


Silavên germ li we xwendevanên ezîz !

Em gellek kêfxweş in ku ev kovar gihiştiye 
ber destê we û em hêvî dikin ku hûn ê ji 
xwendina vê kovarê kêfxweş bibin. Ji ber 
ku ev kovareke nû ye û xelk nas nake; em 
ê pêşî rave bikin bê ka em kî ne û ev çi 
kovar e.

Em xwendekarên kurd yên li Parîsê ne û em 
li vir, li paytexta Fransayê, di zanîngehên 
fransî de dixwînin. Her yek ji me beşên cuda 
cuda dixwine: aborî, hiqûq, endezyarîya 
komputeran, derûnî, sînema, mîmarî, wê-
jeya îngilîzî, musiqî û hwd. Xwendekarên 
ku pêşîvanî kirine ku ev kovar derkeve, 
xwendekarên beşê kurdî ya zanîngeha 
INALCO’yê ne. 

Zimanê kurdî li Parîsê, li zanîngeha Sor-
bonne’ê, cara pêşî di sala 1948an de ke-
tiye nav bernameya perwerdehiyê û ji wê 
salê vir ve, bi sedan kes bi xêra vî beşî, 
fêrî zimanê kurdî bûne. Kesayetên wek 
Kamûran Ali-Bedirxan û Abdurrehmen Qa-
simlo jî li Sorbonne’ê dersa kurdî dane û 
xwe bi xebatên zimanê kurdî ve girêdane. 
Ev şexsiyet, her weha di dîroka Kurdistanê 
de jî wek rêvebir, wek pêşîvan rolên girîng 
lîstine û xwastine gelê xwe bigihînin Kur-
distaneke xwende. Em xwendekar jî, me 
bi van fikiran ve dest bi xebatên zimanê 
kurdî kirine û em dixwazin ku zimanê Kurdî 
jî wekî her zimanê di dîroka gelê xwe de 
roleke girîng bilîze. 

Îro jî ji ber polîtikayên dewletên serdest, 
gellek Kurd hene ku ji zimanê xwe dûr ke-
tine. Gellek Kurd hene ku pêşerojeke di 

xwendina zimanê kurdî de nabînin, lê em 
û hemû Kurdên ku kedeke didin ji bo vî zi-
manî, em dizanin ku kurdî zimanekî zindî 
ye. Kurdî ne zimanekî dîrokî yê pirtûkan, 
an jî yê ber sekeratê ye. Beriya her tiştî 
ew zimanê dayika me ye, di sedsaleke wiha 
ya globalîzasyonê de, çênabe ku kurdî bi 
tenê bibe zimanekî axavtinê. Kurdî îro di 
her qadê de heye, çi medyayên wekî tele-
vîzyon, wekî rojname an jî medyayên civakî 
bin, çi di warê wejeyê de be.  Armanca me 
jî ew e ku, ev kovar bibe derfet ji ciwanên 
Kurd  re  ku li Parîsê dijîn da ku bikaribin bi 
zimanê xwe li gorî xwendina xwe, nivîsaran 
binivîsînin û bi xwendevanên kurd re parve 
bikin. 

Ji ber vê, em wekî xwendekarên kurd hez 
dikin di zengînkirina kelepora kurdî ya za-
nistî û nûdem de, bi xwendin û zanyariyên 
xwe hewlekî bidin. Heta îro, gellek kovarên 
bi qîmet, bi keda xwendekar, mamoste û 
nivîskarên bi qîmet hatine amadekirin û ne 
hewce ye ku em di vî warî de kêmasiyekê 
bibînin, lê hewce ye ku em wê valahiyê 
bikin armanca xwe û armanca vê kovarê. 
Heger em kêmasiyekê bigerin jî, ew kêmasî 
dê nebe kêmasiya wan kovaran ku bi hezar 
zehmetî derketine, lê wê bibe kêmasiya me 
ku em xwe nalivînin û kedekî nadin.
 Ji ber ku em xwendekarên beşên cur bi cur 
in, hûn ê di vê hejmarê de nivîsên renge 
reng bibînin weke « wêje û ziman / zanis-
tên civakî / çand û huner / kurte-nuçe / 
teknolojî û her weha hûn ê têde hînkera 
fransî jî peyda bikin. Em hêvî dikin ku hûn 
bi kêfxweşî vê kovarê bixwînin.

Ji Lijneya Kovarê
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Yekem rojnameya kurdî, Kurdistan, sala 
1898’an, li derveyî welêt hatibû çapkirin 
û mişextî ji bo rewşenbîrên kurd her bûbû 
cîhê sitarê. Piştî cuntaya leşkerî ya li Ba-
kur û Anfala li Başûr, van çil salên dawîn, 
nifşekî penaberiyê yê daîmî êdî li derveyî 
welêt peyda bû. Lewre, yên ku pêşiyê hatin 
li vira bi cîh bûn û milkê xwe li xerîbiyê da-
nîn. Mirov êdî dikare bibêje ku diyasporaya 
kurdî heye û bûye xwedan taybetmendiyên 
xweser.
 
Yên ku li ser têgeha diyasporayê xebitîne 
pê dizanin. Ji bo ku mirov ji girseyekê re 
bibêje diyaspora, qutbûyina ji axê weke 
pîvanekê ye, lê her weha bêriya welatê ku 
jê hatiye û cudahiya çand û zimanê wela-
tê nû jî pîvanên din yên sereke ne. Kurdên 
Ewropayê jî bi van taybetmendiyan ve li 
van welatên xerîbiyê bi cîh bûne. 

Nifşê pêşîn siyasî bû, di salên 70’yî û 80’yî 
de hatibû; yê duyem jî siyasî bû lê di nava wî 
de gellek karker jî hebûn ku di salên 90’î de 
ref bi ref dihatin Ewropayê; hin jî mîna me 
ji bo xwendinê hatibûn, lê hemûyan jî mîna 
pêşiyên xwe milkê xwe li vira danî û kêm 
kes ji wan karîbûn vegeriyana. Bivê nevê, 
îroj nifşekî nû ji wan ên pêşîn daketiye, lê 
pirraniya wan eynî mîna pêşiyên xwe dîsa 
bi hezkirin û bêrîkirina welatê xwe yê dûr 
ve mezin bûne. Dem çûn, demsal guherîn, 
yên mir û yên man, nav û rû guherîn, lê ew 
hezkirin û bêriya welêt her mîna xwe ma.

Zanîngeha me, INALCO, yanî Enstîtuya Ne-
teweyî ya Ziman û Şaristaniyên Rojhilatî, 
zanîngeheke fransî ye ku damezirandina 
wê diçe sedsala 17’an. Ji sala 1948’an ve 
ye ku perwerdehiya zimanê kurdî dide. Vî 
beşê ku bi hewldanên Roger Lescot ve ve-
bûbû, bi dû re bi mamostetî û serkêşiya 
Kamûran Bedirxan ve mezin bûbû û ma-
mosteyên mîna Joyce Blau, Abdulrahman 
Qasimlo, Michael Chayet, Christine Alli-
son, Helkewt Hakem û Xusro Abdullahî 
li vira ders dabûn. Pêşî weke dersên fêr-
bûyina kurdî bû, lê ji salên 70’yî ve ye ku 
dersên wêje û dîrok û şaristanî û lêkolînên 
metnan û berhemên zimanê kurdî jî lê ha-
tin zêdekirin ku beşê kurdolojiyê pê ve av 
bû. Di destpêkê de bêtir biyaniyan dixwast 
perwerdehiya kurdî bistînin û vî beşî zêde 
bala ciwanên kurd nedikişand, lewre îs-
tihdam û peydakirina karan û bazara wê 
hema bibêje tunebû. Van pênc şeş salên 
dawîn, beşê kurdî bêtir bala xwendevanên 
kurd yên Fransayê dikişîne û hem di hej-
marê de û hem jî di warê astê de profîla 
xwendekarên me guheriye. Cara yekem e 
ku xwendekarên kurd digihîjin asta master 
û doktorayê ku ev jî bêguman dê beşê me 
xurttir bike. Ev deh sal in ku me bi rêya ça-
pemeniya kurdî ve bêtir hewl da nasandina 
beşê xwe û me di ber re şagirt û xwendeka-
rên xwe her teşwîq kirin ku li master û dok-
torayê bifikirin xwe amadeyî lêkolînan bikin. 
Weke mînak, heta demeke nêz jî tu gotar 
an ln nedihatin çapkirin, lê bi hewldaneke 
navxweyî ve, bi teşwîqa mamosteyan û dil-
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soziya xwendekarên me ve, her sal em xe-
batan bi xwendekaran ve didin kirin, rojên 
pêşkêşiya xebatan li dar dixin û di kovarên 
kurdî yên welêt de jî didin çapkirin ku di serî 
de kovara Wêje û Rexne dihat. Lê belê, ev 
kovarên me hemû li welêt bûn û xwende-
karên me îsal xwast bi xwe jî li biyanistanê 
kovareke xwendekaran çap bikin û belkî bi 
vî awayî ve xwe bigihînin pêşiyên xwe yên 
mîna Mîqdad Mîthet Bedirxan û her weha 
Abdullah Cewdet yê ku ew jî di Parîsê re-
derbas bû. Me dil heye ku ji sala pêşiya me 
û bi şûn de em sempozyûma xebatên kur-
dolojiyê jî li Parîsê li dar bixin ku bibe karekî 
salane û her sal xebat û lêkolînên bijarte 
weke pirtûk werin çapkirin û bikevin nava 
arşîva Kurdolojiyê.

Parîs, meskenê Kurdan e jî. Yilmaz Guney, 
Ahmet Kaya, Abdulrahman Qasimlo, Kamu-
ran Bedirxan heta dawiya jiyana xwe li vira 
jiyane. Tirba van kesayetiyên kurd, ji bilî 
Kamûran Bedirxan yê ku laşê xwe diyarî 
tibbê kiribû, mîna gellek rewşenbîrên fran-
sî û ewropî yên din, li goristana Père La 
Chaise ye. Ma qey ne rast bû ew peyva ku 
digot «gorên pêşiyên te li ku bin, tu ji wira 
yî»? 

Berî nuha bi çend salan, komeleyeke 
xwendekarên kurd li zanîngeha me vebû, 
lê paşê ji ber hin sedemên ku bi birêvebi-
riya zanîngehê re têkildar bûn, xebatên wê 
berfireh nebûn û rawestiyan. Nuha, îsal, 
xwendekarên me yên jîr bi karekî gellekî
 rûmetdar ve rabûne û komeleyek bi navê 

Kurd’înalco ava kiriye û di ber re jî bi karê 
kovarekê ve dadikevin ku ev jî nîşan dide 
ka bê xeyalên wan çendî mezin in. Bi keft 
û left ji bo vê kovarê xebitîne, danasîna wê 
kirine û xwe gîhandine gellek xwendekarên 
kurd yên ji derveyî zanîngeha me jî. Me, 
weke mamosteyê wan, bi tenê ew teşwîq 
kirin û cesaret da wan û di warê birêvebi-
riyê de pişta wan girt; wekî din, wan bi xwe 
hemû kar da ser milê xwe. Di serî de Filît, 
Reşo û Sîbel û hemû xwendekarên me yên 
ku cîh namîne ku ez navên wan yeko yeko 
bihejmêrim, ji bo me bi tenê navên kesan 
nînin. Ew her yek çirayek in ji bo sibero-
ja Kurdolojiyê. Ev komele û kovara wê, bi 
tenê bi keda wan xwendekaran, bi ked û 
hezkirina wan ve ava dibe û mezin dibe. 
Welatê dilan, welatê bêriyê, welatê bav û 
kalan, bêguman dê bi hezkirina wan bihise, 
dê hembêza xwe ji wan re veke. Yê ku ji bo 
welatê xwe tiştekî bike, bila jê piştrast be 
ku welatê wî dê hay ji wî çêbibe. Di salên 
90’î de, li Stenbolê, me jî kar û xebat ji bo 
kovaran kiriye, lewma em bi heyecana ka-
rên bi vî rengî dizanin. Ciwanên wê demê 
belkî li pey xwenasîn û derbirînê bûn. Yên 
ku îroj li Parîsa xerîbiyê dijîn ku Victor Hugo 
û Balzac û Marcel Proust gellekî behsa wê 
kiriye, dizanin ka gelo çi bar li ser milê wan 
e û çi cudahiya wan ji nifşê welêt heye. Ev 
nifşê ku vê kovarê derdixe, êdî berdewa-
miya dengê xerîbiyê ye. Gava ku mirov 
bibêje «xerîbî», weke ku me di destpêkê de 
jî got, tim bêriya welatekî din jî di nava xwe 
de vedihewîne. 



Rewşenbîrên alman yên ku ji faşîzma Hît-
ler direviyan, tim bi hêviya vegereke teqez 
ya welatê xwe ve dijiyan. Lewma, ebeden 
dev ji bêriya wî welatî bernedan. Diyaspo-
raya Cihûyên ku li seranserê cîhanê belav 
bûne, du hezar sal bi şûn de jî bêriya wela-
tê xwe neterikand û her ew di dilê xwe de 
heband. Ev kovar nîşana wê ye ku nifşê nû 
yê ciwanên kurd yên Ewropayê jî zimanê 
xwe û welatê xwe û gelê xwe yê mazlûm ji 
bîr nekiriye. Hêvîdar im ku xerîbî nebe tirba 
me jî û em bikarin rojekê bi temamî li wela-
tê xwe vegerin. Em ê tim bi wê hêviyê ve 
bijîn û em ê her bizanin ku dengê me dê ji 
gellekî dûr ve jî were bihîstin. 

Her hal, her kesî Kurdistanek di dilê xwe 
de heye; xwendekarên me jî heta wê roja 
bextewariyê dê dilê xwe bi vê kovara 
xweşik ve aşt bikin. Lewre, heger mirov li 
bajar û welatên Ewropayê bijî û hê jî ji Kur-
dayetiya xwe bi dûr neketibe, ev bi serê 
xwe ve serkevtineke mezin e û cîhê serbi-
lindiyê ye.

Zanîngeha me, INALCO, bi vî awayî ve, êdî 
ne bi tenê cîhê perwerdehî û lêkolînên Kur-
dolojiyê ye, lê her weha cîhê sitara kurda-
niyê ye jî. Li vira, me xwe li hevdu girtiye, li 
vira em ber dilê xwe xweş dikin, li vira em 
bi dîtina ciwanên kurd yên dilsoz şa dibin. 

Baweriya me baş bi van ciwanan tê, her 
yek mîna pîzotekî ye, ew dikarin bobelatan 
jî rakin. Ew ê teqez ji vira û demeke kurt 
berhemên ewqasî giranbuha jî biafirînin ku 

demeke dirêj dê behsa wan bibe. Lê, karê 
wan yê sereke lêkolîn e. Hevçaxên wan yên 
li welêt ji van derfetan bêpar in, lewma divê 
ew li ser navê hemû gelê xwe derfeta lê-
kolînan bi kar bînin û xebatên referans ji si-
berojê re bihêlin. Mirov diçe, lê nivîs dimîne. 
Ev kovar jî yekem berhema xwendekarên 
kurd yên Parîsê ye ku di bin banê kome-
leya xwendekarên kurd yên Inalcoyê de tê 
amadekirin. Hêvîdar im ku ev hezkirina wan 
û dilsoziya wan qet neşikê û her mezintir 
bibe û ev karê wan yê xweşik û qedirgiran 
bi dilê gelê me jî be. Kurdistan, dilê xwe 
veke, zarokên te yên dûr nameyek ji te re 
nivîsandiye.

///////////////////////////
îbrahîm Seydo AYDOGAN 

Serokê Beşê Kurdolojiyê li Zanîngeha 
INALCO’yê
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 HEVPEYVÎN LIGEL - Amr Taher Ahmed 
 ئينالکۆ  زانکۆی  له  کوردی  زمانی  بهشی  مامۆستای  ئهحمهداهر ط  ئامر  لهگهڵ  کوردينالکۆ  گۆڤاری  ديمانهی

 

 

ئهحمهد، تکايه سهرەتا خۆتان به خوێنهرانی گۆڤارەکهمان بناسێنن. لهدايکبووی کام پارچهی  ئامربهڕێز مامۆستا 

  .کوردستانن؟ ئهگهر دەکرێ نهختێکيش لهسهر قۆناغهکانی خوێندنی سهرەتايی ههتا خوێندنی با�ی خۆتان بۆمان بدوێن

که سهر  نگوندی زێوەی شێخ پيرمووس یکڵباوکم خهله ڕاستيدا، من لهدايکبووی هيچ پارچهيهکی کوردستان نيم. دايک و 

له باوکم پێشمهرگهی شۆڕشی ئهيلوول بوو. . ی کوردستانله باشوور هکوزگای دهێديی پارێقهزای ئامی نێڕحيهی بامهبه نا

وەکو سهدان خێزانی تری  ١٩٧٥له ساڵی مان هکهراق، خێزانێو ههڕەشهکانی سوپای ع شۆڕش تێکچوونیئهنجامی 

  .ئاوارە بووبهرەو ئێران  ی کوردستانباشوور

ئاوارەکانی له ناو کهمپ و شارە  حکوومهتی ئهوسای ئێران

له شاری تهورێزی  گير کرد. خێزانهکهمانێجياجياکانی ئێران ج

له تهورێز من سێ ساڵ دوای ئهوە . ائازربايجانی ئێران جێگير کر

ناوەندی و  له دايک بووم. ههر له تهورێزيش خوێندنی سهرەتايی،

باشووری گهڕاينهوە  ١٩٩٥له ساڵی  ئامادەييم تهواو کرد.

