî. Cih hatîye komeleyên xwe ava kirine, 
cih hatîye pêşengtîya şer kirine. Rojnameya xwe yî ewil derxistine. Elfabeyeke nû 
bikaranîne. Di her xebatên hatine kirin da; ziman û girîngîya zanînê derxistine pêş. 
Kurd, di roja îroyîn da roja derketina Rojnameya Kurdistanê(22ê Nîsanê) weke Roja 
Rojnamegerîya Kurdî û roja derketina Kovara Hawarê jî, (15ê Gulanê) weke Cejna 
Zimanê Kurdî  pîroz dikin. 

                               

 Çavkanî: 

 1. https//www.dunyabulteni.net/kultur-sanat/jin-dergisi-yeni-bir-ulus-tahayyu-
lu-h156168.html     Asım Öz.     Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2011

 2. https//www.kudistan24.net/tr/opinion/ecf2f8f9-8fb8-4b33-ac22-4b070bc8dc76/
kürt-basınında-ilk-dönem-1-      Seîd Veroj    20 April 2017

 3. www.rupelanu.org/kurt-basininda-ilk-dönem-345yy.htm  Seîd Veroj   Jîn Dergisi   
17.04.2018

 4. http://bnk.institutkurde.org/images/pdf/LK5QDFR2T9.pdf  Mihemed Bekir  Hawar            
Ji elfabeya erebî-farisî wergerandin û ji nuh ve nivîsandin

 5. Notên Dersên Mamoste: Hayrullah Acar . Zanîngeha Artûklûyê ya Mêrdînê. Beşa 
Edebîyat û Zîmanê Kurdî. Dersa Tarîxa Çapemenîya Kurdan.

 6. Hawar- Gotar : Hayrullah Acar 

 7. Notên Dersên Mamoste: Zülküf Ergün . Zanîngeha Artûklûyê ya Mêrdînê. Beşa 
Edebîyat û Zîmanê Kurdî. Dersa Edebîyata Kurdî ya Modern. 
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 لە قۆناغی یەکەمی ژیانماندا، سەروەختی منداڵی،
 بۆ جەستەمان دەژین، دەخۆین و دەخۆینەوە و گەمە
 دەکەین، تا گەورەتر ببین، زیاتر بایەخ بە ڕای ئەو

 خەڵکە دەدەین کە لەگەڵیاندا دەژین و داخوازییەکانی
 جەستەمان کەم و زۆر فەرامۆش دەکەین، ئەمە قۆناغی
 دووەمە. قۆناغی سێیەم ئەوەیە: ملکەچی داخوازییەکانی

 ڕۆحمان دەبین، نە گوێ بە ڕای خەڵک دەدەین و نە
.دوای ئارەزووە ئاژەڵییەکانی جەستەمان دەکەوین

 ئارەزووی ئاژەڵی یەک چارەسەری هەیە، ئەوەیش ژیانە لە پێناوی ڕۆحدا.
 ئەوە ئاسان نییە دەست لە دابونەریتی سەروەر هەڵبگرین، ئاخر هەر

 هەنگاوێک بەرەو ژیانێکی باشتر بنێین، بەرەو ڕووی چەندان بەربەست
 دەبینەوە. کەسێک ئامادەی ئەوە بێت خۆی چاک بکات، نابێت لە لۆمەی خەڵک

 سڵ بکاتەوە. ئەوە خراپە بە وازهێنان لە دابونەریت، خەڵک بریندار بکەین،
 بەاڵم خراپتر ئەوەیە، گوێ بۆ بانگی ویژدانمان ڕانەگرین و مل بۆ دابونەریتی

.زاڵ کەچ بکەین

 وەک چۆن کەسێک نییە هەمووان سەرزەنشتی بکەن، کەسێکیش نییە هەمووان
 ستایشی بکەن، بۆیە نە گوێ بە سەرزەنشتی خەڵک بدە، نە بە ستایشیان.

 گرنگترین شت بۆ ئینسان ئەوەیە، لە خۆی تێبگات، ئاخر ئینسان ئەگەر لە
 خۆی تێنەگات، مەحاڵە کەسێکی بەختەوەری لێ دەربچێت. ئەوە هیچ بایەخی
 نییە ئەوانی دی چۆن لێت تێدەگەن، بۆیە گوێ مەدە بە سەرزەنشتیان، ئەوەت
 بە الوە گرنگ بێت، خاوەنی ڕۆحێکی بەهێز بیت و کۆششت بۆ ئەوە بێت،

.بەهێزتری بکەیت

 لەوە دەترسیت ئەگەر سادە و خاکەرا بوویت، سووک سەرنجت دەدەن؟ نا،
 کەسێک دادپەروەر بێت، هەرگیز لە سۆنگەی ئەوەوە کە سادە و خاکەرایت،

تۆلستۆی وای گوت
حەمەسەعید حەسەن
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 سووک بۆت ناڕوانێت، تێڕوانینی کەسانی نادادپەروەریش، بە هێند وەرمەگرە.
 گوێ بە قسەی خەڵک مەدە! گرنگ ئەوەیە بۆ ڕۆحت بژیت، ئەرکی خۆت

 جێبەجێ بکەیت و هەمیشە لە بیرت بێت: بۆچی هاتوویە نێو ژیانەوە. ئەوی
 هەر لە تافی الوییەوە، شوێن ئارەزووە ئاژەڵییەکانی بکەوێت، ئەستەمە خۆی
 بگۆڕیت، با ویژدانی داوای شتێکی تریشی لێ بکات. تاقە چارەسەر ئەوەیە
 بایەخ بۆ ڕای خەڵک دانەنێیت. سوکرات دەڵێت: ئەوە کێشە نییە، خەڵک بە

 چاکت دەزانن، یان نا، ئەگەر خوازیاریت چاکە باڵو بکەیەوە، خۆت چاک بکە!
.ئەوە گرنگە

 خۆمان چاک بکەین، ئاسانترە لەوەی ئەو خەڵکە ناچار بکەین، بە چاکمان
 بزانن. ئەوی بایەخ بە خۆی نەدات، بخوازێت یان نا، دەکەوێتە بن هەژموونی

 فیکری کەسێکی دیکەوە، ئەویشی بکەوێتە بن هەژموونی فیکری کەسێکی
 ترەوە، پێ بزانێت یان نا، کۆیلەیە. کۆیالیەتیی فیکر، لە کۆیالیەتیی جەستە
 خراپترە، بۆیە خۆت فیکر بکەوە، گوێ مەدە ئەوەی خەڵک چیت پێ دەڵێن.