له  ١٩٩٦ساڵی له . گيرساينهوەکوردستان و له شاری دهوک 

بهشی زمان و ئهدەبياتی کورديی زانکۆی دهوک دەستم به 

ليسانسم وەرگرت. له  ٢٠٠٠ساڵی و له  خوێندنی زانکۆيی کرد

ئهنستيتۆی کورديی پاريس ێگای ڕله  ،٢٠٠١کۆتايی ساڵی 

بۆ خوێندنی ماستهر و دکتۆرا هاتم بۆ فهرەنسا.  ٢٠٠٢رسی خوێندنی حکوومهتی فهرەنسام پێ بهخشرا. بۆيه له ساڵی وبو

  تهواو کرد. )٣ێ (پاريسی له بهشی ئهدەبياتی بهراوردکاريی زانکۆی سۆربۆنی نو ٢٠٠٩دکتۆراکهم له ساڵی 

  

ئهو ناوەندە ئهکاديميانهی وا لهسهر ئاستی ئهورووپا و باکووری ئهمريکا و  دەکرێ بهرچاوڕوونييهک بدەن لهسهر

  .ڕووسيا، خوێندنهوە کوردييهکانی تێدا پێشکهش دەکرێن

گرنگهکانی له ناوەندە ههرە بهشی کورديی ئينالکۆ 

جگه له وانهی که تێيدا  خوێندنهوە کوردييهکانه له ئهورووپا

ئهدەبيات، مێژوو، جوگرافيا،  ی کوردی، وانهیزمان

جگه . هوەو تهنانهت سينهمای کورديش دەوترێن شارستانی

ئهوەندەی من ئاگادار بم، له زانکۆکانی لهوە، 

 ينگنیۆنيا، گۆتڵترزبورگی ڕووسيا، کراکۆڤای پۆێسهنپ

بهش يا  شگزتری بهريتانياێی سوێد و ئالئهڵمانيا، ئوپسا

تهنانهت ؛ ههنله شێوەی جۆراوجۆردا ناوەندی کوردناسی 

بڕيار وايه بۆ ساڵی خوێندنی داهاتوو مامۆستای زمانی 

 زانکۆی کراکۆڤای پۆڵۆنياله کوردی له زانکۆی ئازادی بهرلينيش دابمهزرێنرێت. 

7



وانهی زمان تهنيا کورسی زمانی کوردی ههيه و له ههندێکی ترياندا وانهی وێژە و مێژووش لهپاڵ لهم ناوەندانهدا  ههندێک

  پێشکهش دەکرێن.

د ربه بهراو شتا ئێستاکوردناسی له باکووری ئهمريکا  بهداخهوە

ئهورووپا زۆر الوازە. بێگومان ههن کهسانێک که له  گهڵله

و له بوارێک له  مامۆستانئهمريکادا باکووری زانکۆکانی 

يان جاربهجار  ،بوارەکانی کوردناسيدا خهريکی لێکۆڵينهوەن

به شێوەيهکی کاتی وانهی زمانی کوردی دەرفهتيان پێ دەدرێت 

بهو شێوە  ييهکانبه�م ئهوەندەی من بزانم خوێندنهوە کورد ،بڵێنهوە

ههمانه، له ئهمريکا ئێمه له ئينالکۆ  بهرفراوان و جێگير و قووڵهی

زمان، ئهدەبيات، بهداخهوە  .جێيان بۆ نهکراوەتهوەدا و کهنه

ته جێی سهرنج و بايهخی وونهکولتوور و شارستانيی کورد هێشتا نهب

ه کرد. بهرلهوەی له ئينالکۆ دابمهزرێم، بۆ يتهواو درکم بهو ڕاستي ژياوم و لهو ماوەيهدا ئهمريکا خۆم لهئهمريکييهکان. 

. لهو ماوەيهدا ههوڵی زۆرم دا دەرفهتم پێ بوومزمان و ئهدەبياتی فارسی  مامۆستایله زانکۆی هارڤهرد ماوەی سێ ساڵ 

  بدرێت ههرچی نهبێت کورسێکی سهرەتايی فێربوونی زمانی کوردی بکهمهوە، به�م زانکۆکه نهيويست.

  

  وە کوردييهکان وەک بهشێک له خوێندنهوە ئێرانييهکان دێنه ئهژمار؟بۆچی هێشتا خوێندنه 

هوە نيه. ئهوە بۆ بوونی يسنوورە سياسييهکانچێوەی رچوا له به و�تی ئێرانی ئێستا هکیوەندييێپهيچ دەبێ ئاگادار بين که ئهوە 

ش دەگرێتهوە ۆبهلووچی و پهشت ،فارسیبۆ نموونه زمانی کوردی وەک بهشێک له خێزانی زمانه ئێرانييهکان دەگهڕێتهوە که 

که بهشی خوێندن يان لێکۆڵينهوەی کوردی به شێوەيهکی سهربهخۆ له زانکۆ يان لهوەی خۆی. ههڵبهته ئهمه نابێته ڕێگر 

ربوونی زمان و ئهدەبيات و ێبۆ ف خواست دالهو و�تهبهوەی تا چ ڕادە  پهيوەستهناوەندەکانی لێکۆڵينهوەدا بکرێتهوە. ئهمه 

، ههيه داله زانکۆکانی کوردستان بۆ فێربوونی زمان و ئهدەبياتی کوردی ۆرزخواستێکی  وونه. بۆ نميهکورد هه یشارستاني

له زۆر کهمترە.  خواستهئهم  داسهربهخۆن. به�م له و�تانی ئهورووپاوێ بۆيه بهشهکانی زمان و ئهدەبياتی کوردی له

زۆربهی  ،باسم کردئهو پێوەرەی بۆيه به گوێرەی دەکرێت کهمه.  تهرخانخوێندنهوە کوردييهکان  بۆئهنجامدا ئهو بودجهيهی 

بهشهوە و ناوی بهشی يهک فارسييهکان دەخرێنه  وەيهکان لهگهڵ ههندێ بواری تری وەکو خوێندنهکورديخوێندنهوە  جاران

به  نههڵبهته ههميشه ئهو ناوەی لێ نانرێت و ههندێ جار لهبهر ههندێ هۆکاری تر که پهيوەست ئێرانناسيی لێ دەنرێت.

ناوەڕاستناسی. ههمان شت  ۆژهه�تیڕناسی يان ۆژهه�تڕگهورەتری وەکو ی ێکبهش خودی زانکۆکهوە، دەخرێتهسياسهتی 

و پهشتۆ  ، مهغۆلیزمانی کوردی لهگهڵ زمانهکانی فارسی، تورکی، ئهرمهنی، گورجی: له ئينالکۆش پهيڕەو کراوە

له ئينالکۆ سهربهخۆيه. ئهوەش تهنيا لهبهر ئهوەی کهچی بهشی زمانی عهرەبی . » ئۆراسيا «ناوی  به هوەخراونهته بهشێک

له کوردی يان فارسی يان تورکييهکان يهکجار زۆرترە. ئهگهر ئێمهش بتوانين  وەژمارەی خوێندکارانيان له هی خوێندنه

عهرەبی يان ژاپۆنی، دڵنيام  خوێندکارانی بهشێکی وەکوژمارەی کوردی بگهيهنينه ئاستی  یقوتابيان ژمارەیداهاتوودا 

  مهزرێت.ەداکورديش له ئينالکۆ دخوێندنهوەی بهشێکی سهربهخۆ بۆ 
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بۆ خوێنهرانی گۆڤارەکهمان سوودبهخش دەبێت ئهگهر بهتايبهتی لهسهر مێژووی خوێندنهوە کوردييهکان له فهڕەنسا و 

دامهزرا و بهڕای ئێوە چهندە توانيويهتی ئامانجهکانی بهتايبهت زانکۆی ئينالکۆ قسه بکهن. بهشی کوردی ئينالکۆ کهی 

     خۆی بپێکێت؟

سهرەتای خوێندنهوە کوردييهکان له ئينالکۆ بۆ سا�نی چلی سهدەی 

رابردوو دەگهڕێتهوە. پاش جهنگی جيهانيی دووەم، به ههوڵ و کۆششی 

ێگه ڕڕۆژێ لێسکۆ که ڕۆژهه�تناسێکی فهرەنسی و دۆستی کورد بوو، 

که ئهو  -ۆ يهکهمجار وانهی زمانی کوردی کرمانجی له ئينالکۆ درا ب

ۆژهه�تييه زيندووەکانی پێ دەگوترا ڕکات قوتابخانهی نهتهوەيی زمانه 

وانهکانی پێشکهش لێسکۆ ەوە خودی  ١٩٤٥پێشکهش بکرێت. له ساڵی  -

به فهرمانی وەزارەتی دەرەوەی فهرەنسا  ١٩٤٧له ساڵی به�م  ،دەکرد

يرە. لێسکۆ بهر له چوونی بۆ قاهيرە داوای له دۆستی خۆی نێردرايه قاه

کامران عالی بهدرخان کرد که له قوتابخانهکهدا وەکو مامۆستای زمانی 

بهردەوام  ١٩٧٠کوردی جێی بگرێتهوە. کامران بهدرخان لهو ساڵهوە وەکو مامۆستای وانهبيژ دەستبهکار بوو و تا ساڵی 

بهر له  ێکگهياند و تهنيا چهند ساڵدەپێويسته ئهوەش بوترێت که کامران بهدرخان ئهو ئهرکهی بهخۆڕايی بهجێ بوو. 

بۆ زمانی کوردی  ،بۆ بڕايهوە. پاش کامران بهدرخان حکوومهتی فهرەنساخانهنشين بوونی، مووچهيهکی کهمی لهاليهن 

ئيتر لهو کاتهوە وردە  .ای فهرميی بۆ دامهزرا که جۆيس بلۆ بوومامۆست يهکهمجار به تهواوی له قوتابخانهکهدا جێگير کرا و

 حهکيم بوو.ههڵکهوت وردە پهرە به خوێندنه کوردييهکانی قوتابخانهکه درا و مامۆستا بۆ کورديی سۆرانيش دامهزرا که 

ن بهڵگهش بۆ ئهمه ئهوەيه ئامانجهکانی سهرکهوتوو بووە. باشتري پێکانیله تا ڕادەيهکی زۆر  خوێندنه کوردييهکانپێم وايه 

ههڵبهته بهش  .دەکات زيادساڵ به ساڵ که ڕۆژ له دوای ڕۆژ له گهشهسهندن و فراوان بووندايه و ژمارەی خوێندکارانيشی 

  به حاڵی خۆمان ههوڵ دەدەين که بهشی کوردی له جاران سهرکهوتووتريش بێت.

 

وە پردێکی پێوەندی و لێک يهلێرەدا ههم وانهی کرمانجی و ههم وانهی سۆرانی دەگوترێتهوە. پێتانوايه دەکرێ لهم ڕێگه

  يه بهوانيش وانهيهکی تايبهت بگوترێتهوە؟نزيککردنهوە ساز بێت؟ ئهدی زاراوەکانی تر چی؟ هيچ پالنێک له گۆڕێدا ني

. انههنگاوێکی زۆر گرنگه بۆ لێک نزيککردنهوەيبوونی وانهی ههردوو زاراوەکه له ههمان کات و ئاستدا بێگومان 

مهبهستم له نزيککردنهوەيان ئهوە نيه که لهگهڵ يهکتری تيکه�و بکرێن و زمانێکی تريان لێ دروست بکرێت. بهڵکو 

لهو ههموو  و نئاشنا ببله يهک کات و ساتدا لهگهڵ ههردوو زاراوەکهدا  ماننهوەی نوێڕۆڵهکانی مهبهستم ئهوەيه، 

  .تنهمێنێ داله نێوان انزمانيلهيهکترتێنهگهيشتنی بهستی بهربهالنی کهم  ،چهقێنراونسنوورانهی لهنێوانياندا 

بيری لێ له گۆڕێدا نهبووە، به�م لهمهودوا دەبێ  وتنهوەی وانهی زاراوەکانی تر ئهوەندەی من بزانم تا ئێستا هيچ پالنێک بۆ

و بودجهی زانکۆکهمان و  فهرەنسابه باری ئابووريی  له داهاتوودا ئهمهبێگومان بکهينهوە و به جددی ههوڵی بۆ بدەين. 

  دەبێت. پهيوەست خوێندکاری زياتر بۆ بهشهکهوەتوانای بهشی کوردی له ڕاکێشانی 

 

ئايا ههوڵتان داوە لهنێوان بهشی کوردی زانکۆی ئينالکۆ و زانکۆ کوردييهکانی کوردستان لهوانه زانکۆکانی باشوور 

نهوەی بيروڕا يان به مهبهستێکی تر ساز بکهن؟ چين ئهو پردێکی پێوەندی بۆ ئهنجامدانی کاری هاوبهش و گۆڕي

  ناهێڵن ئهو پێوەندييه ساز ببێت يان گهشه بکات؟ یتهنگوچهڵهمانه
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که پێشتر ههوڵی لهو شێوەيه لهم زانکۆيهدا دەستبهکار بووم. بۆيه جارێ ههر ئهوەندەی لێ دەزانم که من تهنيا چهند مانگێکه 

به�م جارێ ئاگاداری نامهی هاوکاريش لهگهڵ زانکۆکانی باشوور واژۆ کراون. بهڵێندراوە و تهنانهت ههندێ 

و وەکو  نهاوکارييهکان له ئاستێکی زۆر الوازدابهداخهوە تا ئێستا نامهکان نيم. ئهوەی تێبينی دەکهم، بهڵێنوردەکارييهکانی 

، هوەئاڵۆگۆڕی قوتابيانڕووی بۆ نموونه له . هۆکارەکان لهوە دەچێت زۆر بن. وەرنهگيراوە نهپێويست سوود لهم دەرفهتا

خوێندکاری ئێمه به پاسپۆرتی 

فهرەنسی دەتوانێ بۆ ماوەی مانگێک 

باشووری به بێ ڤيزا سهفهری 

وردستان بکات، به�م وەرگرتنی ک

ڤيزای فهرەنسی بۆ خوێندکارانی 

کوردستان وا ئاسان نيه. باشووری 

لهوانهيه زمانی فهرەنسيش 

تێکچوونی بهربهستێکی تر بێت. 

ئهمنيش کاريگهريی نهرێنی  باری

ههيه. لهبهر ئهوەی زانکۆ لێناگهڕێت 

قوتابيانمان گهشت بۆ ئهو ناوچانه 

رەتی دەرەوەی فهرەنسا بهناوچهی مهترسيدار ئهژمار دەکرێن. شهڕی داعش له باشووری کوردستان بکهن که لهاليهن وەزا

سهری ههڵدا نموونهی تێکچوونی باری ئهمنين که  داو شهری ناو کۆ�نهکان که له ههندێ له شارەکانی باکووری کوردستان

سهرلهنوێ بير لهوە بکهينهوە چۆن تواناکانمان يهک ههرچۆنێک بێت، دەبێ رێگرن له هاتنی قوتابيان بۆ کوردستان. 

  ە.بکهينهو چاالکهاوکارييهکانمان لهو بوارەی دەرفهت ههيه و  هوەبخهين

 

وەکوو ئهزموونی خۆتان، بهڕای ئێوە ئهو کێشه و لهمپهڕانه چيين که خوێندکاری کورد له کاتی دەستپێکردن به خوێندن 

  به کوردی ڕووبهڕوويان دەبێتهوە؟ 

بژێوی  گرفتیخوێندکارانمان  ، کێشهی ههرە سهرەکيیههستم پێ کردووەله ئينالکۆ دا ی کارکردنمی لهم چهند مانگهندەئهوە

ۆژێک له حهفتهدا کار ڕبۆ بژێوی ژيانيان چهند بهناچار  ؛بورسيان نيه و لهسهر ئهرکی خۆيان دەخوێننزۆربهيان ژيانه. 

و  يان ههيههنابهرن و له فهرەنسا کێشهی خانووپيان يشههندێکاندوون. بۆيه کاتيان بۆ خوێندن کهمه و زۆريش م دەکهن.

له تورکيا و سووريا له بارودۆخی نالهباری ئابووری و سياسيدا ان يخێزانهکان، ەوسهرەڕای ئه. دەست ناکهوێتکاريان 

 وههندێک لهوانهی که وەکو .دەکاته سهر ئاستی خوێندنيان ڕاستهخۆ یدەژين و ئهمهش لهڕووی دەروونييهوە کاريگهري

ئهوان ناچارن هاوکات فهرەنسيش  . بۆيهبهشێک له وانهکانمان به فهرەنسين کهچیفهرەنسا، فهرەنسی نازانن.  دەگهنهپهنابهر 

  ر ببن و ئهمهش بێگومان ئهرکيان قورستر دەکات.ێف

 

بهيان لهکام پارچهی کوردستانهوە دەکرێ کهمێک لهسهر خوێندکارەکانی بهشی کورديی زانکۆی ئينالکۆ قسه بکهن؟ زۆر

ئاستی خوێندەوارييان چۆنه؟ به چ مهبهستێک هاتوون لهم بهشهدا درێژە به خوێندن بدەن؟ ئايا خوێندکاری  ؟دێن

  ناکورديش ههيه لهم بهشهدا؟ ئهوان چۆنن؟

 
کوده –انکۆی ئهمريکی کوردستان ز  
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فهرەنسان و ههر له فهرەنساش ههنديکيان لهدايکبووی ۆژئاوای کوردستانن. ڕزۆربهی خوێندکارانمان کوردی باکوور و 

 خوليایلهبهر ئهوەی دايک و باوکيان کوردن، ئهوانيش خۆيان به کورد دەزانن و  ؛خوێندنی پێش زانکۆيان تهواو کردووە

زمان، ئهدەبيات، مێژوو و کلتووری گهلهکهيانن. ههندێکی تريشيان ئهوانهن که له تورکيا يان له سووريا خوێندنی بوونی فێر

ن به هه�توون و بووفهرەنسا  بهرەوهۆکاری سياسی  ربهلهان تهواو کردووە، به�م شيزانکۆهی و تهنانهت پێش زانکۆ 

دەرفهتی خوێندن به ئهوەی له و�تی خۆياندا  لهبهرئهمانه پهنابهر. 

ە، ۆتهوزمانی خۆيان نهبووە و ئهدەبيات و مێژووی خۆيان نهخوێند

بێگومان خوێندکاری  وەردەگرن.دێن الی ئێمه ئهو وانانه 

به هۆکاری جياجيا حهز دەکهن فێری زمانی فهرەنسيشمان ههيه که 

تهنانهت خوێندکاری چينيشمان ههبووە. کوردی ببن و کورد بناسن. 

به�م ههر تهنيا خوێندکاری ئينالکۆن.  قوتابيانمان ێژەيهکی زۆریڕ

 رن و لهههندێکيان له زانکۆکانی تری پاريس خوێندکاری ماسته

زمان و ئهدەبياتی کورديش دەخوێنن. ليسانسی کاتدا الی ئێمه  ههمان

يهکدەست نيه. ههيه زۆر زيرەکه و  قوتابيانمان ئاستی خوێندەواری

ئهمه به خۆماندووکردنی زياترە.  یزوو فێر دەبێت. ههشه پێويستي

 به گشتی زۆربهیبۆ خوێندکارە فهرەنسييهکانيشمان ههر وايه. 

  حاڵی خۆم لێيان رازيم.خوێندکاری باشن و بهش به  انمانهکقوتابي

 

  ئهو پالن و بهرنامانه چين که ههوڵدەدەن له سا�نی داهاتوودا بۆ بهشی کوردی دايانبڕێژن؟

ێکارە زانکۆييهکان ڕکه دەمێکه له ئينالکۆ مامۆستايه و له من باشتر ئاگای له چهندوچۆنی لهگهڵ هاوکارم ئيبراهيم ئايدۆگان 

 داکوردييهکانی کوردستان و ئهورووپا وەوەنديهکانمان لهگهڵ ناوەندەکانی تری خوێندنهێبه پکۆکين لهسهر ئهوەی ههيه، 

کهين. تهنانهت له ڕۆژئاوا و ڕۆژهه�تی کوردستانيش پهرۆشييهکی زۆر بۆ دروستکردنی پردی بچينهوە و تۆکمهتريان ب

پێمان بکرێت هاوکاريان دەبين. ههوڵيش دەدەين له خودی ئينالکۆش پهرە به  ئهوەندەیکهين و وەندی لهگهڵماندا بهدی دەێپ

هاوکارێکی نوێمان بۆ بهم دواييه  ههر بۆيهچاالکييه ئهکاديمی و کلتوورييهکانمان بدەينهوە و بهشهکهمان ببووژێنينهوە. 

  کی تازە ببهخشێته بهشهکهمان.ێهيوادارين گيان دامهزراند و سۆرانی یکورديئاخاوتن و نووسينی  پراکتيکی

 

بهمزوانه ژمارەی يهکهمی گۆڤاری کوردينالکۆ دەخرێته بهرچاوی خوێنهرانی کورد، ئايا هيچ پێشنيار يان 

  ڕاسپاردەيهکتان ههيه بۆ بهڕێوبهرانی گۆڤارەکه؟

ێويسته که خوێندکارانمان پالتفۆرمێکی بهر له ههموو شتێک پيرۆزباييان لێ دەکهم که ئهم ههنگاوە گرنگهيان نا. زۆر پ

هاوبهشيان ههبێت که بتوانن له ڕێگهيهوە ههواڵ و زانياری و داهێنان و ڕا و بۆچوونهکانيان بخهنه ڕوو. تکاشيان لێ دەکهم 

ێکی لهيهکتر ئامرازگۆڤارەکه وا ڕێک بخهن که بهبێ جياوازی ڕەنگدانهوەی حهز و ئارەزووی ههموو خوێندکاران بێت و 

يان. ههروەها با گۆڤارەکه ببێته پردێکی تری پێوەندی له نێوان خوێندکارە هوەکردنهوەيان بێت، نهک له يهکتر دوورخستنکۆ

گهلهکهمان نيشانی خهڵکانی تر بدات. جارێکی تر دەستخۆشيان  یکورد و بيانييهکان و وێنهيهکی جوانی کلتوور و شارستاني

  دەکهم و هيوای سهرکهوتنيان بۆ دەخوازم. ێل
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Li Fransayê, xwendina lîsansê sê sal in. Li 
Inalco’yê ji bo ku mirov beşê kurdî biqedîne 
û bibe xwediyê dîplomeyê, divê van sê sa-
lan bixwîne. Navê dîplomeya lîsansê “LLCER 
Kurde” e  (Bi fransî : Langue Littérature et 
Civilisations Étrangères et ¬¬-Şaristaniyên 
Biyanî û Herêmî. 

Li zanîngeha Inalco’yê, hejmara xwende-
karan derdora 30yan e. Em ê li vir behsa 
dersan bikin bê ka li Inalco’yê em çi der-
san dixwînin, naveroka dersên me çi ne. Di 
pola yekemîn a beşê de, 3 dersên kurmancî 
hene; rêziman, axavtin û nivîs; herweha 3 
dersên soranî jî hene ku ew rêziman, axav-
tin û nivîs in. Dersên  dîrok û erdnigarîya 
Kurdistanê û dersa şaristaniya Kurdan jî 

di bernameya sala yekemîn de ne. Wekî 
hemî xwendekarên Inalco’yê, xwendeka-
rên vî beşî jî dersên înglîzî û metodolojiyê 
distînin. Derseke bi navê “ouverture” jî 
heye, derseke mecbûrî ye ku derfetê dide 
xwendekaran da ku derseke ji nav beşên 
din yên zanîngehê ji xwe re hilbijêrin. 
Di pola duyemîn de,  herweha dersên rê-
zimanê, axavtin û nivîsê ji bo herdu zara-
vayên kurdî hene. Derseke girîng a vê salê 
jî dersa çapemeniya kurdî ye ku bi xêra vê 
dersê, xwendekar dîroka çapemeniya kur-
dî fêr dibin û di dawiya somestrê de her 
xwendekar li ser rojnameyekê an jî li ser 
kovarekê dixebite û xebata xwe pêşkêşî 
mamosteyê xwe dike. 

Di pola seyemîn de jî dersên wekî wergerê 
hene, ev ders jî derfetê dide ku xwendekar 
ji zimanê fransî an jî kurdî wergera tekstên 
cur bi cur bike. Herweha, dersên wêjeya 
soranî û kurmancî jî di somestra yekemîn 
a pola sêyemîn de dest pê dikin. Bi saya 
van dersan, em him wêjeya klasîk him jî 
wêjeya modern hîn dibin. Ev dibe sê sal in 
ku êdî dersa sînemaya kurdî jî heye ku êdî 
xwendekarên vî beşî dikarin bibînin bê sîne-
ma qadeke çawa polîtîk e, û bêtir sînemaya 
kurdî jî çawa ji xwe re rêyekê ava dike ji bo 

 BEŞÊ KURDÎ LI INALCO’YÊ 
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ku bêje ew jî heye. 

Lê helbet dersên me ne bi tenê ev in, wekî 
din divê xwendekar sê ders jî ji beşên cuda 
bistînin ku 30 krediyan temam bikin. Niha li 
zanîngeha me ji ber ku xwendekarên beşê 
kurdî kêm in li gorî beşên zimanên din, hemî 
dersên me têrî nakin ku em krediyên xwe 
tije bikin û ji ber vê ye ku sê ders jî em ji 
beşên cuda distînin. Heger rojekê xwende-
karên beşê me zêde bibin, em ê bikaribin 
ji rêveberiya Inalco’yê daxwaza dersên 
zaravaya zazakî bikin û em ê neçin xwe li 
dersên ji beşên din qeyd nekin. 

Li Fransayê û li hemî deverên dinyayê ku 
mirov lîsansê tenê bixwîne, derfeta mirov 
zêde nîne  ku di siberojê de karekî bibîne. 
Ji ber vê ye ku, Inalco ji sala diduyan şûn 
de fersendê dide xwendekaran ku beşên 
wekî Tekîlîyên Navnetewî (Relations In-
ternationales), an Bazirganiya Navnetewî 
(Commerce International), an jî Dîdaktîka 
Zimanan (Didactique des langues) bixwîne. 
Em dizanin ku ji ber rewşa kurdî ya îro, 
gellek xwendekar hene ku newêrin bi tenê 
beşê kurdî bixwînin û tew diçin beşên wekî 
tirkî û farsî dixwînin di vê zanîngeha me de. 
Lê em dixwazin ku Kurdên ku li Parîsê ne 
bila bizanibin ku kîjan ziman dibe bila bibe, 
hemî heman şansê didin ji bo peydakirina 
karekî di pêşerojê de. 
Piştî qedandina vê lîsansê, heger ku 
xwendekar bixwaze, dikare  wekî wergêr 
û mutercim dest bi kar bike, an jî dikare 
xwendina xwe li masterê bidomîne û bikeve 

nav lêkolînan di warên weje, dîrok, civakna-
sî, siyasî û hwd. de lêkolînê bike ku paşê bi-
karibe berê xwe bide doktorayê. Kesên ku 
dibin xwedî doktorayê; dikarin di zanînge-
han de bibin mamoste.

///////////////////////////
                                       Sibel ER
Mastira Kurdî Sala 1 an / IINALCO
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 ERGATÎFIYA KURMANCÎ 
Nexş I : 
Zimanên bi Ergatîfî

Ergatîfî, yek ji wan nîşaneyên zimanê kur-
dî ye ku li ser rûyê erdê kêm ziman hene 
ku vê sîstemê di nav xwe de bi cih kirine. 
Ergatîfî sîstemeke zimanên kevn ên wekî 
hûrî, sûmerî û ûrartûyî ye  ku kurdî jî vê 
sîstemê hîn jî diparêze; bi taybetî jî kur-
diya kurmancî. Zimanên mezin ên cîhanê, 
wekî îngilîzî, fransî, çînî û îspanî, vê sîstemê 
di zimanên xwe de nas nakin; lê zimanên 
wekî fîlîpînî, baskî, tîbetî û gellek zimanên 
Asyayî sîstema ergatîfi yê baş nas dikin. 
Kurdî jî yek ji wan zimanan e ku Newzad Hi-
rorî (2008) li ser malpera Nefelê di gotara 
xwe ya li ser ergatîfê de dibêje: « Ergatîvî 
Mohra Kurmanciyê ye .»

Em dikarin li ser nexşeya jorê jî bibînin ku 
cûre cûre formên ergatîfê hene ku ew li 
gorî teşeyên wan hatine dabeşkirin.

Di zimanê kurdî de, ergatîfî bûye nîşa-
neyeke din ku ew jî pêderxistina herêmên 

Kurdistanê ye. Zimanê kurdî, bi taybetî jî 
zaravayê wî yê kurmancî ji ber sedemên 
cur bi cur ergatîfa xwe li gellek deveran 
guhertiye. Ji ber wê yekê ye ku wextê ku 
mirov bi kurmancekî/ê re biaxive, mirov li 
gorî bikaranîna wî/ê ya ergatîfê dikarê pê 
derxe ka gelo ew kes ji kîjan herêmê ye. 
Wek mînak em hevokeke ji dema niha bikin 
dema borî û em binêrin ka wê çawa bibe.
« Tu min dibînî »
Ev hevok tenê ji kirde, bireser û lêkerê pêk 
tê. Lê belê ji ber ku biresera wê ji cîna-
vkekê pêk tê, mirov dibîne ku ergatîfi ya hin 
herêman diguhere.

Heger kesekî/ê ku ji herêma Mûşê bibe, ew 
ê teqez bibêje ; « Te min dît. »

Lê heger ew kes ji herêma Mêrdînê yan ji 
Agiriyê bibe, ew ê bibêje ; « Te ez dîtim.»

Gellek lêkolînerên kurd û biyanî li ser vê 
mohra kurmanciyê lêkolîn kirine, lê heta 
salên 90î jî zêde kes peyva “ergatîf”ê bi 
kar neaniye. Wekî Qanatê Kurdo (1978) di 
rêzimana xwe de hîç peyva “ergatîf”ê bi 
kar neaniye û ji bo ku serê xwendevanan 
tev li hev neke, dema borî ya kurmancî
her tim bi lêkerên negerguhêz ve rave 
kiriye. Lê taybetmendiya lêkerên gergu-
hêz ên di dema borî de li bin sernavekî 
taybet rave kiriye û qaîdeyên ergatîfê 
(bêyî ku navê wê binivîse) tev nivîsiye û 
weha gotiye : « Di diyalekta jorîn de bi-
ker (kirde) di rewşa tewandî de ye, lê 
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bireser di rewşa xwerû de ye. Lêker digel 
bireserê li hev tê, ne ku digel bikerê .»
Lêkolînerekî din ê kurd, Samî Tan, di sala 
2005an de Rêzimana Kurmancî çap dike û 
di vê berhema xwe de ergatîfiya kurmancî 
wekî sernavekê dinivîse û wî ergatîfa kur-
manciyê mîna lêkolînerên ku beriya wî  li 
ser vê mijarê xebitîne, wekî (Dorleijn 1996, 
, Matras 1997, Haig 1998, Turgut 2012 
û Aydogan 2013) rave kiriye . Dorleijn 
(1996) di pirtûka xwe ya « The decay of 
ergativity in Kurmanji » de dibêje: « Kirdeya 
hevokeke negerguhêz û biresera hevokeke 
gerguhêz mîna hev tevdigerin  » Her weha 
lêkolîner Matras (1997) jî dibêje ku: « Di 
hevokeke gerguhêz de kirde tewandî ye, 
lê bireser wek xwe dimîne û bi lêkerê ve li 
hev dike .’’ Di hemû lêkolînan de ergatîfa 
kurmancî wiha tê ravekirin : Di dema borî 
de, di hevokeke gerguhêz de bireser for-
ma absolutîf hildide û lêker jî ne bi kirdeyê 
ve, lê bi bireserê ve tev digere. Kirde di 
teşeya tewandî de ye. Ji bilî vê, Haig û 
Opengin (2015) dibêjin : « Gava ku kirdeya 
hevokeke gerguhêz pirhejmar bibe û bi 
awayekî eşkere diyar nebe, biresera wê he-
vokê yekhejmar bibe jî, bi îhtimalekî mezin 
lêker li gorî pirhejmartiya kirdeyê tê kişan-
din» û lê zêde dikin,  “Wextê ku hevokeke 
gerguhêz bi hevokeke negerguhêz ve bibe 
û kirdeya wan jî heman kirde bibin, lêker 
dîsa li gorî pirhejmartiyê tê kişandin» û wek 
mînak jî hevokekê ji helbesteke Cîgerxwîn a 
bi navê « Ji Biçûkan re  » nîşan didin. 
- Herdu çûne cem rovî û doza xwe jê re 

gotin.
 