 سپارتاکۆس وەک جەستە کۆیلە بوو، بەاڵم چونکە فیکری ئازاد بوو، ناوی بە
 نەمریی ماوەتەوە. دوای ویژدانی خۆت بکەوە و گوێ بە قسەی خەڵک مەدە!
 ئاخر خەڵک ئەگەر ستایشیان بکەیت، بە سووکت دەزانن، ئەگەر بەرپەرچیان

.بدەیەوە، سووکایەتییت پێ دەکەن

 جیاوازیی سەرەکیی نێوان ئینسانەکان ئەوەیە، بەشێکیان بەگوێرەی فیکری
 خۆیان دەژین و بەشەکەی تریان بەگوێرەی فیکری خەڵک. وا بژی وەک خۆت
 دەخوازیت، نەک وەک خەڵک دەیانەوێت! ئەمە ڕێسایەکە ڕەچاوکردنی سەختە،
 ئاسان ئەوەیە ڕەدووی ڕای گشتی بکەویت، بەاڵم بە تەنیا بژیت، باشترە لەوەی

 یەکێک بیت لە مێگەل. وا بژی وەک دەخوازیت، لە پێناوی ستایشی خەڵکدا
.مەژی، ئەگەرنا ژیانت بەفیڕۆ دەڕوات

 هەرگیز ڕووی نەداوە، هەمووان ستایشی یەکێک بکەن، ئاخر ئینسان ئەگەر
 چاکەکار بێت، خراپەکاران بە خراپی دەزانن و گاڵتەی پێ دەکەن، ئەگەر

 خراپەکاریش بێت، چاکەکاران پێی سەرسام نابن. ئینسان بۆ ئەوەی هەمووان
 پەسنی بدەن، پێویستی بەوەیە لەبەردەم چاکەکاراندا ڕۆڵی چاکەکار نمایش

 بکات و لەبەر چاوی خراپەکارانیش دەوری خراپەکار ببینێت. کەسی وایش
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 وەک دووڕوو دەناسرێت و خەڵکانێک پەیدا دەبن سەرکۆنەی بکەن. تاقە
 دەرچە ئەوەیە، کەسێکی چاک بیت، گوێ بە ڕای خەڵک نەدەیت و چاوت لەوە

.نەبێت پاداشتت بدەنەوە، ئەوەت بە الوە گرنگ بێت، ویژدانت ئاسوودە بێت

 نە بە پارچە قوماشێکی نوێ، جلێکی کۆن پینە بکە، نە شەرابی نوێ لە
 گۆزەی کۆندا هەڵبگرە! ناتوانیت ژیانت چاک بکەیت، ئەگەر دەست لە خووە

 دێرینەکانت هەڵنەگریت. شەقێکی توند لە خووە کۆنەکانت هەڵبدە، خۆت لەسەر
 ڕەوتاری نوێ ڕابهێنە، گوێ بەوە مەدە، خەڵک چی بە چاک دەزانن و چی بە
 خراپ. بێ گوێدانە سەرزەنشت یان ستایشی خەڵک، خزمەت بە ڕۆحی خۆت
 بکە! دابونەریت دوور تووڕ بدە، تەنیا گوێ بۆ بانگی ویژدانی خۆت ڕادێرە!

.ئەوی ژیانێکی ڕاستەقینە بژی، پێویستی بە ستایشی خەڵک نابێت

 گوێ مەدە هەڵسەنگاندن و پێشداوەری و حوکمی خەڵک! خۆت بڕیار لەسەر
 کاروباری ژیانت بدە! گوێ بۆ دەنگی هێمنی ئەو خوایە ڕابگرە کە ناخی

 ئاوەدان کردوویەوە، ژاوەژاوی خەڵک بە هێند وەرمەگرە! هەرچەند خۆت
 ماندوو بکەیت، بۆ ئەوەی لەبەردەم خەڵکدا جوان دەربکەویت، هەر خەوشت

 لێ دەدۆزنەوە. خوا خۆی دەتناسێت، ستایش یان سەرزەنشتی خەڵک، الی خوا
 هیچ لە حەقیقەتی تۆ ناگۆڕن. ڕای خەڵک ئەم و ئەو فریو دەدات، بەاڵم خوا

 فریو نادرێت. گەر دەخوازیت بە ئارامی بژیت، هەقی خەڵکت نەبێت، خواکەی
 نێو ناخت لە خۆت ڕازی بکە! خەڵک جیاوازن و شتی جیاوازیان لە تۆ

 دەوێت، ئەمڕۆ شتێکیان دەوێت و سبەی شتێکی دیکە، بەاڵم خوا کە لە ناختدا
 دەژی، هەمیشە یەک شتی لێت دەوێت. جۆن ڕاسکین دەڵێت: (تاقە ڕێگە بۆ

 ئەوەی بڕوات بە خوا نەبێت ئەوەیە، گوێ لە خوای ناخی خۆت نەگریت و پێت
 وابێت، خەڵک لەسەر هەقن.) لە پێناوی ستایشی خەڵکدا مەژی، ئەگەرنا ژیانت