Çawa ku mirov dikare di vê hevokê de 
bibîne ; lêkera hevoka gerguhêz ’’gotin’’ 
ne li gorî bireserê lê li gorî kirdeyê hatiye 
kişandin.

Di dema borî de divê mirov pêşî pê derxe ka 
gelo lêker gerguhêz e yan negerguhêz e. Ji 
bo vê yekê jî divê mirov her tim ji lêkerê 
pirsa « çi » yê bike ka gelo bersiva wê heye 
yan na. Lêkerên negerguhêz ew lêker in ku 
bireserê wan tune ye, wek lêkera ‘’çûyin’’ 
- ‘’ketin’’ -   ‘’firîn’’ û hwd. Ji ber wê ye ku 
wextê ku mirov ji van lêkeran pirsa « çi » 
yê bike, mirov nikare bersivekê pêyda bike. 
Weke mînak:

- Ez çûm Hewlêrê.
-Tu ketî erdê.
- Ew ber bi bajêr ve reviyan.

Bersiva van pirsan peyda nabe: * Ez çi 
çûm ? *Tu çi ketî ? *Ew çi reviyan ? Di van 
hevokên jorê de jî lêkerên wan bi kirde re 
tev digere, ji ber ku bireserên wan nîne.
Lê belê, di lêkerên gerguhêz de bersiva pir-
sa « çi » yê heye ku ew dibe bireser û wê 
çaxê rewş diguhere. Li gorî hejmara kirde û 
bireserê çar cureyên hevoksaziyê derdikeve 
pêşiya me. Em ê mînakekê di dema niha de 
bidin û bi dû re jî wê mînakê bikin dema borî :

- Gur berxê dixwe.
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Ev hevok ji aliyê hevoksaziyê ve gellek he 
san e ku ji kirdeyek, bireserek û lêkerekê 
pêk tê û analîza vê hevokê jî weha ye:
Kirde xwerû ye, bireser tewandî ye û lêker 
jî bi kirde re tev digere. Lê em vê hevokê li 
gorî dema borî çêkin ka çawa dibe;

Heger hem kirde, hem jî biresera wê yekhe-
jmar bibin :

    Gurî           Berx       Xwar
(Tewandî)   (Xwerû)  (Pirhejmar)

Heger kirdeya vê hevokê yekhejmar bibe û 
biresera wê jî pirhejmar bibe :  

   Gurî                berx           warin
(Tewandî)       (Xwerû)          (Pirhejmar)               
                                  
Heger kirdeya vê hevokê pirhejmar bibe û 
biresera wê jî yekhejmar bibe :

    Guran           berx          xwar
(Tewandî)      (Xwerû)      (Yekhejmar) 
 
Heger hem kirde hem jî biresera vê hevokê 
pirhejmar bibin :

    Guran           berx            xwarin
(Tewandî)     (Xwerû)       (Pirhejmar) 

Wekî ku di mînakan de jî xuya dibe, guherî-
nên hevokê ne li ser bireserê, lê li ser kirde 
û lêkerê xwe nîşan dide.

Di hevokên jorê de qaîdeyên ergatîfê xuya 
dikin ku ew qaîde bi lêkolînên berfireh ve 
hatine diyar kirin. Lê belê, di bikaranîna 
ergatîfê de dîsa jî gellek kemasî hene ku 
yek ji wan jî navên taybet ên nêr in ku li 

gellek herêmên Kurdistanê ew nav natewin 
û wekî xwe dimînin. Lê belê, bi awayekî giş-
tî mirov piştî evqas lêkolînan dikare bêje 
ku sîstema ergatîfî ya kurmancî bi awayekî 
zelal eşkere bûye û her diçe eleqedarên 
zimanê kurdî dikevin pey vê û hewl didin 
ku vê sîstemê baş nas bikin. Ev guherîna 
ergatîfî ya li herêman jî bi lêkolîn û nivîsîn 
û xwendinan ve hêdî hêdî ji holê radibe û 
tê zanîn ku ziman tîştek zindî ye û çiqas 
were bikaranîn, ewqas dijî û zindî dimîne. Li 
gorî van qaîdeyan jî dê ergatîfa kurmancî di 
hemû herêman de qaîdeyeke giştî bistîne 
û dê ev sîstem li hemû deveran bibe stan-
darteke kurmancîyê.

///////////////////////////
Reşo

Lîsansa Kurdî
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Rêzimana Kurmancî ya Samî Tan yek ji wan 
rêzimanên kêmpeyda ye ku bi tenê bi kur-
dî hatine nivîsîn. Herwiha, heta niha, birêz 
Tan rêzimana xwe nedaye wergerandinê 
ser zimanê tirkî ku ev jî cihê kêfxweşiyê ye. 
Keda sala ye, xebateke pîroz e; jixwe ev 
nivîsa me jî, bi niyeta pakkirin û çêtirkirina 
vê rêzimanê hatiye nivîsîn. Li ser rêzima-
na kurdî, ji berê ve, gelek nîqaş çêbûne ; 
her yek fi kira xwe gotiye û ev nîqaş yan jî 
«pevçûnên rêzimanî» welê kirine ku hin mi-
jarên rêzimana kurdî zelaltir bibin. Ev nivîs 
jî nîqaşeke biçûk e li ser mijareke rêzimanî. 
Mijara me li ser gihanekên « ku » û « ka » 
yê ye, em ê binêrin bê ka ev du gihanek di 
rêzimana kurmancî ya Samî Tan de çawa 
hatine bikaranîn. 

Xebatên lêkolînî yên Aydogan (2015) ev 

merseleya gîhanekan têra xwe zelal kiriye û 
nîşan daye bê « ku » û « ka » çawa, çima û 
kengî tên bikaranîn. Lewre, ev nivîs behsa 
tiştekî welê nake ku kesî heta nebihistibe. 
Mebesta vê nivîsê, bi tenê sererastkirina 
xetayeke « biçûk » e ku di rêzimana Tan 
(2015) de hatiye dîtin. Ji ber ku em nizanin 
bê ka ev xeletî bê hemdî ye yan na ; em ê 
bi argumentên xwe hewl bidin bê ka çima 
bi kurdî, gelek hevokên ku Tan (2015) di 
rêzimana xwe de di beşa gîhanekên « ku » 
û « ka » yê de dane, li gorî esasên rêzimana 
Kurdî ne rast in.  

Wate û bikaranîna gîhaneka « ka » yê di 
zimanê devkî de û di pirtûkan de 

Beriya ku em weke gîhanekekê li « ka » yê 
binerin, divê pêşî em bizanin bê ev « ka » bi 
tena serê xwe bi çi wateyê tê bikaranîn. Bi 
kurmancî, « ka » dikare bikeve şûna “li ku ” 
yê. Bo mînak; ku yekî bibêje, Qelema te di 
çentê de ye !  û yê din wê qelemê nebîne, 
dikare bibêjê  – Ka !?.  Herwiha di dewsa ku 
em bêjin « Dayê telefona min li ku ye ? », 
em dikarin bêjin « Dayê ka telefona min ? ». 
Ev heman wate, bi peyva « kanî » jî çêdibe ; 
bo mînak « kanî soza te dayî ? », jixwe ev « 
kanî» jî bi raya me, formeke « ka » yê ye, bi 
tenê « nî » lê zêde bûye. Xulase, di zimanê 
devkî de « ka » bi tena serê xwe jî tê bika-
ranîn, û divê mirov dêhna xwe bidê bê ev « 
ka » di çi rewşî de tê bikaranîn. Rewşa ku bi 
van mînakan peyda dibe, welê teqez 

 TEVLIHEVIYA « KA » Û « KU » YÊ 
DI RÊZIMANA SAMI TANDE 
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dike ku « ka » bi eslê xwe peyveke pirsê ye. 

Hevokên Hevedûdanî yên bi Gihaneka “ku” 
û “ka”yê  (TAN, 2015)

Tan (2015) diyar dike ku « li gel » hevokên 
lêkerên mîna « zanîn », « lê nihêrtin », « bal 
dan », « lê temaşe kirin » ê li cihê gîhane-
ka « ku »yê cînavka pirsyarî « ka » wekî 
gîhanek tê bikaranîn. (r.350) Bi raya me, 
ev qaîde ne xelet e lê kêm e. Ji ber ku, em 
bi kurdî, bi lêkera « zanîn »ê him dikarin 
gîhaneka « ku »yê bikar bînin, him jî dikarin 
gîhaneka « ka »yê bi kar bînin. Her tişt girê-
dayî naveroka wê hevoka pêreyî ye ku piştî 
hevoka esasî tê. Heke di nav hevoka pêreyî 
de kêmasiya agahiyê (manque d’informa-
tion) tunne be, yanî pirsek tê de tunne be 
; wê gavê em dikarin « ku »yê  bi kar bînin 
; heke kêmasiya agahiyê hebe, « ka » tê 
bikaranîn. Bo mînak, em him « ka » him jî 
« ku » yê bi lêkera zanînê bi kar bînin : Ez 
dizanim ku tu yê herî.  Ez dizanim ka tu yê 
herî ku derê.  Ev herdu hevok jî pêkan in. 
Welê xuya dike Tan (2015) jî ferqa van du 
hevokan dizane. Lê tiştê ecêb ev e : digel 
ku Tan (2015) bi xwe diyar dike û dibêje « 
li cihê gîhaneka « ku » yê cînavka pirsyarî « 
ka » wekî gîhanek tê bikaranîn » ; gava ku li 
ser vê yekê mînakan dide, gîhaneka « ka » 
yê bikar nayîne. Wekî ku em li jêrê dibînin, 
gîhaneka « ku » hatiye bikaranîn.

Ez dizanim ku tu yê çi bibêjî.* 
Ez dizanim ku tu çi dibêjî.*
Ez dizanim ku te çi got.*
Ez dizanim ku te çi gotiye.* (r.350)

Mirov pêşî dibêje qey ev xetayeke 
bêhemdî ye ; qey gava ku li ser komputerê 
nivîsandine, xwe şaş kirine, çûnkî ferqa 
« ku » û « ka » yê tenê herfekî ye. Lê heman 
xeta li mînakên pey re jî dubare dibe ( ku 
em ê wan jî diyar bikin). Loma êdî mirov 
nikare bibêje ku ev xetayeke nivîsandinê 
ye. (Xetayê komputerê yê teqez, bi me, ev 
hevok e : « Me bala xwe bidayê ka wî yê çi 
bikara »(r.351, Tan 2015), em bawer dikin 
ku mebesta mînakê « bikira » ye). 

Ev gîhaneka « ku »yê, ji bo çêkirina 
hevokên hevedûdanî, gellek tê bikaranîn 
; lê ev gîhanek, wekî me got, nikare li dû 
xwe agahiyeke « neteqez » qebûl bike, 
nikare hevokeke pêreyî hilgire ku tê de 
pirsek hebe. Ango mirov nikare wekî Tan 
(2015) bibêje « ez dizanim ku tu çi dibêjî 
» ; ji ber ku hevoka pêreyî ya « tu çi dibêjî 
» hevokeke pêreyî ya pirsê ye. Herwiha bi 
fransî û îngilîzî jî, mirov nikare li dû « que 
» û « that » ê ku heman karê « ku » ya 
kurmancî dikin, mirov nikare li pey wan, 
hevokeke pêreyî ya pirsê deyne ; bo mînak, 
ne pêkan e ku mirov bi fransî û îngilîzî 
hevokên wiha çêbike :

 Je vois que tu dis quoi*
 I see that you say what*

Ji ber vê yekê, van mînakên li jêrê ku Tan 
(2015) dide, ne li gorî qaîdeyên rêzimana 
kurdî ye.      

*Min dizanî ku te yê çi bigota .      

19



*Min dizanî ku tu yê çi bibêjî.                      
*Min dizanî ku tu çi dibêjî.                          
*Min dizanî ku te çi got.                                
*Min dizanî ku te çi gotiye.                           
*Min dizanî ku te çi gotibû. (r.350)                       
« Min fehm kir ku ew ê çi bike »(Tan r.351).

Ji ber ku di wê hevoka hevedûdanî de, « 
ew ê çi bike » pirsekê dihewîne ; zimanzan 
ji hevoka pêreyî ya weke « ew ê çi bike 
» re dibêjin “hevoka pêreyî ya temamker 
a pirsê” (Proposition Subordonnée 
Complétive Interrogative). Mirov hevokên 
wisa nikare bi xêra gîhaneka « ku » yê, bi 
hevoka esasî ve girê bide. Wekî ku Aydogan 
(2013) diyar dike « gîhanekên eslî yên 
hevokên pêreyî yên pirsê « bê » û « ka » 
ne ku ev her du gîhanek bi serê xwe ve jî bi 
hev re jî dikarin bên bikaranîn ». Ji ber vê 
yekê, divê mirov yan bêje « min fehm kir bê 
ew ê çi bike » yan jî « min fehm kir bê ka 
ew ê çi bike ».

Mirov dikare herwiha van koma gîhanekan 
jî bikar bîne : « bê ka hela », « bê gelo », 
« ka gelo » û hwd. 

Herçî zimanê devkî ye, mirov dikare gelek 
caran « ka » yê jî « ku » yê jî bavêje, qet 
bi kar neyîne. Em li mînakên li jêrê mêze 
bikin :

Bi devkî 
Min fehm kir wî çima wisa kir…     
Dizanim perê te tune ye, tu feqîr î.       
Nizanim kê weha kiriye !

Bi nivîskî
Min fehm kir bê ka wî çima wisa kir…
Dizanim ku perê te tune ye û tu feqîr î.
Nizanim ka kê weha kiriye !

Wekî tê zanîn, mirov di jiyana ro-bi-royî de 
hevokên bi vî rengî gelek dibihîze. Wekî li 
jorê jî kifş e, mirov nikare di dewsa « ka » 
yê de « ku » binivîse. Yanî îmkana hevokeke 
bi vî rengî tunne : « Nizanim ku çi bêjim! » 
û jixwe gava mirov bala xwe bide zimanê 
devkî , ne pekan e ku mirov hevokeke weha 
bibihîze. Normal, ev hevok divê bibe, 
« Nizanim ka çi bêjim ! ». Mirov dikare her 
du gîhanekan jî nenivîse, cihê wan vala 
bihêle, wekî di zimanê devkî de « Nizanim 
çi bêjim! » ; lê mirov nikare yekî bixe şûna 
yê din.

Çima « ku » û « ka » nikarin bikevin dewsa 
hevûdu ?
 Ev mînakên li jêrê mijara vê nivîsê dê 
zelaltir bikin ; gava ku di kurdî de « ku » 
dibe « ka »; di fransî de jî « que » dibe « ce 
que ». Çawa ku mirov nikare bi kurmancî « 
ku » yê di dewsa « ka »yê de bi kar bîne, 
wisa jî mirov bi fransî nikare « que » yê di 
dewsa « ce que »yê de bi kar bîne. Wekî ku 
xuya dike, rêzimana kurmancî û fransî ne 
dûrî hev in ; lê gramera tirkî li gorî gramera 
kurmancî û ya fransî, xwedî gramereke 
gelek têkel e ; çûnkî hevoksaziya tirkî, 
berovajiya kurmancî û fransî ye. Tiştê ku bi 
kurmancî û fransî di destpêkê de tê gotin, 
di tirkî de di dawiyê de tê gotin.
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Jixwe di tirkî de cinavka pirsyarî « ka » 
tunne ye, di dewsa wan gîhanekan de, 
tirkî « dig »ê bi kar tîne. Ev « dig » qertafa 
« isim-fiil »(navdêr-lêker) an e û dikeve 
dewsa gîhanekan, û wekî ku em dibînin ev 
qertaf di tirkî de di her du mînakan de wekî 
xwe dimîne.  
   
Kurdî: Ez dizanim ku tu betilî yî.
Frensî: Je sais que tu es fatigué.
Tirkî: Yorgun olduğunu biliyorum.

Kurdî: Fehm nakim ka çi dibêje!
Frensî: Je ne comprends pas ce qu’il dit !
Tirkî: Onun ne soylediğini anlamıyorum.

Kurdî: Dizanim ka tu çi dikî.
Frensî: Je sais ce que tu fais. 
Tirkî: Ne yaptığını biliyorum.

Wekî ku em bi xêra van mînakan dibînin, 
« ku » ya kurmancî û « que » ya fransî 
eynî karî dikin ; jixwe ev gîhaneka han di 
gellek zimanên hîndo-ewropî de jî eynî 
ye. Di tirkî de jî ev gîhaneka ku bi eslê 
xwe gîhanekeke farisî/kurdî ye, li gel hin 
lêkeran tê bikaranîn. Bo mînak, mirov 
dikare bi hêsanî hevoka “Dizanim ku tu 
westiyayî yî » weha wergerîne ser tirkî 
: « Biliyorum ki yorgunsun ». Lê mirov 
nikare hevokên Samî Tan wergerîne ser 
tirkî. Heger em vê hevoka « Ez dizanim  
ku  tu yê çi bibêjî » wergerînin ser tirkî, dê 
wergereke weha derkeve holê, “Biliyorum 
ki ne soyleyeceksin*”(dizanim ku tu yê çi 
bibêjî*) ku li gorî qaîdeyên rêzimanî yên bi 

tirkî jî ev hevok hevokeke xelet e.

Wekî bi van mînakên li jêrê ve xuya dibe, 
nivîskarên kurd jî “ka” yan jî « bê » yê bi kar 
tînin : Êdî baş dizanî bê bêçaretî û bêhêzî çi 
ye. (r.62, Menaf Osman 2013)
Ew notên di nav kevanê de hatine 
nivîsandin, ez nizanim ka gelo ên xwediyê 
raporê ne yan ên wergerê ingilîziyê ne. 
(Avci, 1997) 
Em nizanin ka ew mirovekî çawan bû. 
(Cewerî, 1998)
Wekî xuya ye, gîhaneka « bê »jî,  hevala 
gîhaneka « ka »yê ye, mirov dikare yekî 
bixe dewsa yekî din, yan jî her duyan bi hev 
re bi kar bîne.

Tekiliya deman bi bikaranîna « ka » û « ku 
»yê  heye gelo ?
Li gorî Samî Tan, guherîna « ku » û « ka 
» yê girêdayî lihevkirina dema ye; ev fikira 
me ji van hevokên Tan (2015) peyda bûn 
ku wî di rêzimana xwe de nivîsandiye: 
“Heke gîhanek wekî « ku » bimîne, gava ku 
lêkera bingehîn biguhere jî, têkiliya deman 
naguhere. (…) Gava ku gîhanek bibe « ka » 
û îcar di ware ahengan deman de rewşeke 
wiha derdikeve hole: … ” (r.351) 
Tan (2015) wiha dibêje : « Bi hevokên 
bingehîn » em bala xwe bidinê « ku » re 
ev demên ku me li jorê rêzkirine (dema 
bê, dema niha, dema boriya dûdar) tên 
bikaranîn. Demên mayî (dema boriya 
têdeyî, dema boriya bedrest, çîrokiya 
dema boriya têdeyî, çîrokiya dema boriya 
dûdar) nayên bikaranîn. «Yanî li gorî 
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Tan(2015) piştî «em bala xwe bidinê ka» 
yê, mirov nikare lêkerekê bîne ku li gorî 
« çîrokiya dema boriya têdeyî » hatibe 
kişandin.   Ango mirov nikare bêje  « em 
bala xwe bidinê ka wî çi gotibû ». Bi raya 
me mirov dikare, lewre me çîrokek çêkir ku 
em di konteksteke zelal de nîşan bidin ku 
-berovajî tiştê ku Tan (2015) dibêje- mirov 
piştî hevokeke bingehîn weke “em bala 
xwe bidinê ka » dikare bi lêkerekê li gorî 
« çîrokiya dema boriya têdeyî » bikşîne. 
Çîrok ev e : « Karsazê qurre serxweş bû, 
li ber xwe mêze nekir û taliya talî erebe 
li diwarekî xist; karsazê min û te bi giranî 
birîndar bû. Ew birin nexweşxaneyê, hevalê 
wî hat, wî ji hevalê xwe re got: « min ji te 
re çi gotibû?  Îca xwînerên hêja em bala 
xwe bidinê ka 10 sal beriya vê bûyerê, 
karsazê qurre ji hevalê xwe re çi gotibû : 
« Heke rojekê ez birîndar bûm, min nebe 
nexweşxaneyên dewletê ! »  Di vê çîrokê 
de, me piştî « em bala xwe bidinê ka »yê 
; lêkera “gotibû”yê bi kar anî ku ev lêker li 
gorî « çîrokiya dema boriya têdeyî » hatiye 
kişandin. 

Encam

Li gorî Samî Tan, guherîna « ku » û « ka 
» yê girêdayî lihevkirina dema ye; ev fikira 
me ji van hevokên rêzdar Tan peyda bûn 
ku wî di rêzimana xwe de nivîsandine: 
“Heke gihanek wekî « ku » bimîne, gava ku 
lêkera bingehîn biguhere jî, têkiliya deman 
naguhere. (…) Gava ku gihanek bibe « ka »  
û îcar di ware ahengan deman de rewşeke 

wiha derdikeve hole: …” (r.351) Lê wekî 
me diyar kir, bikaranîna gîhanekên « ku » û 
« ka » yê ne girêdayî dema ye; xebitandina 
wan girêdayî celebên hevokên pêreyî ye. 
Heke hevoka pêreyî ya temamker, erênî 
û neyînî be, hingê gihaneka « ku » tê; lê 
ku hevoka pêreyî yê temamker pirsyarî be 
hingê “ka” tê. Yanî terciha « ku » û « ka 
» yê ne li gorî deman lê li gorî «wateya» 
hevokên pêreyî diguhere. Me ji bo zelalkirina 
mijarê di nav çend pirtûkan de li gihaneka 
« ka » yê geriya; herwiha me di nivîsa xwe 
de berê xwe da rêzimanên zimanên din, 
weke rêzimana fransî û ya îngilîzi û me 
diyar kir ku bi wan zimanan jî ferqa van du 
gihanekan kifş e. Me danberheveke bi tirkî 
jî çêkir ku em fehm bikin bê ka çima em « 
ku » û « ka » yê nav hev dixin û çima ji van 
du gihanekan meyla hinek nivîskaran li ser 
bikaranîna « ku »yê ye. 

///////////////////////////
Filît BARAN  

Mastira Kurdî, Sala 2ya
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Di vê gotarê de em ê li peyvên tekrarî 
binerin, wekî kêm kêm, zêde zêde. Axêverên 
her zimanekî peyvên tekrarî wekî amûrekê 
ji bo konseptên taybetî bi kar tînin. Ji bo 
mînak dixwazin wateya zêdebûnê li ser 
peyvekê bixin, înca peyvekê din ku şikilê 
wê wekî peyva bingehîn ye lê zêde dikin, 
wekî rengaw reng (yenî pir reng bûn). Em 
ê li ser peyvên tekrarî li gorî pêkhateya 
şikilî û wateyîya wan lêbikolin û di dawiyê 
de bibînin ku peyvên tekrarî di kurdî de 
ji bo derbirînê konseptên pir-reng ji aliyê 
axêveran ve tên bi kar anîn.

Tekrar (reduplication) pêvajoyeke zimanî 
ye ku tê de parçeyek an hemû peyv dubare 

dibe, wekî kim kim, şax-û dax (çiya û tiştên 
wekî çiya). Di tekrarê de peyveke bingehîn 
(base) heye wekî kim û şax di peyvên jor 
de ku li gorî axêverên zimanê wê bi giştî 
yan parçeyek ji wê dubare dikin, ke wate, 
li şax-û dax, dax bi ketina fonemê [ş] a 
şax u cîhgîrkirina wê bi fonemê [d] hatiye 
çê kirin. Li gorî watenasiyê (semantic) 
jî dax me’na xwe tune an wateya xwe ji 
şax distîne ku li Soranî me’na çiya dide. 
Pêvajoya tekrar him li gori wate hem li gorî 
şikil (morphology) tê çê kirin, ke wate, du 
peyvên ku tên bikaranîn divê li gorî şikil 
nizîkî hev bin û li gorî watenasiyê jî wateya 
wan di warekî de cîh bigire. Mesela, kim li 
kim kim wateya xwe sedîsed mîna peyva 
tekrarî ye. Li gorî şikil, tekrar dabeş dibe û 
dibe du parçe (Moravsick 1978): Tekrara 
tam (total reduplication) û  tekrara parçeyî 
(partial reduplication). Di tekrara tam 
de peyvek bi giştî dubare dibe, wekî car 
car (carînan), letlet (parçe parçe). Lê di 
tekrara parçeyî de beşek ji peyvê bingehîn 
tê dubarekirin, mesela kitêb mitêb. 
Herweha, ligorî wê ku peyva tekrarbuyî, i.e. 
mitêb, berî peyva bingehîn bê an piştî wê, 
em termên tekrara pêşîn (wekî qirmû qaḷ) 
û tekrara paşîn (wekî şax-û dax) bi kar tên. 
Di vê gotarê de em ê bi kurtî li peyvên 
tekrarî di kurdî de binerin. Mînakên ku me 
anîne bêtir li kurdiya soranî û hendik jî 
kurdiya jêrîn in. Em ê li xebatê hevberdarê 
Moravsick (1978) wekî çavkanî binerin û 
li gorî wê li peyvên tekrariya kurdî binerin. 
Berî ku em li tekrara di kurdî de binihêrin, 

 TEKRAR DI KURDÎ DE 
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lazim e em bibêjin ku di hemû zimanan de, 
tekrar weke pêvajo tê bikaranîn. Mesela di 
zimanê îngilîzî de mirov dikare bêje “He is 
very very talented.” Û di latînî de quis bi 
wateya “kî”; lê peyva tekrariya wê quisquis 
bi wateya “herkes” bi kar tê.

Pêkhateya şikiliya tekrarî di Kurdî de:
Wekî me got tekrar dikare li gorî şikilê bibe 
du beş: tekrara tam û tekrara parçeyî. Lê 
herdu jî dikarin bibin çend cûr. Mirov dikare 
bibêje tekrara tam di soranî de dibe tekrara 
tam ya nezêdekirî, tekrara tam ya navendî, 
û tekrara tam ya dawîyî. Herwiha tekrara 
parçeyî dikare bibe tekrara parçeyî ya 
pêşîn û tekrara parçeyî ya paşîn. Em ê di 
dewama gotara xwe de li wan binerin.

a) Tekrara tam ya nezêdekirî:
Di tekrara tam ya nezêdekirî de peyveke bi 
giştî dîsa tê gotin, wekî: 
- car car (carînan) 
- birre birre (kêm kêm)
- an jî bi kurmancî: hêdî hêdî, giran giran

b) Tekrara tam ya navendî:
Di vê pêvajoyê de qertafeke yan daçekeke 
di navbera peyva bingehîn û 
peyva tekrarbuyî de bi cîh dibe, wekî:
- şele şel (wekî însanek şel meşîn)
- xawe xaw (tembelbûn)
- sal ne sal (tiştekî ku salek heye lê sala 
piştî wê tune ye)
- piştaw pişt (çend nifş piştî hev)
- lîpaw lîp (heya dawî tije bûn)

c) Tekrara tam ya dawîyî:
Di vê pêvajoyê de qertafek ji peyva tekrar-
bûyî zêde dibe, wekî:
xiz xizekanî (şemitandin)
baz bazan (meşîna bi bezê)
qoç qoçanî (gava bizin bi qiloçên xwe li hev 
dixin)

d) Tekrara parçeyî ya pêşîn:
Li vir, peyva tekrarbûyî ya parçeyî berî 
peyva bingehîn tê, mînak:
- qirm û qal (qîrandinê bê sûd)
- tep û toz (toz û xubar)
- kit û kwêr (wekî kûr) (bi kurmancî jî heye 
: kût û kûr/kor)
- keyn û beyn (têkilî)

e) Tekrarê parçeyî ya paşîn:
Di vê pêvajoyê de, peyva tekrarbuyî ya 
parçeyî piştî peyva bingehîn tê, mînak:
- let û pet (palax)
- şax û dax (çiya û tiştên wekî çiya)
- qal û qûl (qalkirina zêde)
- pan û por (berfirehbûneke zêde)

Pêkhateya wateyî ya tekrarê  di kurdî de:
Ligori Moravcsik (1978) wateyên peyvên 
tekrarî di li hemî zimanan de wekî hev in. Li 
gorî watenasiyê, di pêkhateya tekrarê de 
çar konsept hene: zêdekirin (augmenta-
tion); kêmkirin (diminution); bihêzkirin (in-
tensification), û lawazkirin (attenuation). 
Di zêdekirinê de peyva tekrarbûyî wateya  
zêdebûnê li peyva bingehîn zêde dike, wekî
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rengaw reng (gellek reng). Ji aliyekî din 
ve, di kêmkirinê de peyva tekrarî wateyeke 
ji peyva bingehîn kêmtir dide, di mînaka  
bikrê nekrê (bivê nevê, bikî nekî, çêbibe 
çênebe) de wateya peyva tekrarî çenda-
niyeke ji bikrê kêmtir digîhîjîne. 
Di bihêzkirinê de, wateya peyva tekrarî 
bandoreke mezintir ji peyva bingehîn nîşan 
dide: mesela zor zor (gellek gellek), an bi 
înglîzî very very. Ber e’ksê wê, lawazkirin 
heye ku tê de peyva tekrarî bandoreke 
kêmtir ji peyva bingehîn nîşan dide, wekî 
kêm kêm, hêdî hêdî. Kajitani (2005) jî li 
ser vê mijarê xebitiye û bawer e ku li gorî 
vê konseptê, di zimanên cîhanê de peyvên 
tekrarî yên zêdekirinê ji yên kêmkirinê pirtir 
tên bikaranîn. Herwiha yên bihêzkirinê jî ji 
yên lawazkirinê pirtir tên bikaranîn. Em ê li 
jêr ji bo van konseptên wateyî yên tekrarê 
mînakan bidin.

a) Zêdekirin:
- tişt mişt
- mal û hal
- piştaw pişt
- sal be sal

b) Bihêzkirin:
- her hac (gellek qerebalix)
- tirse tirs (tirseke mezin)
- pan û por (gellek birfireh)
- nale nal (naleyeke zêde)
- lîpaw lîp (heya dawî tijebûn)

c) Kêmkirin:
- bitwê netewê (heger bixwazî an na)

- bikrê nekrê (bivê nevê, bikî nekî, 
çêbibe çênebe)

d) Lawazkirin:
- birre birre (kêm kêm)
- hêdî hêdî
- şila şil (nerm nerm) 

Encam

Di vê gotarê de me bi kurtî li peyvên tekrarî 
yên bi kurdî niherî. Me analîza xwe li gorî 
pêkhateya şiklî û pêkhateya wateyî ya pey-
vên tekrarî çêkir. Li gorî şikilî, me dît ku 
peyvên tekrarî dibin du beş : tam û par-
çeyî û her yek ji wan jî dibin çend cor. Li 
gorî wateyî jî mirov dikare bêje ku bi kurdî jî 
peyvên tekrarî bêtir ji bo derbirîna konsep-
tên zêdekirin û bihêzkirinê bi kar tên.