.بەفیڕۆ دەچێت

 ئەوە فریودانی خەڵکە، بە پاساوی ئەوەی ئێمە چونکە ناچارین سەر بە
 دەوڵەتێک بین، ئیدی ئاسایییە بە ناوی ئەو دەوڵەتەوە بە گژ خەڵکی دیکەدا

 بچینەوە، موڵک و ماڵیان داگیر بکەین و سڵ لە کوشتنیشیان نەکەینەوە. ئەگەر
 کەسێکتان بە حەکیم، بە ئازا یان بە وریا زانی، ئاساییە ڕێزی لێ بگرن و

گوێی بۆ
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 ڕادێرنن، بەاڵم ملکەچی مەبن، ئاخر ملکەچی لە ئینسانی ترسنۆک 
 دەوەشێتەوە، کەسانی بوێر ئەگەر ملیشیان بە پەتدا بکرێت، مل کەچ ناکەن.
 ئازادی مافێکی سروشتیی ئینسانە و ئەوە خەباتە لە پێناوی ئازادیدا، ئینسان
 لە ئاژەڵ جیا دەکاتەوە. ئەوە ئێوە خۆتانن، دەسەاڵت بە کەسێک دەبەخشن و
 دەیکەن بە کەڵەگا بەسەر خۆتانەوە، ئاخر ئەگەر ئێوە گوێرایەڵی نەبن، ئەو
 لەکوێ دەتوانێت، بەری ڕەنجتان بخوات! ستەمکار پەیکەرێکی زەبەالحە،

.ئەگەر ئێوە پشتی نەگرن، تێکدەشکێت و هەرەس دەهێنێت

 ئەوە جێی سەرسوڕمانە کە ئەو هەموو خەڵکە خۆیان بە کوشت دەدەن، تا
 مەملەکەتی خراپە هەر پایەدار بێت. مەملکەتی خراپە: ئەم دەوڵەتە کە بەگژ
 ئەو دەوڵەتدا دەچێتەوە. ئەوە مایەی خەم و نیگەرانییە کە ئەو خەڵکە ئەوەندە

 گەوجن، لە الیەن تاقمێکەوە، بە ئاسانی فریو دەدرێن و بەرەو مەیدانی جەنگ
 بەڕێ دەکرێن. کانت دەڵێت: (بەهێزبوونی دەوڵەت هەوێنی بەدبەختیی خەڵکە،

 ئاخر دەوڵەت کە هەوڵی بەهێزبوونی خۆی دەدات، ئەوەی ڕەچاوی نەکات،
 ئاکاری جوانە، ئەوەیش مەحاڵە، بەدئاکاری سەروەر بێت و خەڵکیش بەختەوەر

(.بن

 دەوڵەت دەڵێت: (پێم ناخۆشە کە بەشێک لە هاووەاڵتییان زیندانی دەکەم یان
 لە سێدارەیان دەدەم، پێم ناخۆشە ناوبەناو جەنگ هەڵدەگیرسێنم کە بریتییە
 لە کۆکوژی، بەاڵم ناچارم، چونکە ئەوانە داخوازیی کۆمەاڵنی خەڵکن کە

 دەسەاڵتیان پێ بەخشیوم. میللەتیش دەڵێت: (کە پەالماری خەڵکانێکی بێگانە
 دەدەم، دەیانکوژم و خاکیان داگیر دەکەم، ئەوە بە خواستی خۆم نییە، ئەوە

 جێبەجێکردنی فەرمانی دەوڵەتە کە پەیمانم پێ داوە، لە پێناوی بەرژەوەندیی
 بااڵی گەلدا گوێڕایەڵی بم.) ئەوە فریویان داوین کە پێیان گوتووین: تەنیا لە

 سایەی دەوڵەتدا بە ئازادی شاد دەبین، ڕاستییەکەی ئەوە دەوڵەتە ئازادیمان لێ
.زەوت دەکات

 لەوە تێدەگەین بۆچی قەیسەر و وەزیر و دەوڵەمەند، داکۆکی لە دەوڵەت دەکەن
 و بە پێویستی دەزانن، بەاڵم ئەوە سەیرە کە هەژاران داکۆکی لە دەوڵەت بکەن،

 ئاخر دەوڵەت نەک هەر هیچ سوودێکی بۆ وان نییە، بەڵکوو سەرکوتیشیان
 دەکات. ئەوە پەروەردەیەکی ساختەیە کە دەوڵەت بە پێویست لە قەڵەم دەدات،
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 ئاخر ئەوە دەوڵەتە بەری ڕەنجی هەژاران زەوت دەکات و بە زۆرەملێ
.ڕەوانەی بەرەکانی جەنگیان دەکات

 ئەم دەوڵەتەی کە هەیە، زادەی ئەو شارستانییە بااڵیەیە کە لە نەوەکانی)
 پێشووەوە بۆمان ماوەتەوە، ئەگەر خاپوورری بکەین، بەرەو ڕووی

 داهاتوویەکی تاریک دەبینیەوە.) ئەم بۆچوونە کە هیچ ڕاستییەکی تێدا نییە،
 بەرهەمی پەروەردەیەکی ساختەیە و مەبەست لێی فریودانی خەڵکە، تا ستەم
 هەر سەروەر بێت و کوشتوبڕ هەر درێژەی هەبێت. ئەو خەڵکە هەموویان
 ئەو خراپەکارییانە دەبینن کە دەوڵەوت بەرهەمیان دەهێنێت، هەر لە دادگا و

 سزاوە تا ستەمکاری و جاڕدانی جەنگ، بەاڵم پەروەردەی ساختە فریوی داون
 و بەرچاوی لێڵ کردوون. تاقە چارەسەر ئەوەیە، نایەکسانی ڕەت بکەینەوە و

 بەگژ ئەو ئەفسانەیەدا بچینەوە کە فەرمانڕەوایان بە توێژێکی هەڵبژاردە و بااڵتر
.لە خەڵک لە قەڵەم دەدات