///////////////////////////
Mesûd MIHEMMEDÎRAD 

Zanîngeha Parîsa 3an
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 MEM Û ZÎN 
« Hevdîtina Mem û Zînê ya di 
zindanê de û mirina Memî »

Li gorî lêkolîneran sala bûyina Ehmedê Xanî 
li gorî teqwîma Hîcrî sala 1061 e, û li gorî 
teqwîma mîladî jî sala 1651 e. Xanî, li Cole-
mêrgê ji dayik bûye û di sala 1706an de li 
Bazîdê çûye ser dilovaniya Xwedê. Tê gotin 
ku ew demeke dirêj li Cizîra Botanê jiyaye, ji 
ber wê yekê ye ku ew urf, adet û şiklê jiya-
na Botanîyan baş nas kiriye. Ew li welatên 
hawîrdor jî xwendina xwe bi pêş ve dibe û 
diçe Bexda, Şam û Helebê û li medreseyên 
Îranê xwendina xwe didomîne. Ehmedê Xanî 
xwe di beşên astronomî, felsefî û fîlolojî de 
jî pêş ve dibe. Ji ber ku wî li ser felsefeya 
olan xwendibû û perwerdeya xwe di medre-
seyan de dest pê kiribû, di pîrtûka Aqîdeya 
îmanê de li ser ola Îslamê dinivîse. Ji bo ku 
zarokên Kurdan perwerde bike, wî medre-
seyek vekiriye û di wê medreseyê de ders 
daye rokan. Dr. Nûredîn Zaza jî di kovara 
Hawarê de qal dike ku perwerdeya zarokan 
ji bo Ehmedê Xanî gellek bi qîmet bûye û wî 
her tim şîret li zarokên kurd kirine ku ew ji 
heval û malbatên xwe hez bikin da ku ew 
hînî hezkirina dayika me tevan « Kurdista-
nê » bibin. Wî ji bo perwerdeya zarokan « 
Nûbihara Bîçukan » nivîsiye ku ew pirtûk di 
şiklê ferhengeke zarokan de hatiye nivîsîn 
ku zarokên Kurd zimanê xwe yê zikmakî ji 
bîr nekin. Zimanê Kurdî ji bo Ehmedê Xanî 
gellekî bi qîmet bû. Lwere em dizanin ku 
wî emrê xwe li ber nivîsandina Mem û Zîn’ê  
derbas kiriye. Di demeke wisa de ku pira-

niya nivîskaran bi zimanê farisî, erebî yan jî 
osmanî dinivîsandin, Xanî xwest bi qelema 
xwe zimanê Kurdî bîne asta zimanen edebî 
yên wê demê. Wî xwest evîna Mem û Zînê ji 
bo danasîna gelê Kurd bi kar bîne, di rûpela 
80î de Xanî dibêje:

« Şerha xemê dil bikim fesane Zînê û Memê 
bikim behane »

 Di vê rezikê de xuya dibe ku hîn li dunyayê 
konsepta netewperestiyê tunebû ku Ehme-
dê Xanî çarçoveya netewekîê ji Kurdan re 
çêdikir û xweseriya wan hevî dikir. Ehmedê 

Xanî vê yekê dîsa bi van gotinan tîne zimên:

« Ez mame di hîkmeta Xwedê da

Kurmanc-i di dewleta dinê da

Aya bi çi wechî mane mehrûm

Bîlcumle ji bo çi bûne mehkûm »

Mirov dikarê vê efsaneya ku ji aliyê Ehme-
dê Xanî ve hatiye nivîsandin, weke romana 
yekem a Kurdî jî bihesibîne. Romannivîsê 
Kurd Ibrahîm Seydo Aydogan, yekemîn kes 
e ku di nivîsênxwe de behsa vê yekê dike. 
Tespîta wî ew e ku di Mem û Zîn’ê de jî wekî 
romanan, gellek kes û bûyer hene ku ev 
yek, nasnameya romanê dide Mem û Zîn’ê. 
Ev berhem çîroka evîna di navbera du ke-
san de ye ku Ehmedê Xanî herdu şexsên  
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sereke yên çîrokê, bi xweşikiyeke bêhempa 
rastê hev tên ku ew her dû jî xwe bi şiklê 
zayenda din xemilandine û çerr ku hevûdu 
dibînin, dil dikevin hev. Xwişka Zînê, Sitî û 
hevalê Mem, Tajdîn jî di heman demê de dil 
dikevin hev. Zîn û Sitî xwişkên Mîrê Botan 
in. Li gorî urf û adetên Kurdan, du keçikên 
heman malê nikarin di heman demê de ji 
malekê derbikevin. Ji ber wê yekê ye ku 
Mem dorê dide Tajdîn. Mîr bi zewaça Tajdîn 
û Sitî qayîl dibe. Lê bekotiyên Beko (Bekir) 
dibin sersebebên negihîştina Mem û Zînê. 
Beko bi fen û fiêlan, Memî li ber çavên 
Mîrê Botanê reş dike, Mem dikeve xefka ku 
Bekirî lê vedaye. Mem evîna xwe ya ji bo 
Zînê di nav civata Mîr de tîne zimên û Mîr 
emr dide ku Memî bikeve zindanê.

Hevdîtina Mem û Zînê ya Zindanê.
Gava ku Mîr banga Zînê dike û poşmaniya 
xwe ya li hemberî Memî tîne zimên, destûrê 
jî dide ku ew di zindanê de Memî bibîne; 
Zîn xwe dixemilîne bo dîtina Memî. Beriya 
ku Zîn bigihije zindanê, Ehmedê Xanî rewşa 
Memî ku di zindanê de ye, wiha tîne zimên;

« Fanosa qefesa laşe wî bêronayî maye û 
vemiriye Gulistana bedena bê av maye, 
ziwa bûye û gemiriye »

Di wê demê de her çiqas ‘’Dayê’’ û ‘’Sitî’’ 
bi Memî re diaxifin jî ruh di laşe Memî de 
naxûyê. Le bêle bi hatina Zînê ve, ru-
hdikeve laşê Memî û çend peyvan ji hev re 
dibêjin ku Ehmedê Xanî wê guftugoyê wiha 

şîrove kiriye;
Teksta orjînal:
« Wan teşnelebêd-î bêtekelluf
Wan soxiteêd-î bêteserruf
ev reng dikirin bi yek ve suhbet
Lêk erz dikirin kemalê ulfet »

Teksta Mehmet E. Bozarslan:
«Wan lêvziwayên ku di peyvan da zehmet 
nedikişandin
Wan dilşewitîyen ku peyvên xwe nedie-
vişandin
Bi vî awayî hevpeyvîn dikirin bi hev ra
Hogirîya xwe ya temam peşkêş dikirin ji 
hev ra.»

Yanî Ehmedê Xanî dixwaze nîşan bide ku 
Mem û Zîn jî ne ew kesên nezan in, lê ew 
mirovên ji malbatên mezin in û herwiha bi 
huner û m’arîfet in.

Teksta orjînal:
« Weqtê ku Memê bihîstin ev pend ev renge 
he go ewê hunermend. »
Teksta Mehmet E. Bozarslan:
« Dema memê bihîstin ev şîret weha got 
ewê hunermend ê bixîret. »

Berdawamiya evîna Mem û Zînê.
Pistî hevpeyvîna wan herdu dildaran û ser-
germiya ew xizmetkar, Daye û Sitî yên ku 
sermest dibin bi vê hevpeyvînê, ew şîretan 
li Mêmî dikin ku Mem rabe û bigihije evînê. 
Lê belê gotina pêşî ya Mem wiha ye:
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« Ez naçime hezreta çu mîran 
Ez nabime bendeê esîran »

rastê hev tên ku ew her dû jî xwe bi şiklê 
zayenda din xemilandine û çerr ku hevûdu 
dibînin, dil dikevin hev. Xwişka Zînê, Sitî û 
hevalê Mem, Tajdîn jî di heman demê de dil 
dikevin hev. Zîn û Sitî xwişkên Mîrê Botan 
in. Li gorî urf û adetên Kurdan, du keçikên 
heman malê nikarin di heman demê de ji 
malekê derbikevin. Ji ber wê yekê ye ku 
Mem dorê dide Tajdîn. Mîr bi zewaça Taj-
dîn û Sitî qayîl dibe. Lê bekotiyên Beko 
(Bekir) dibin sersebebên negihîştina Mem û 
Zînê. Beko bi fen û fiêlan, Memî li ber çavên 
Mîrê Botanê reş dike, Mem dikeve xefka ku 
Bekirî lê vedaye. Mem evîna xwe ya ji bo 
Zînê di nav civata Mîr de tîne zimên û Mîr 
emr dide ku Memî bikeve zindanê.

Hevdîtina Mem û Zînê ya Zindanê.
Gava ku Mîr banga Zînê dike û poşmaniya 
xwe ya li hemberî Memî tîne zimên, destûrê 
jî dide ku ew di zindanê de Memî bibîne; 
Zîn xwe dixemilîne bo dîtina Memî. Beriya 
ku Zîn bigihije zindanê, Ehmedê Xanî rewşa 
Memî ku di zindanê de ye, wiha tîne zimên;

« Fanosa qefesa laşe wî bêronayî maye û 
vemiriye Gulistana bedena bê av maye, 
ziwa bûye û gemiriye »

Di wê demê de her çiqas ‘’Dayê’’ û ‘’Sitî’’ 
bi Memî re diaxifin jî ruh di laşe Memî de 
naxûyê. Le bêle bi hatina Zînê ve, ruhdikeve 

laşê Memî û çend peyvan ji hev re dibêjin 
ku Ehmedê Xanî wê guftugoyê wiha şîrove 
kiriye;

Teksta orjînal:
« Wan teşnelebêd-î bêtekelluf
Wan soxiteêd-î bêteserruf
ev reng dikirin bi yek ve suhbet
Lêk erz dikirin kemalê ulfet »

Teksta Mehmet E. Bozarslan:
«Wan lêvziwayên ku di peyvan da zehmet 
nedikişandin
Wan dilşewitîyen ku peyvên xwe nedie-
vişandin
Bi vî awayî hevpeyvîn dikirin bi hev ra
Hogirîya xwe ya temam peşkêş dikirin ji hev 
ra.»

Yanî Ehmedê Xanî dixwaze nîşan bide ku 
Mem û Zîn jî ne ew kesên nezan in, lê ew 
mirovên ji malbatên mezin in û herwiha bi 
huner û m’arîfet in.

Teksta orjînal:
« Weqtê ku Memê bihîstin ev pend ev renge 
he go ewê hunermend. »
Teksta Mehmet E. Bozarslan:
« Dema memê bihîstin ev şîret weha got 
ewê hunermend ê bixîret. »

Berdawamiya evîna Mem û Zînê.
Pistî hevpeyvîna wan herdu dildaran û ser-
germiya ew xizmetkar, Daye û Sitî yên ku 
sermest dibin bi vê hevpeyvînê, ew şîretan 
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li Mêmî dikin ku Mem rabe û bigihije evînê. 
Lê belê gotina pêşî ya Mem wiha ye:

« Ez naçime hezreta çu mîran 
Ez nabime bendeê esîran »
Mirov fahm dike ku baweriya Memî li hem-
berî mîr şikestiye û Ehmedê Xanî herwiha 
xwestiye vê evînê bikişîne asteke din, Xanî 
dixwaze bide fahm kirin ku ev evîn nema 
evîneke ji rêze, lê belê evîneke bêdawî ye. 
Mirov dikare qiyasa vê, bi mala Xwedê re 
bike ku li gorî dînê îslamê, evîna li hember 
Xwedê jî evîneke bêdawî ye. Em dizanin 
ku Ehmedê Xanî mirovekî bawermend e û 
xwestiye vê evîne jî bike evîneke xwedayî.

« Ew Memê ku di xelwetxaneyê da ketibû 
badetê 
Rabû ji nû ve ji bo tewafê,bi wê nîyetê »

Di vir de Xanî Zînê şibandiye mala Xwedê, 
yanî Kabeyê, Mem jî şibandiye heciyekî ku 
mala Xwedê tewaf dike. Bi vî awayî, Ehme-
dê Xanî berdewamiya evînekê peş dike ku 
ne di bin destûra mîr, lê di bin rexma Xwe-
dê de bibe.

Taybetmendiya vê bêşê.
Ev beş, bi gellek tiştan ve taybet e ku yek 
ji wan taybetiyan jî ew e ku gellek bûyerên 
esas di vê beşê de cih digirin. Berî her tiştî 
Xanî, Memê evîndar di ve beşê de digihîjîne 
cem herdu evîndarên wî : Xwedê û Zîn. Xanî 
rêya ku diçe ba evîna Xwedê, ji evîna Zînê 
re derbas kiriye ku hetanî ku Mem Zînê ne-

bîne, ruh ji laşê wî nakişe. Bi şiklekî din, em 
dikarin bibêjin ku Mem li benda Zînê maye 
ku jê xatir bixwaze û piştre biçe ba Xwedê .

Taybendmendiyeke din jî ew e ku Xanî 
xwestiye vê beşê bi taybetî weke wane 
û dersekê di medreseyê de nîşan bide, ji 
ber ku di vê beşê de mirina Memî heye, ew 
naxwaze di çavên xwendekaran de Memî 
bi ebedî bikujê. Lewma mirov dikare bibêje 
ku Mem û Zîn di asta romanekê de ye. Em 
dizanin ku Xanî bawermend e, lê gelo ne 
mumkun e ku Xanî dînê weke amûrekê bi 
kar anîbe? Divê mirov ji bîr neke ku li gorî 
wê demê, ol di nav civatê de cihekî mezin 
digirt.

Encam

Bi giştî mirov dikare bibêje ku Ehmede Xanî 
di Mem û Zîn’ê de gellek peyam dane ku 
yek ji wan jî hevdîtina evîndaran ya roja 
Newrozê ye. Di heman demê de mirov di-
kare vê jî bibîne ku Xanî wezîrtî qebûl neki-
riye û ji ber wê yekê jî bawêriya xwe ya li 
hember mîr dişkîne. Li gorî Xanî mezinek 
tenê heye û ew jî Xwedê ye. Ji ber vê yekê 
ye ku Xanî evînê dikişîne asteke din û di-
gihîne cem Xwedê. Dawiya Mem û Zîn’ ê 
li gorî pirraniya xwendekar, lêkolîner û ni-
vîskaran weke trajediyekê tê hesibandin, lê 
em nizanin bê gelo bi rastî jî trajedî ye yan 
na. Ji ber ku Xanî evîndaran bi ebedî nakuje 
û tu car jî peyva mirinê bi kar nayne û ew 
her tim diçin mala Xwedê.
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«Xwedê ji bo me, zarûken bihiştê û horî
Xemilandine di baxçeyê bihiştê da, li wî jorî»

Li gorî van herdu rêzikên jorê, em dikarin 
bibêjin ku mirin dibe berdewamiya evîna 
Memî û ya Zînê. Peyva mirinê tenê ji bo 
Bekirê xirab tê bikaranîn.
Welê dixûyê ku Xanî dixwaze bêhna 
xwendekaran derxe bi kuştina Beko; lê belê 
Xaniyê ku bawermend bû, çawa dikare pe-
yama tolhildanê bide xwendekaran bi kuş-
tina Beko, bi destê Tajdîn ? Ji ber ku li gorî 
olan, tenê Xwedê rih û canî dide û tenê ew 
dikare dîsa wî canî bistîne.

Welê dixûyê ku Xanî dixwaze bêhna 
xwendekaran fireh bike, loma bi destê Tac-
dîn, Bekoyê ewan dide kuştin. Lê di vê qo-
naxê de pirsek di hişê mirovan de çêdibe: 
Ma ne li gorî dînê îslamê, yê ku rihê mirovan 
distîne, tenê Xwedê ye ? Gelo Xaniyê ku 
bawermend bû, çawa dikare peyama tolhil-
danê bide xwendekarên xwe ?
                                                                                  

///////////////////////////
                                        Musa ANTER

Beşa Kurdî- sala 3yem / INALCO
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Xêz: Serdar MUTLU

Egîdê Cimo ku wekî mîrê bilûr û meyê tê 
naskirin, 31ê Çileyê de, li Yêrêwanê çû ber 
rehma Xwedê. Egîdê Cimo, di sala 1932an 
de li gundê Erdeşîrê (Ermenîstanê) çêbûye. 
Malbata wî dema Şerê Cîhanî yê Yekemîn, 
di sala 1918yan de ji Wanê koçê Ermenîs-
tanê dike. Têkiliya Egîdê Cimo bi muzîkê 
re cara ewil wiha çêdibe : Rojekê di gundê 
wî de, cînarekî wî li zirneyê dixe, û ev jî li 
ser Egîdê Cimo tesîrê dike. Ew di 12 saliya 
xwe de, ji qamîşê ji xwe re fîqekê çêdike. 
Di belgefîlma Salih Kevirbirî de, Egîdê Cimo 
dibêje ku êvaran ew derdiket li ser banî, û 
li fîqa xwe dixist, li wir gundî û cinar lê gu-
hdar dikirin. Dû re, piştî ku zirneyek ji xwe 
re distîne, di da’wetên Kurdan de dest bi 
billûrvaniyê dike. 

Di sala 1955an de, dema Radyoya Yêrîwa-
nê dest bi weşanê dike, Egîdê Cimo jî tev li 
xebatên radyoyê dibe. Di hevpeyvînekê de 
ku Zerî Inanç bi wî re çêdike , Egîdo Cimo 
wiha dibêje :

« Sala 1955an bû, ez rojekê hatim malê, 
pryomnîka (radyoya bêtel) min hebû min jî 
ew pryomnîk tim dida ser Îraqê. Xeberda-
nên Îraqê yên kurdî gelek bi min xweş diha-
tin, kilamên wana ji min ra hewaskar bûn. 
Min rojekê pryomnîka xwe pê va kir, nişkê 
va, ji cem me kurmancî hate xeberdanê. »

Herwiha, çerr ku ew dengê kurdî di radyoyê 
de dibîhîse, dotira rojê diçe radyoyê û 
xwe dide nasîn û dibêje ku ew jî sazbend 
e, û dixwaze bi wan re kar bike. Bi vî ren-
gî, Egîdê Cimo jî dibe yek ji hunermendên 
avaker ên Ekola Radyoya Yêrîwanê (Ekola 
Sovyet a muzîka kurdî). Ew gund bi gund 
digere, û dengbêjan tîne Radyoyê. 