 مافی ئەوەمان نییە هەندێک شت بکەین، چونکە لێمان قەدەغە کراون، مافی
 ئەوەمان نییە هەندێک شت نەکەین، چونکە فەرمانمان پێ کراوە، بیانکەین!
 ئەوانەی ئەم شتمان لێ قەدەغە دەکەن و ئەو شت نا، ئەوانەی فەرمانمان پێ
 دەکەن، ئەم شت بکەین و ئەو شت نا، کەسانێکن وەک خۆمان ئاسایی، نە لە

 ئێمە پیرۆزترن، نە لە ئێمە بااڵتر. ئەوە زادەی ساویلکەیی و ترسنۆکیی خۆمانە
 کە گوێڕایەڵی وەعزی واعیز و فەرمانی میر دەبین. دەسەاڵتداران پێمان

 دەڵێن: (ئەگەر ملکەچی فەرمانی ئێمە نەبن، دەکەونە بن هەژموون و گوشاری
 کەسانێکەوە، کە لە ئێمە توندوتیژتر دەبن،) بەاڵم ڕاستییەکەی، ڕەنگە نەزانین

 دوای یاخیبوون لە دەوڵەت چی ڕوو دەدات، بەاڵم سوور دەزانین، لەوەی ئێستا
 .خراپتر ڕوو نادات

 ناتوانین بگەین بە دەسەاڵت، ئەگەر درۆزن و دووڕوو نەبین، ناتوانین
 دەست بە کورسیی دەسەاڵتەوە بگرین، ئەگەر دز و ستەمکار نەبین. هەم بۆ

 گەییشتن بە دەسەاڵت و هەم بۆ درێژەدان بە تەمەنی دەسەاڵت، پێویستمان
 بە بەدئاکارییە. ماکیاڤێللی دەڵێت: (پێویست ناکات فەرمانڕەوا ئاکاری جوان
 بێت، بەاڵم دەبێت وەک کەسێکی خاوەن ئاکاری جوان، خۆی پیشان بدات.
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 ئاکاری جوان بە دەردی فەرمانڕەوا ناخوات، بەاڵم خۆنمایشکردن وەک
 کەسێکی جوانئاکار، سوودێکی زۆری بۆی دەبێت. ئەوە زۆر سوودبەخشە

 بۆ فەرمانڕەوا، خۆی وەک کەسێکی دلۆڤان، دەستپاک، ئینساندۆست، دیندار
 و ڕاستگۆ پیشان بدات، بەاڵم هەر کە پێویستی کرد، دەبێت تەواو پێچەوانە

 دەربکەوێت. فەرمانڕەوا بۆ سەپاندنی هەژموونی دەوڵەت، پێویستی بەوەیە،
 گوێ بە ویژدان و بەزەیی و مرۆڤایەتی نەدات و ئایینیش نادیدە بگرێت.

 فەرمانڕەوا حەوجەی بەوەیە، لەبەر ڕۆشناییی پێداویستییەکانی هەلومەرجی
 نوێدا، بە ئاسانی بیر و بۆچوونی بگۆڕێت و لە کاتی پێویستدا، بەبێ دوودڵی،

 هانا بۆ ئامرازی نائینسانی و ڕێی پۆخڵ ببات. ئەوە بۆ فەرمانڕەوا زۆر
 گرنگە، خۆی وەک لەخواترس پیشان بدات، ئاخر زۆرینە تەنیا دیوی دەرەوە

 دەبیین و زوو فریو دەخۆن. ئەو کەمینەیەی قووڵ بیر دەکەنەوە، یان هێندە
 بوێر نین، بە ڕاشکاوی ڕای خۆیان بڵێن، یان ئەگەر قسەی دڵی خۆیشیان کرد،
 زۆرینە کە بە ڕووکەش فریو دەخۆن، بڕوایان پێ ناکەن. بۆ فەرمانڕەوا ئەوە

 .گرنگە درێژە بە دەسەاڵتی بدات، بە کام ئامراز؟ ئەوە گرنگ نییە
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  Mar, 
heywaneteke jeh-
rdar û bi saw(xof) 
e. Bêling, bêdest 
û bêlep e. Xwe bi 
erdê re dikişîne 
diçe û tê. Di gelek 
mît, ol û efsa-
neyên gelan de 
mar cîhekî girîng 
digire. Carina mar 

bûye şehîd, carina bûye gunehkar, cari-
na bûye nefs, carina jî bûye derman. Car 
caran qetla wî helal û bêyom(ûm) hatiye 
dîtin.  Em ê behsa van dîtin û baweriyan 
bikin lê di serî de dixwazim behsa cu-
reyên marên li Agiriyê û taybetiyên wan 
bikim.

CUREYÊN MARAN

 Tîremar; Marê li gor mezinaya 
serê xwe zirav û dirêj. Wekî tîr.

 Marê Qoç; Ev mar biqoç(qiloç)
in. Qoçê wan wekî du guhan li ser serê 
wan e. Dibêjin ev mar eynî bizina dixin 
kale-kal. Gelek kesan dengê vî marî 
bihîstiye, ber bi deng ve çûne lê ev mar 
nedîtine.

 Marê Qol; Ev mar hatiye birîndar 
kirin lê nehatîye kuştin û ew bi wê qeta 
xwe ya mayî ve revîyaye. Ew êdî qol e. 
Dibêjin ku hûn karibin bikujin, bikujin ku 
hûn nikaribin dest wan nedin. Marên ku 
we ew qol kir ew sala sed û yekê be jî 
wê were heyfa xwe ji we hilde.

 Marê Mm; dêm cîhê bê av e. Ev 
mar jî marên cihê dêm in.

DI BÎR Û BAWERIYA KURDÊN AGIRIYÊ DE MAR
Firat Keklîk

 Marê Kor; ev mar jî kor e.

 Marê Avê; Ji marên ku di dev çem 
û kaniyan re dibêjin. Tê gotin ku ev mar 
bê zehr(janhr) in. Nikarin di avê de bi 
meriv vedin. Ji ber ku çawa devê xwe 
vekin wê av  here hundir wan û wê bixe-
niqin.

 Marê Teyar; Ev mar difire. Serê vî 
marî hesin e. Dibe ku ev nav bi `Teyarê` 
ve eleqedar be. Heta niha du bûyerên vî 
marî dizanim. Yek; mêrek li bajêr teştek 
hesin dikire û diçe gundê xwe. Di rê de 
teştê wekî sîberekî dide  ser serê xwe. 
Hew dinihêre dengek ji teştê hat, tiştek 
jê ket. Dema ku teştê ji ser serê xwe 
datîne  marekî dibîne. Firiyaye serê xwe 
li teştê  xistiye, teşt qul kiriye. Ya duyem 
jî em di xebatên nivîskar Nîhat Oner de 
lê rast tên.Tê gotin li Bazîdê ev mar xwe 
li zikê  gayekî dixe û zikê wî qul dike. 
Serê wî di aliyê din re dertê.

 Marê (bi)Pûrt; Bawer dikim ku ev 
cure kêm e. Li gundekî Agiriyê ku bi 
navê Xelbegur ê hene.

 Marê ziya; Ji marên mezin re tê 
gotin.

 Belê wekî ku di nav gel de tê zanîn 
cureyên maran ev in, lê lêkolîn û lê-
gerînên di vê mijarê de dibe ku vê hej-
marê zêde bike.

ÇEND RENGÊN MARAN Û BAWERIYA 
PAKIYA WAN

 Marê Kesk
 Marê Reş
 Marê Qîçik
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 Marê Sor
 Marê Spî
 Marê Reşbelek.

 Çawa ku mar di bîr û baweriya gel 
de cîhekî taybet digirin  ewqasî jî bi ren-
gên xwe ve wateyên cur bi cur girtine. Li 
hin deveran her rengek bi awayekî din 
hatiye şîrovekirin. Em ê niha jî çend mî-
nakan li ser reng û şîroveyên wan bidin.
Mînakek ji kek Nîhat Oner, wî di bloga 
xwe de wiha gotiye:

 “Digotin wexta Apê Ûsiv dewletî 
bûye, marekî wan ê spî hebûye. Êdî mar 
milyaket bûye, perî bûye yan cin bûye 
Xwedê dizane. Digotin dema ku pez,bi-
zin an jî    çêlekeke wan di gomê de yan 
de tewlê de bizaya, ew merê spî dihat, 
tik tik  li derî dixist gazî wan dikir. Şah Îs-
maîl û kurên Apê Ûsiv ên din îro jî sond 
dixwin û dibêjin “me bi çavê xwe ve didît 
merê spî dihat, li derî dixist gazî me dikir, 
me derî vedikir paşê diçû.””

 Hûn ê piştre bibînin ku çawa gelê  
me mar pîroz dîtiye. Berdewama nivîsê:

 “Heta ew mara hebûye, hal û 
wextê Apê Ûsiv jî wisa xweş bûye. Ro-
jekê ew cihê ku kermeyên (sergîn) wan 
tê de  vêdikeve, di wir de çi hebe hemû 
dişewitin û mar jî pê re dişewite. Piştî ku 
marê spî wisa dişewite, mala Apê Ûsiv 
roj bi roj ber bi tunebûnê  ve diçe.”

 Mînakeke din:

 Ew li zozanên  Giyadînê bûn, kidî-
keke me winda bû. Heciyê kalikê min got 
‘bigere ka tu nabînî?’ Ez jî ketime wan 
rast û bestan û me guhê xwe dayê ku  
dengê kidîkekê tê, ez ber bi deng çûm, 
min dît zeviyên ceh diqelişin, tiştek tê. 
Min dît marekî bi qoçilî, zeviyê diqelişîne 

û ber bi min ve tê, ez reviyam”
 Wekî ku me li jor jî gotibû marê 
qoç dengê bizinê derdixe. Marên kesk û 
spî wekî ku tê gotin şehîd in milyaket in. 
Min bi xwe marên bi van rengan nedîti-
ye. 

 Mînakên ku li ser pîrozîya wan û 
ew belaya ku piştî kuştina wan tê li serê 
meriv zêde ne lê em ê bi van her du 
mînakên  di bloga Kek Oner de mînakan 
temam bikin.

 MAR DI GOTINÊN PÊŞİYAN DE
1.Têjkê maran bê jer (jehr) nabin
2.Li ser avê mer meriva naxe
3.Zimanê xweş mar ji qulê derdixe.

 MAR DI NIFIRAN DE
1~Te bibe mûyê meran
2~Heylê jehra merê kor xwarî.

 DI BAWERIYA GEL DE MAR

 Bi rastî jî ev gelek balkêş in.

 1.Marekî ku xwe hijdeh salan nî-
şanî meriv nede ew mar dibe marê ziya.

 2. Çil heb lingê mar hene di zikê wî 
de. 

 3.Kewanî Kirasê marê datînin ber 
sursûm û zexîra xwe dibêjin bereket 
dikevê.

 4.Ew ê ku  di rojekê de heft maran 
bikuje diçe cinnetê.

 5. Ku hûn marekî bikujin jî heta 
tav nequlibe, roj neçe ava mar rih nade. 
Piştî ku roj diçe ava paşê rih dide.

 6. Mar nizanin ku şahmeran miriye. 
Yên vî alî dinê dibêjin Şahmaran li aliyê 
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dinê yê  din e. Mar pê bihisin ku  Şah-
maran hatiye kuştin  ew ê dinyayê xirab 
bikin.