Di wan salên 1950-60an de sê radyoyên 
kurdî hene, yek radyoya Bexdayê ye ku 
hunermend bi kurdî distirên, lê rîtmên 
mûzîkan bi erebî ne ; ya duyemîn radyoya 
Yafa ye ku li Filistînê ye, lê ew jî dûrî axa 
Kurdistanê ye. Herwiha radyoya sêyemîn jî 
ya Yêrîwanê ye ku ya herî xurt û bi ban-
dor e ; ji ber ku him stranbêj û dengbêj bi 
kurdî distirên him jî rîtma muzîkê bi kurdî 
ye. Egîdê Cimo jî yek ji wan hunermendan 
e ku bi bilûr û meya xwe rengê kurdewar 

 EGÎDÊ CIMO, MÎRÊ BILÛR Û MEYÊ 
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dane muzîka kurdî. Bi bilûr, mey û fîqa wî 
gellek stranên dengbêjan hatin qeydkirin. 
Wan çaxan, di radyoyê de Keremê Seyad 
ku pêşkêşvaniya radyoyê dikir, wiha digot 
: « Distre Sûsika Simo, lê dixe Egîdê Cimo ! 
». Ew li gel dengbêjên wekî Karapêtê Xaço, 
Şêroyê Biro, Sûsika Sîmo xebitiye.

Herçiqas ew di warê muzîkê de gellek ser-
keftî be jî, xwe ji perwerdehiya akademîk 
dûr naxe û dîplomaya xwe ya li ser muzîkê 
sala 1967an ji Akademiya Romanos 
Melîkiyan ya Huneran distîne,
û bi wî awayî dibe sazbendekî profesyonel 
yê muzîka kurdî. 

Wî bi rastî jî rengekî cuda da kilamên Hekî-
mo, Lawikê Metînî, Bêrîvanê û belkî jî ev bû 
wesîle ku guhdarên kurd ji van destanan 
bêtir hez kirin. Egîdê Cimo digot : “Mey 
bingeha derd û kulê gelê me ye. » Rast e 
ku dema meriv dengê meyê dibihîze, meriv 
hay ji çand û rewşa xwe dibe,  ev huner xwe 
dispêre êş û dijwartiya jiyana gelê Kurd. 

Dema meriv Egîdê Cimo û gotinên di derhe-
qê wî de guhdarî dike, meriv pê dihese ku 
bi rastî jî ew bi dil û can ketiye nav hunera 
kurdî, gotineke wî ya navdar heye ku dibeje 
: « Mirov hene bi rihê xwe, mirov hene bi 
lingê xwe dikevin nava hunerê ».  

Egîdê Cimo bi rih û giyana xwe di nav hu-
nerê de bû û hunermendekî serdemî bû. Ji 
bo hunermendan, têgeha mirinê cuda ye, 
gellek « hunermend » hene ku jixwe mirî ne. 

Lê Egîdê Cimo nemir e, çawa ku ew duh 
hate guhdarkirin, îro jî hîn tê guhdarkirin, û 
sibê ji wê were guhdarkirin ; wê li her malê, 
li her gund û bajaran, li her deşt û çiyayan 
, bilûra wî  deng vede. Ev e nemirbûn ji bo 
hunermendekî.       
                         

///////////////////////////
Sîbel ER

  Mastira Kurdî ya Wergerê/ INALCO
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Carekî nêçîrvanekî hebûye, navê wî Ehmed 
bûye, jê ra digotine Ehmedê Nêçîrvan. Pirr 
biaqil bûye, pirr zana bûye, zengîn bûye, 
aliyê malê dinyayê da jî malê wî pirr bûye, 
timî li nêçîrê bûye, ji xwe re hez kiriye, hes-
pê wî hebûye. Jina wî zarê wî jî hebûye, 
Ehmedê Nêçîrvan nêçîrê dike, halê wî xweş 
bûye. Diçe nêçîrê tê, tê mala xwe, halê wî 
xweş e bikêf e. Ji jin û zarê xwe hez dike. 
Ehmedê Nêçîrvan rokî sibê zû radibe, tîr û 
kevanê xwe digire, siwarê hespê xwe dibe, 
terre. Jina wî dibêje - Ehmed xwedê xêr ke, 
tu ku da terrî ? Dibêje - Ez diçim nêçîrê. 
Jina wî dibêje - Hîna zû ye. Ew jî dibêje - Na 
welle ez ê herim dû nêçîra xwe. Ehmed he-
bekî terre û diweste, dibêje cixarekî vêxim, 
bêhna xwe bidim, ez ê rabim dû nêçîra xwe 
herim. 

Rudinê, bêhna xwe vedide, cixara xwe 

dikşîne, mêze dike sibê zû ye, ro derke-
tiye, mêze dike ma’rek ji qullê derket, spî-
çîla qerqeş, çavê wî reş fena zeytûna, pirr 
bedew e ; mêze dike ma’rê li dora qulla 
xwe çember kir, xwe da devê qullê ; tavê 
lêdixe, Ehmêd gellek heyîrî ma’rê dimîne, 
spîçîl qerqeşê, dora çavê wî kil, mîna kil lê-
daye ; xwe xwe dibêje xwedê teala mêr û 
heywana jî aha bedew çêdike. Îca lehzekî 
disikine, ma’rekî pîs ji wê da hat, ma’ra spî 
serê xwe rakir, li hev xistin, hevûdu gevi-
zandin, zorê Ehmed terre, dibêje vî ma’rê 
pîs xwe li histûyê ma’ra din xist, dibêje 
û tîr û kevanê xwe digire, dibêje ez ê wî 
bikujim, heyfa wê ma’rê nîne ku ewî xwe lê 
pêça ! Ehmedê Nêçîrvan çerr tîr û kevanê 
xwe diavêje, tîr ne li ma’rê pîs lê li ma’ra 
spî dikeve. Ma’r ji hev direvin, ma’ra spî 
xwe berdide qullê, terre, Ehmed pirr ecêb 
dimîne, dibêje tiştekî pirr xerîb e, radibe 
siwarî hespê xwe dibe, hetanî êvarê nêçîr 
dike, nesîbê wî çi ye çi tîne kes nizane, tê 
mala xwe, dest û piyê xwe dişo, xwarin û 
vexwarina xwe dixwe, carek dikene ber xwe 
da, jina wî dibêje - Xwedê xêr ke Ehmed, çi 
bûye ? Dibêje - Tiştek tunne. Jinik dibêje - 
Ehmed tiştek heye, tu çima dikenî ? Ehmed 
dîsa dibêje - Tiştek tunne.

Te negotî, ma’ra spî jina şahê ma’ra bûye, 
mar’a pîs jî dostê wê bûye. Îca ma’ra spî, 
jina Şahê Ma’ran, terre cem mêrê xwe, 
mêrê wî dibêje - Qîzê ev çi halê te ye ? 
Dibêje- Ehmedê Nêçîrvan li min xist. Şahê 
Ma’ra dibêje -Nebe nebe !? Jinik dibêje -erê 
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welle li min xist ! Mêrik dibêje - Nêçîrvan 
boy çi li te xe ? Jinik dibêje - Sibê zû derke-
tim, min ser dunyayê xwe da ber ta’vê, Eh-
medê Nêçîrvan tîr û kevanê xwe avête min.

Şahê Ma’ra bawer nake, dibêje tiştê aha 
nabe ; şev çiqa terre hindik terre xwedê 
bizanibe. Şahê Ma’ra du hev erfêtê xwe 
dişîne, dibêje - Herin mala Ehmedê Nêçîr-
van, bigrin bînin vira. Wana terrin li dêrî 
dixin, Ehmed dêrî vedike, dibêje - Kerem 
kin, werin hundir. Erfêt dibêjin - Na welle, 
em terrin, em hatine pey te. Ehmed dibê-
je -Em bi ku da terrin ?  Dibêjin - Were, 
em terrin ! ». Ehmed şaş dimîne, wan nas 
nake, bi zorî çavên Ehmed girê didin, didin 
ser mile xwe, dibin. Ehmed nizane ku da 
terrin, newêre dengê xwe bike; şev e ta’rî 
ye, ku da terrin, xwe berdidin ku, kes ni-
zane. Erfêt ber Ehmed dikevin, loma wexta 
di rê da tênê, jê ra dibêjin – Em terrin cem 
Şahê Ma’ra, wexta ku paşa ji te pirs bike, 
bibêje “miradê xwe bixwaze”, tu jê ra bêje 
“moriya bin zimanê te dixwazim”. Ehmed 
dengê xwe nake lê vî tiştî jî ji bîr nake. Rê 
xilas dibe, tên hizûra Şahê Ma’ra. 

Çavên Ehmed vedikin, Ehmed mêze dike li 
dunyakî xerîb e, li qarşiyê Şahê Ma’ra ye, 
dora wî tijî ye ma’r û ziya, kûşîn û kûfînên 
wan in, Ehmed şaş dimîne, dibîne jinekî 
rûniştiye, xwîn li ser guhê wî de hatiye, 
çekên spî lê ne, spî û çîl lê ne, Ehmed şaş 
maye, jinik diricife, jinik ji mêrê xwe ra ras-
tiyê negotiye, gotiye - cihê tu tûnne Eh-
med li min xistiye. Şahê Ma’ra dibêje - Eh-
med kerem ke, tu îro derketî nêçîrê, te qe 
çi dî ? Ehmed dibêje - Şahê min,  min tiştek 
nediye. Şah dibêje - Rind bîne bîra xwe, te 
îro çi dît, çi nêçîr kir, te çi girt ? Ehmed 
dibêje:
 - Welle paşayê min, ez derketime nêçîrê 
sibê zû, ma’reke spî ji qulla xwe derket, li 
devê qulla xwe, xwe çember kir; xwe da 
ber ta’vê, marekî spî bû, spiya bedew bû; 
îca ji wê da ma’rekî cûn û pîs hat ber wê, 
xwe li hustiyê wê xist û hevûdu gevizandin. 
Eva zorê min çû, min jî, tîr û kevanê xwe 
avêt, lê tîr û kevanê min li ma’rê pîs neket, 
li ma’ra bedew ket. 

Ehmed li jina paşayê dinêre, lêva wê qe-
lişiye, xwîn jê da tê, jinik diricife fena tûrre. 
Fehm dike ku ew ma’ra bedew ku ewî lê 
xistiye, jina paşa bixwe ye. Xwe kerr dike, 
tiştekî nabêje. Paşa ser vê cewaba Ehmêd, 
gazî ma’ran teva dike, der û dunya tijî dibe 
tev tên, Ehmed şaş dimîne, zarîn e zîvîn e; 
erfêt dibêjin êdî di welatê me da kes ne-
maye, yekî dibêje -na, kesek maye, layê 
fi lan pîrî maye. Erfêt terrin wî jî tînin, 
Ma’r tênê, Paşa ji Ehmed dipirse, dibêje -Ew 
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ma’ra pîs kêjanê ye, ewê te îro dît, ji mi ra 
bêje.  Ehmed çerr ew ma’rê dawî tê dibêje - 
Aha eva ye, evê ma’rê han bû !  Paşa dibêje 
-Nebe, nebe !? Ehmed dibêje – Welle eviya 
bû paşayê min. 

Paşa fehm dike ku jina wî çûye bi yekî din 
re ew xapandiye, hema li wê derê Paşa emr 
dide, li serê her du yan dixe, li serê jinik û 
dostê wê dixe. 
Şahê Ma’ra ji Ehmed ra dibêje – Ehmed, mi-
radê xwe bixwaze. Ehmedê Nêçîrvan dibêje 
- Moriya bin zimanê te dixwazim. 
Paşa dibêje – Bila heft salê din jî haya min ji 
xiyaneta jina min neba, te moriya bin zima-
nê min nexwesta! Hema min soz daye te, 
êdî fayde nake...

Paşa a li wê derê moriyê dide Ehmedê Nê-
çîrvan û dibêje - Lê tembîya min bila li te 
be, kes vî tiştî nizanibe, tu bi vê moriyê, 
dikarî hemû zimana fehm bikî, bira kes ni-
zanibe vî tiştî. Here bi miradê xwe şa be ; 
layê min, ne min te diye, ne te min diye !
Erfêt cardinê çavê Ehmed girê didin, wî di-
din ser mile xwe û dibin mala wî, çavê wî li 
ber dêrî vedikin, Ehmed terre hundir, jina wî 
dike nake Ehmed jê ra tiştekî nabêje. Ji xwe 
radikeve serê xwe datîne. 

Wext pirr terre hindik terre, li wê derê dibe 
zivistan, rokî berf dibare, şev e ; Ehmed 
çirayê xwe vêxistiye, ber pencerê ye, cixa-
ra xwe dipêçe, xwe xwe dibêje , welle berf 
bariye, ez sibê herrim nêçîrê, nêçîra min 
pirr e. Mêze dike, pişîka wî li derve ye, ew 
ê were hundirê malê. Kûçik rê nadê, jê ra 
dibêje – Pişîko welle tu naçî hundir !  Pişîk 
jê ra dibêje, çima ?
Dibêje - Ez ê te bixwim. Pişîk dibêje - Ji boy 
xwedê, tu çima min dixwî ? Ez terrim cihê 
xwe, sar e ; ez jî birçî me mina te. Kuçik 
dibêje - Na ez ê te bixwim ! 
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Ehmed li wan guhdarî dike, pişîk ji kûçik ra 
dibêje - Min nexwe, sibê Ehmed pez ber-
dide, wê beranê Ehmed ser cuhêkî ra baz 
bide û bimre, em ê wî bixwin, tu çima min 
dixwî ?!
Ehmed dibêje- Pey beranê min dimire !  
Sibê zû radibe, hîna pez û dewar berne-
daye, beranê şerjê dike. Zemanekî pişîk û 
kûçik nav û dilê beranê dixwin, çendekî pê 
îdare dikin, Ehmed rojekî dîsa ber pencera 
xwe rûniştiye, kûçik xwe dîsa dide ser rêya 
pîşo, dibêje - Pîşo tu naçî odê ! Pîşo dibê-
je - Rê bide ez herim odê, çima nahêlî ez 
herim ? Kûçik dibêje -Ez birçî me, îşev nan 
nedane min, kebaniyê hîn nan nedaye min, 
ez ê te bixwim. Pişîk dibêje – Îca nan çi ye 
malneket, îşev gamêş dikeve, mirar dibe ; 
em ê wî bixwin, min nexwe ! 
Ehmed radibe terre gamêşê ser jê dike, 
nahêle gamêş mirar bibe, kûçikê dîsa son-
da pişo xwariye, dibêje - Pişo te dîsa min 
xapand ! 

Wisa zemanek arê da terre, rojekî dîsa kû-
çik birçî bûye û nahêle pişîk ji odê derkeve 
; pişîk xwe xilas dike, dertê, direve ser xanî 
û dibêje - Ez ji te ra tiştekî bêjim ?  Kûçik 
dibêje – Bêje. Pişîk dibê - Qarşî min nebe, 
Ehmed îşev dimire, mal dimîne ji min û ji 
te ra, ez jî dixwim, tu jî dixwî. Welle, mala 
Ehmed bêxwedî dimîne, em ê têr bixwin.
 Kûçik dibêje - Tu dîsa min dixapînî. Pişîk 
dibêje - Na welle ez te naxapînim.  Wê de-
qqê qidûmê Ehmed dişikê, Ehmed ew şev 
ta digire, dimire. Ehmed nehiştiye beran û 
gamêş mirar bibin, lê Ehmed mir, mal ma ji 

kûçik û pişîkê ra. Ji xwe re nav hev ketin, 
xwarin, rijandin, ser xwe da kirin, mala Eh-
med xirav kirin.              

///////////////////////////
Berhevkar: Zerrîn XINÛSÎ 

Vebêjer: Mîhrîbana Delalê, 
Çîroka herêma Xinûsê 
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Li gundekî mêr û jinek hebûye ; rojekê 
mêrik çûye cotê, jinikê jî xwarina mêrê xwe 
çêkiriye, aniye ser cotê. Berê trextor tun-
nebû, xelkê bi ga û hespan erdê xwe cot 
dikirin.  

Jinikê xwarina mêre xwe biriye, ava wî bi-
riye ; destmêja xwe girtiye, nimêja xwe ki-
riye ; paşê feraqên xwe top kiriye û hatiye 
malê. Rotirê, jinik dîhna xwe didê, mêrê wê 
li ser nimêjê ye û destê xwe qilozî hewa ki-
riye. Wextê radibe, jinik jê re dibêje: - Mêrik 
te çi digot, hema te usa destê xwe qiloz 
kiriwû ?  Mêrik dibêje: - Min dia dikir . Jinik 
dibêje: - Te dia de çi digo ?  Mêrik dibêje: - 
Min gûtiye xwedê tu baraneke xêr bidî, tu 
ekîneke xêr bidî me, bidî cumle bisilmana 
; me jî tev de ; sewa ekinê me rind biwe, 
min diayê isakî kirine.  Jinikê gotiye: - Te 
qe gotiye xwedê tu hevza jina ji îftîrayên 
xelkê bikî?  Mêrikî daye xebera, gotiye: - 
Îca diayê sewa jina li me kêm bû ! Jin çi ne! 
Ev xebera han pirr diçe zora jinikê, loma 
jinik hez dike ji mêrê xwe heyfa jinan hilîne. 