  7. Du meriv li cem hevdû bin û 
yek çavê xwe biavêje(nezerî bike)tiştekî 
hevalê xwe,  ew heval dibêje wî“ Marekî 
reş li dû te ye”. Wateya vê jî ev e; bi vê 
gotina -marê reş li dû te ye- ew wê ne-
zerê betal dike.

 MAR Û TENDURUSTÎ

 1~Qoçê mar derman e.

 Dixwazim li ser vê rawestim, çawa 
ku me li jor jî behs kir di bîr û baweriyên 
gel de têkilîyên mar û şahmaran hê jî 
hene. Ji ber ku di çîroka Şahmaran de ji 
bo qencbûna Padişah goşt û serî û laşê 
Şahmaran divê(ev mînakên serî û goşt 
li gor varyantan diguherin). Niha jî qoçê  
mar wekî derman tê zanîn. Bandora ola 
Îslamê-ji der kirina Hz. Adem û Hawayê- 
û şahmaranê hê jî di baweriyan de dido-
me.

 Em ê êdî dawiyê li nivîsê bînin, lê 
bila ji devê gel be.
 
 DI DERBARÊ MAR DE

1~ Mar li cîhê ku gîhayê wê gurr be na-
sekinin.

2~ Mar tavê his dikin, xwe didin tavê.
3~ Mar ji dûyê  aciz in.

4~ Mar ji xweliya kulîkê(xweliya sobê) 
aciz in. Li zozanan dora mal û çadiran 
xwelî dikin.

5~Mar dikin wûşe wûş,dikin xûşe xûş
Mîna mirişkan bang didin û dikin qireqir.
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          Hebû tune bû kes ji Xwedê mestir tune bû rahma Xwe-
dê li dê û bavê mi û we gişa bi. Gokeçikek bû, li cem pîrka 
xwe bû. Rojekê çû nav zaroka ji xwe’r lîstin û go niza çawa 
bû go yekê go bi serê birê mi yekê go bi serê xalê mi, go 
yekê go bi serê apê mi go wê jî go bi serê golikê min î beş, 
Go hevalê wê pê keniya,

 Go; hûn çima bi mi dikeni?

 Go hevalê wê gotin;
 - Hûûû! Ma heft birayê te yi wa li filan derê yi, tu dibê bi 
serê golikê min î beş.

 Go rabû keçik giriya û hat malê go pîrka wê go;
 - Çi tu digrî Hebhinarkê

 - Go welleh niza me çawa kir û wê go bi serê birê mi wê go bi serê xalê mi mi 
jî go bi serê golikê min î beş.

 Gotin; “wa heft birayê te yi li filan derê yi”  Hebhinarkê gotiyi;

 - Pîrê birê mi li ku bi tê mi bişîni wir. 

 Pîrê wê go;
 - Ez ê kerekî herrînî çêkim ji te re, û te çi dît gereg tu ho venedi û heri. 

 Go;  
 - Temam.

 Go Pîrê kerekî herînî çêkir û lê siwar bû û çû wek ji viiir tu heri heta Mêrdînê, 
Go çima morîkek şîn nedî go ez ê bi serê kerê xwe vekim. Sekinî çima nesekinî û 
kerê wê go xuuurr û xera bû,go dawa xwe xist devê xwe û berê xwe da hat cem 
Pîrê. Pîrê go;

 - Ma mi ji te’r nego te çi dî te zêr jî dî gereg tu ho venedi.Tu ji bo çi çû? Go 
rabû yek nû jê’r çêkirê û go çû. Go ha li vir ha li wir da rê.

 Heta çû hema rê pencê xwe bera erdê dayi, derî vekir qonaxa birê wê spîboz i 
qatê hefta heşta yi ketê, hundirê wan giş paqij kir, ji wan ri xwarina wan hema Xwe-
dê çi dabi ew çêkir û keçikê xwe veşart. Her heft bira vehewiyan,hatin yekî go ez ê 
heri avê,yekî gotiyi ez ê heri çeka bişo, yekî gotiyi ez ê şîvê çêki. Derî vekirin hundir 
temîz paqiji gotin wele karwan marwan bi vir di hatini keçik meçikê bûk mûkê wan 

 HEBHINARKÊ
Fatê SARUHAN 
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hundirê me temîz kiriyi. Xwarina xwe xwarin, cixara xwe vexwarin û herkesî serê 
xwe danî. Bû sibe çûn îşê xwe, cardin keçik ket hundirê xwe karê xwe giş kir cardin 
heta berêvarkî karê xwe giş kir û xwe veşart. Birê wê cardin hatin hundir temîz paqij. 
Bû ruwa(roj) sisiya gotin bis em ê gohdar bikin, birê wê dîtin cardin eynî temîzî,şîv 
giş kiriyi, giş çekê wan şuştiyi û paqij i. Go rabû birê wê ê kê mezin gotiyi law werê 
nabi, mere nizani em heft bira ni heyi veya jar marê tevêkê mere nizani. Go du heba 
gotiyi em ê li malê bin, yekî gotiyi ez ê tûtinê di çavê xwe kim ê din gotiyi ez ê tiliya 
xwe biqelêşim û em ê xwê têxinê û em ê di nav livînê xwe de bin. Go rabû çavê xwe 
tûtin xistê, yekî jî tiliya xwe tiliya xwe kelaşt xwê xistê û girêdan û ket nav livînê xwe. 
Lê nerî keçik yeki dirêji heyv dibê ezim stêrk dibê ez im. Radibi derî daqulî livîna tê 
birê wê xwe çeng diki dawa wê keçik ditirsi. Birê wê dibêji; 
 - Netirsi,dibêji netirsi û rune. Rûdinê.

 Birê wê dibêji: 
 -Tu çi ins i çi cins i? Tu ji ku hatiyi tê heri kî derê.

 Keçik dibêji;
 -Wele ez çûyi nav zaroka û her yekê gotiyi bi serê birê mi mi jî gotiyi birê mi 
kesî mi tune yi mi jî gotiyi bi serê golikê min î beş. Hevalê mi gotini wele heft birê te 
heni li filan derê ni.Wele ez xwa we mi û mi xwe li we girtiyi.

 -Temam tu xwa me yi ser serê me ser çavê me.

 Go vana çûn derketin yekî gwîz kirî yekî mewîj kirî yekî bastêq kirî û mewîjê  
 pisîka xwe jî ayrî kirin. Go;

 - Biner veya jî mewîjê pisîka me yi gotiyi biner tu ti carî mewîja pisîkê navê 
devê xwe, tu bavê devê xwe ew ê weri di tifika te di bimizî û agir jî ne li van dera 
heyi ne li gund heyi.

 Go;
 - Temam. 

 Go mehek,du meh, sê meh çar meh çû. Hema berêvarî ye wê jî gotiyi ez ê 
tiştekî hazir çêkim. Go pişo pişo lê pisîk nehat û çima mewîja wê neavêt devê xwe, 
pisikê çima neçû di tifikê di nemîst. Go jinik ji xwe ri tevn mevna çêdiki karê wê heyi 
radibi dibêji ez ê hema tiştekî sivik çêkim, diheri dineri va pisîkê di tifika wê di mîstiyi. 
Wê çi biki ne agirek ne tiştek. “Yarebbî! Pişo te li min çer kir?”
Radibi veya hildikişi ser qesrê dineri va dû ji derek dûr hiltê. Keçikê daw û delingê 
xwe hilkir û çû. Ha li vir ha li wir keçikê xwe gihand wî agirî, xwe gihandê nerî heft 
qîz in li ber heft sîtila ni her kê agirekî dikin, li ber êgir in. 

 Keçik dibêji;
 -Ez ketim dexilê we û dexilê Xwedê hema hûn ê ewqaske agir biçirpînin û bi-
din mi.
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 -Keçê eman Hûtê raketiyi, bi te bihisi ew ê te jî bixwi me jî bixwi.

 Keçik dibêji;
 - Na welle  mecbûr hûn ê bidi mi. Hema bi meqesê hinekî biçirpînin û bidin mi.
 Meqesê diçirpîni û wî agirî dixin vav paçik  keçik dixi bêrîka xwe. Şehekî didê, 
sabûnê didê û kuzê avê didê. De heri hîn pîrê bi te nehisayi. Diheri radibi ser xwe 
keçik daw û delingê xwe hildiki û çima Pîrê bi xwe nahisi dibêji;

 - Bim bim wele bîna xelkê xerîb ji vir tê.

Bera dû wê didi û nêzîkîyê lê diki û şeh davêjê porê wê tê dialiqi heta vir di wir di 
keçik hinekî vir di tê hebekî bi ber wê tê sabûnê davêji, diçerixi, destê wê dişkê û he-
bkî din vir di tê wir di tê kuzê avê davêjê, lê dibi çem û kanî û hema de de de dikevi 
hundirê xaniyê xwe, derî kilît diki. Keçik dibêji qey ez jê xelas bûm, Pîrê deri devê 
derî dibêji;  

 - Bîna xelkê xerîb tê, dibêji wele ez pêhnekê li derî xim ez ê heft feriyê hesin 
bişkînim

 Radibi veya(Pîrê) dibêji;
 - Ya tê tiliya xwe derxi ez ê bimijim ya jî ez ê derî bişkînim. 

 Keçik tiliya xwe ji qulika derî derdixi, Pîrê dimiji  dimji têr dimiji. Pîrê deri û ke-
çik dibêji terp û dikevi, dikevi xwarê  hebekî bêhna wê derdikevi, xwarinê çêdiki. Lê 
pîrê royê sê cara tê tiliya keçikê dimiji. Birê wê dibejin,law em heft bira ni  ev xwa me 
yi wextê hat wek nerdekê bû ev xwa me ro bi ro zeîf dibi, qey derdekî wê heyi. Çi 
derdê wê heyi em diki naki nabêji. Ji xwa xwe ri dibêjin çi derdê te hebi ji me ri bibê-
ji, dibêji tu derdê mi tune yi. Radibi du birê wê yek jê, ber devê derî dikoli dibêji çi bi 
em ê bibînin. Ser wê digri yek dikevi wira yek jî xwê dixi tiliya xwe û dikevi nav livîna, 
vedikevi. Îja keçik dibêji hal hikmetê mi ji vir heya vir i. Dinerin Pîra hût tê dibêji;
- Bim bim  bîna xelkê xerîb tê, tu derî vediki veki tu venaki ez ê derî bişkînim. 
Birê wê radibi şûrê xwe derdixi û li serê pîrê dixi û wê dixi çalê û wê dikuji û radibi 
ser digri. Êvarî birê wê giş tên, keçik dibêji biner we ev qenciya bi mi kiriyi ez ê jî 
qencîyakê bi we bikim. Heft qîzê pîrê heni û her kê hûn ê yekê ji xwe ri bînin.Radibi 
diheri her kê  a biçûk ji ê bi çûk ri bi hev ri dizewicin.Karwan tên,koçer tên dora wan 
tije xanî dibin, gedê wan çêdibi. Keçik dibêji ez û hevalê xwe em ê herin qirşa  dibêji 
hema ê xelkê ca wan, xwa wan,jinbirê wan tên pêşiya wan qe nebe hûn jî heft heb 
in rojekê werin pêşiya mi rahijin piştiyê mi. Yek ji wan tê tîrmarekî dixi nav avê û dixi 
nav şerbikê wê û diheri pêşiya wê radihêji piştiyê wê. Keçik avê vedixwi dibêji wel-
le wek qilçix çû qirika mi dibêji law de qey qilçixa pûş i ketîye nav avê. Mehek, du 
sê meh deri zikê keçikê mezin dibi. Yarebbî! Birê wê dibêjin ev xweha me ewqasî 
binamûs û tenê dima rokê navek tiştek nehat ser, Pîreka lê wer kiriyi dibêji ji xwe ri 
hawakî bi xwa xwe biki dora me tije milet in em di nav eşîra de yi, em fedî diki serê 
xwe raki. Qey ji zû di ji hev ri gotini mala xalekî me li derekê yi radibi, 
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 Birê wê dibêji,

 - Xwakê te dî te gotibû mala xalekî me li filan derê yi ka em herin wê derê.

 Dibêji;
 - Birê mi tu zani. 

 Radibi xwarina xwe tev dadigrin ava xwe nanê xwe têra xwe tije dikin heft deh 
roja di rê di dimînin.  Diherin ciyakî dûr li wan dibi şev dibêji em ê rakevin li ciyekî. 
Keçik dibêji;

 - Birê mi ez ê rakevi lê gereg tu kurkê xwe bin mi û li kêleka mi bi. 

 Te dî ji bo kurk nebi û neri. Te dî dibêjin berê xweha bi bira vi, berê bira bi çiya 
vi. Şev qer dibi, keçik radikevi birê wê hêdî kurk nêvî jê diki, nêvî di bin wê de yi. Ke-
çik radibi ser xwe dibêji birayo ez li te ayil bûm. Gi ez ji hev xelas nebim va ez gihaş-
tim heqê xwe dibêji birayo lê ez ti nifirê li te nakim hema tu bihihêji devê deriyê xwe 
û hestiyek di nigê te rabi ne der bibi ne zer bibi. Viya tê devê derî û hestiyek di nigê 
wî deri û nig lê dibi ecêb dikevi nav livîna. Keçik jî hesirê li wê erdê yi erdê dikoli 
hesirê wê dibi kanî, darik di erdê di diçikîni dibi darek mezin. Dinerî şivan û lawê axê 
tên nanê xwe derdixin dibêjin çi kaniyek xweş Radibin lê dinerin çi keçik i, şewqa wê 
didi avê hespa wan hey bi pêhna bi avê dikevi. Lawik dineri ji hevalê xwe ri dibêji; 

 - Zarok bi ji te re yi keçik bi ji mi re. 

 Hevalê wî dibêji;
 - Temam. 

 Keçikê dadixin lê dinerin çi keçik i heyv dibê ez im, stêrk dibê ez im. Vana radi-
bi xwarinê didê Lawê axê dibêji veya ji mi re yi. Dibêji;

 - Tê mi biki? 

 Keçik dibêji 
 - Erê. 

 Dibêji;
 - De ez ê heri heft ruwa û heft şeva dawetê çêkimê, li def û zirnê xim gereg tu 
ji vir neri ez ê werim te bibim. 
Keçik dibêji; 

 - Temam.
 
 Vana derin keçikê, lê nerî karwanekî aşiqa tê wê derê dibêjin ev kaniya ev 
dara xweş i em ê konê xwe li vir vegrin. Du sê ruwa li wir dimîni çima keçika wan a 
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biçûk keçikê li ser darê nabîni.  Ji keçikê ri dibêji; 

 - Bav û birê mi darbirr in  ez ê darê bibirrim te di darê werkim.  

 Keçik dibêji;
 - Hahoo! ez bûka axê mi, daweta mi lê dikevi. 

 Keçika aşiq radibi keçikê dikuji keçik dibi nalekî bergîla li wir dimîni. Lawê axê 
jî tê malê dibêji mi ji xwe ri yek dîtiyi qîza pîrê yi  navê wê Hebhinarkê yi. Îja çeşmê 
dibîni keçik devê xwe dixi çeşmê tîrmarik dibêji werin nav hûr û pizûrê germ  xweş, ê 
nav avê jî dibêji werin nav şênkayê. Ev marana ji zikê keçikê derdikevi nava keçikê 
dibi wek hungulîskê. Radibi dineri keçika qereçiyê yi li wir i, lêva wê qelişî yi, tu li 
potikê xwe li halê wê, vana dibin. Êvarî def û zirne lê dikevi lawik lê dineri dibêji;

 - Çima lêva te qelişîyi.

 Keçka aşiq, dibêji;
 - Wele hingî mi gotiyi bbbb lawê axê li ku ma. û lêva mi werê bû. 

 Her tiştekî dipirsi veya rêyekê didê. Lawik dawetê betal diki, keçikê dibi. Lawik 
zani ev keçik ne ew keçik i û galegal çêdibin. Lawik li bergîla xwe siwar dibi û bi de-
rekê deri. Pîrê jî tê wî n’alî davêji taqa xwe û çir ew n’al ne ew keçik i. Pîrê tevnekê 
li dardixi her şev keçik deri ser tevnê, çêdiki. Pîrê dibêji wele ez ez im ez radikevim 
gurpgurpek tê ma çi mesele yi. Pîrê dineri keçikek i wek xezalekê yi li ser tevna wê 
yi, çêdiki. Dibêji; 
 - Tu ins i tu cins i. 

 Keçik meselê gişî jê ri dibêji dibêji nebî nebî tu ji kesî re bêji. Sê çar ro deri 
lawikekî deh salî tê mala pîrê keçikê dibîni deri ji lawê axê ri dibêji; 
 - Wele qîzek Pîrê heyi ne îşê xweşik i. 

 Royek du ro lawik deri mala Pîrê keçikê dibîni ji xwe ri dixwazi, daweta xwe di-
kin, dizewicin.  Keçik jê ri dibêji wele ez im, keçika qereçî ez di darê werkirim ez bûm 
na’lek Pîrê mi avêtiyi taqa xwe û az bûmi Hebhinarkê. 
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