Jinik radibe diçe nava gund, bala xwe didê, 
merivekî kerek bar kiriye, di nava gund da 
gazî dike : 
- Mehsîfi roş, mehsîfi roş ! Jinik dibêje: 
- Birayê mehsîfi roş, ka hinek mehsiya bide 
min. 

Jinik çend masiyan jê dikirre, diçe malê. 
Xwurekê mêrê xwe amade dike, xwurek 
û wan masiyên ku kirrîne hildide, diçe ze-
viyê, ser cotê. Mêrik li ser nimêjê ye, jinik 
xwurekê mêrê xwe datîne kêleka wî û bi 
dizîka masiyên nepijandî dike nav ça’lekê. 
Heke cot xweliyê bizivirîne dê masî derke-
vin. Xulase, jinik bêyî ku haya mêrê wê jê 
çêbe, masiyan dixe nav ça’lê û vedigere 
malê. Mêrik xwurekê xwe dixwe, paşê cotê 
xwe radike. Wextê cot dike ew masiyên ku 
jinikê veşartine, derdikevin. Mêrik masiyan 
dibîne, dinihêre masiyên top û teze ne. 
Dinya germ e, loma masiyan dûbare dixe 
bin xweliyê ku masî ji ber germahiyê xirab 
nebin. Êvarê masiyan ji bin axê derdixe û 
tîne malê, dibêje: - Jinik, min îro cotê de 
mehsî dîtine, vana bipêje em bixwin. Jinik jî 
dibêje: - Mêrik ez îro bêhal im, dayne wira 
ez ê siwê çêkim. 

Merê wê masiyan datîne ser maseyê. Dibe 
sibe, êvarê gava ku mêrik ji cotê vedigere 
tê malê, ji jina xwe re dibêje: - Jinik ka meh-
siyan bîne, em bixwin. Jinik dibêje: - Meh-
siyê çi ?! Mêrik dibêje: - Çawa qîza kerê ?! 
Min duh ji cotê mehsî neanîn ?! û kuskîkî 
lêdixe. Jinik jî direve, derdikeve kuçê, gazî 

 BOÇIKA CINNÊ : BOÇIKA MASIYÊ 
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dike, dibêje: - Hawar hawar, mêrê min cinnî 
bûye, min dikûje ! Millet kom dibin, dibêjin: 
- Tu çima li jina xwe dixî?  Mêrik dibêje: - 
Min duh di cotê de mehsî dîtin; ew anîtin 
male. Nika jî jina mi, mi re diwêje, mehsî 
tinne, mehsiyê çi ! 

Millet mêrikî digirin, bi stûnekê ve girê di-
din, dibêjin qey mêrik cinnî bûye. Mêrik xwe 
ba dike, xwêdanê dide, paşê ji nişkê ve hişê 
wî tê serê wî, dibêje: - Jinik we çima ez bi 
vê stûnê va girê dame? Jinik dibêje: - Ma 
ne tu dibêjî min xweliyê de mehsî anîne ! 
Mêrik dibêje: - Hûn manyax in! Qe di xwe-
liyê de mehsî diwe! Qe tiştê usa diwe! Mi 
berdin! 
Jinik dizîvire, dibêje cim’etê: - Wele mêrê 
min biaqil bûye, wî berdin! Mêrikî berdidin. 
Mêrik rotirê careke din diçe ser cotê, êvarê 
wextê tê; jinik mehsiya rind sor kiriye, bi-
rinceke xweş jî çêkiriye, masî kirine binî, bi-
rinc jî daye ser. Şîva mêrê xwe dide ber wî. 
Wextê mêrik kevçîkî diduya lê dixe, boçika 
masiyan tê xuyanê. Mêrik destê xwe dide 
ber çavê xwe, gazî jina xwe dike, dibêje: - 
Jinik were, tasa min ji ber min hilde, cinnê 

min careke dinê boçika xwe nîşanî min da ! 

///////////////////////////
Berhevkar : Şevîn Elegez

Çîroka gelêrî ya herêma Îdirê
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Çavê xwe bi zorî vekir. Agir hêdî hêdî 
bi canê wî diket. Yan jî xwe bixwe wisa 
hîs dikir? Nizanibû, her tişt ketibû nav 
hev. Hişê wî bi geşedanên dawî tevlihev 
bûbû. Rabû ser piya, hêdîka perde da 
wî aliyî. Tîrêjên tavê diranên wî diqirçi-
mandin . Di cîh de perde kişand. Hêj tarî 
neketibû erdê. Lê birçî bû. Jê re xwar-
in diviyabû. Dixwest cardin xwe berde 
ser stûyê merifekî û tîna xwe pê bişkîne. 
Destê xwe di porê xwe re gerand. Hêj niza-
nibû bê wê çi bike. Berê xwe da salonê. Piş-
tî çend gavan pê hesiya ku dikule, li çîpên 
xwe nihêrî lê tewşiyek tê de nedît. Cardin 
meşiya. Gavek, du gav, sê gav û req û bi 
gurmîniyeke mezin li erdê ket. Dinaliya, lê 
dengê televzonê ku ji doh ve vekirî mabû 
dengê wî dikusand. Hewl da ku rabe ser piya 
lê nikaribû. Hêdîka bi erdê ve kişiya, hêj jî 
dixwest biçe salonê. Yek mil, du mil, sê mil, 
cardin di cîhê xwe de sekinî. Bêhneke kur 
veda. Tu dibêjî qey di herbeke zalimane de 
bû û tevî birîn û nalînên xwe dixwest nîşan 

bide ka çawa şer kiriye. Çend deqîqe wisa 
li erdê ma. Di hişê wî de bi sedan fi kr û 
raman li hev diqelibîn. Gelo dê îşev jî bir-
çî bimaya? Wê heya kengê bi xwarineke 
rêkûpêk zikê wî eydaniya xwe negirta? 
Cardin cehd kir ku rabe. Çogên xwe ber 
bi zikê xwe ve hilkişandin. Milê xwe hê-
dîka anî ber serê xwe, li derên cîhhê, rêç 
û birîna gezan hebû. Kambax be ka ev 
çend roj in belkî qet ji malê jî derneketi-
bû. Ev gez, ev birîn, ev êş ka mesele çi 
bû? Neket serê wî,  xwe hêdîkabind kir. 
Qiloz bû rabû ser piya. Digel ku lingek 
wî bi erdê ve dikişiya dîsa jî ber bi salonê ve 
meşiya, hêdî hêdî, lê têra xwe bi zehmetî…
Hate ber şimîkê, destê xwe avêt perwa
za dêrî. Li derdorê nihêrî. Fera gorê wî li ser 
televzonê bû. Ava zer li erdê, pakêtên cixa-
reyan li her derê bûn. Qoltixa li kêleka dîwêr 
qelibîbû û çend kortik û çeltik tê de vebibûn. 
Qûşxaneya ku par bi deh panotan ji er-
zaniyê standibû li orta odê xwar bûbû. 
Ampûl hatibû xwarê, perda odê ketibû 

 GEZA JI HUNDIR  
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erdê. Bêhneke tûj û sext xwe berdabû 
hundir. Tu dibêjî qey ew herba ku difi kirî 
ku di nav de digevizî, li salonê qewimîbû. 
Ji nişka ve tiştek bala wî kişand. Ji nava do-
laba potan dengek dihat. Hinek sekinî û guh 
dayê da fahm bike bê ka ev çi deng e, lê tê-
negihîşt. Ditirsiya lê hesta meraqê ku pê re 
peyda bûbû, dibû pizoteke har û ew ber bi 
dolabê ve dikişand. Gelo nêz bibûya yan na? 
Bi tengezariyekê li derdora xwe nihêrî, wê bi-
çûya. Çi dibû bila bibûya. Mêtreyek, sî saniye… 
Du mêtre, çil saniye… Sê mêtre û tiştek, 
deqeyekê… Niha tam li ber dolabê bû, 
destê xwe bir ser qulpa dolabê, deng êdî 
hêç û dîn bûbû. Tam vedikir ku deng di 
cîh de qut bû! Îja xof li ser xofê zêde bû. 
Dengekî din jî ji parra dihat. Zûka li pişta 
xwe nihêrî. Her derê wî çîk dida. Rûyê xwe 
qirçimand. Êş û tirs di canê wî de dor li 
hev digirtin. Lê şiyan nedikir ku rê li ber 
meraqa xwe bigire. Cardin li dolabê fetilî. 
Destê xwe danî ser qulpê û hêdîka derê 
dolabê vekir. Deng tune bû, tu tiştek jî.

///////////////////////////
Nivîs: Bîlal Ata AKTAŞ 

Xêz: Mistafa ÇELEBÎ
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Rojeke havîna germ, çivîkan jî serên 
xwe ji hêlîna xwe dernedixistin, çend 
zarok kolan bi kolan, qul bi qul, gav bi 
gav li kevirekî şayîk û qul digeriyan. 
Heyama berê, lîstikeke zorakan ya bi 
navê morîk hebû. Ev lîstik di navbe-
ra du zarokan de, li ser kevirekî şayîk 
û qul dihat lîstin. Ji van zarokan her 
yekî morîkek datanî dûrî qulê û tiliya 
xwe dor bi dor lê dixistin. Ji zarokan kê 
herdu morîk bixistana qulê, ew bi ser 
diket. 

Ev lîstik lîstika keçikan bû. Lê Mervên 
jî pir dixwest vê lîstikê bi keçikan re 
bilîze. Mixabin tu keçik pê re nedilîst. 
Mervan rojekê morîkeke sor di nav des-

tê xwe de nîşanî keçikan kir. Ew morîka 
sor ewqas xweşik bû ku hemû keçik li 
ber Mervên digeriyan ji bo pê re bilîzin.
Kolan bi kolan ji xwe re li cihekî lîstikê 
geriyan. Paşê ji xwe re cîhekî li ber 
siya darekê dîtin. Mervan û keçikekê 
morîkên xwe derxistin, dest bi lîstikê 
kirin. Çavê hemû keçikan li morîka sor 
bû. Dor hatibû Mervên û tam wê kê-
liya ku wî herdu morîk têxistana qulê 
û qezenc bikira, bavê wî hat û çavê wî 
bi Mervên ket, got: “Tu di nav wan ke-
çikan de çi dikî?” û şeqameke qenc lê 
xist, rûyê wî bû weke morîka sor. 

Bave wî li zarokên din vegeriya, destê 
xwe rakir, got: “ Herin mala xwe!”. Ke-
çikên biçûk tirsiyan, her yek bi aliyekî 
ve reviya. Bi tenê wê keçika ku bi Mer-
vên re li ser morîka sor dilîst, gavên 
xwe hedî hedî diavêtin. Piştî çûyîna 
bavê Mervên, keçikê xwe gîhand Mer-
vên, jê re got: “Tu dizanî Mervan, bavê 
min jî duh li min xist”. Mervên deng 
ji xwe dernexist. Ew heya ber deriyê 
hewşa mala Mervên bi hev re meşiyan, 
mala wan nêzîkî hevûdu bû. Keçik li wî 
zîvirî û got: “Eger tu bixwazî em dika-
rin sibê dîsa bilîzin.” Mervên bi dengekî 
nizm got: “Bi rastî?” Keçik keniya, mîna 
bêje “erê” serê xwe hejand. Mervên bi 
kêfxweşî derî vekir, ket hewşê, morîka 
di kefa destê xwe de derxist, kir bêrîka 
xwe. 
Mervên wê şevê nizanîbû çawa têkeve 
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xew û lê bibe sibeh ji bo ku ew û hevala 
xwe bi morîkan bilîzin. Mervan sibê zû 
çû ber deriyê hewşa mala hevala xwe, 
li benda wê sekinî. Piştî demekê, he-
vala wî derket, û bi hev re çûn bi mo-
rikan bilîzin. Nêzîkî mala wan, ji bo lîs-
tika wan dereke xweş hebû. Keçikê di 
carekê de zora Mervên bir û morîka sor 
jê bir. Mervan gelekî xemgîn bû, niza-
nîbû çi bike. Keçîk bi ser ketibû lê ne 
kêfxweş bû, êdî nikaribû bi Mervên re 
bilîze. Mervên qet dengê xwe nekir ; ji 
cihê xwe rabû, ber bi rêya mala xwe 
meşîya.

Çavê keçikê hîn li ser morîka sor bû. Bi 
lez çû malê, ji xwe re rêstikeke morîkan 
çêkîr, morîka sor xist nava morîkên din 
û rêstik kir sitûyê xwe. Çû nav zarokan, 
hevalên wê, morîka sor di stûyê wê de 
dîtin. Hemûyan gotin: “Ev morîka Mer-
vên e”, keçikê got: “Vê sibehê min ev 
morîk ji wî bir, tew di carekê de!”. 

Mervan, piştî du rojan dîsa li ber deriyê 
hevala xwe sekinî, gava keçik derket 
morîkeke sor a din nîşanî wê kir. Dîsa ji 
xwe re lîstin û vê neqlê Mervan bi ser 
ket. Vê carê morîkên herduyan jî çêbû-
bûn. Çend rojan bi hev re lîstin, keçikê 
Mervan bi xwe re dibir lîstikên din jî. 
Keçikên din jî ji Mervên hez kirin. Gava 
bavê Mervên ji dûr de didîtîn, bang li 
hevûdu dikirin û Mervan vedişartin.

Rojekê, leşkeran li gundê wan gelek te-
qandin kirin heya sibehê ; dû re jî, der-
ketina derve qedexe kirin, loma zarokan 
demeke direj hevûdu nedîtin. Paşê go-
tin, gundê wan wê were şewitandin. Du 
roj wext dan wan û gotin ji gundê xwe 
derkevin. Cara dawîn bû, zarokan he-
vûdu dîtin. Mervan li ber deriyê hevala 
xwe sekinîbû. Gava hevala wî derket, ji 
bêrîka xwe rêstika morîkên sor derxist 
û da wê. Keçikê gava rahişt rêstikê, 
fahm kir ku tizbî ye. Mervan got: “Tiz-
biya pîrika min bû, qetiya û her libê wê 
bi derekê ve çûn, min ew berbihev anîn; 
lêbelê çend libên wê hîn jî wenda ne, 
pîrê li hêviya dîtina wan liban e. Lê îro 
em ê mala xwe bibin bajarê Edenê, zor 
e ku em wan liban bibînin, bila ev rêstik 
bi te re bin”. Hevala wî bi dengekî hedî 
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got: “Em ê jî sibê herin bajarê Izmîrê”.
Piştî vê cihêbûnê gelek sal bihurîn. He-
vala wî ya lîstikê li bajarê Izmîrê mezin 
bû. Keçikê piştî ku malbata wê ji gundê 
xwe derketin, nema bi zorakan re dilîst. 
Zorakên Izmîrê lîstikeke wiha qet niza-
nîbû, ev lîstik bi wan ecep bû. Carinan 
morîka xwe ya sor derdixist û ji xwe re 
bi tenê dilîst li hundirê malê. Hema li di-
bistanê gelekî xurt bû û baş fêrî zima-
nê tirkî bûbû. Xwendina xwe ya bilind 
jî li Stenbolê li ser rojnamegariyê kir û 
bû rojnemavaneke gelek baş û navdar, 
karê xwe li wir dikir. 

Li nêzîkî buroya rojnameya wê Cafe 
Şahmaran hebû. Rojnamevan gelek ca-
ran bi hev re diçûn wê cafeyê. Bi wê 
çûn-hatina rojnamevanan, xwediyê 
wê cafeyê jî ew pir baş nas dikirin. Li 
cafeyê gelek kitêbên kurmancî hebûn, 
mirov dikarîbû him bixwenda him jî 
bikirriya. Rûken gelek caran çûbû ha-
tibû û bi wî awayî li wir Şivan nas kiri-
bû. Jixwe berî ku dest bi kar bike, diçû 
Café Şahmaran’ê ku hinekî wext bi wî 
re derbas bike. 
Ji bo ku nûçeyan çêbike, Rûken ji bo 
çend mehan çû Kurdistanê. Gava ve-
geriya Stenbolê, çû Café Şahmaran’ê. 
Gava ku Rûken ket hundirê kafeyê, Şi-
vanî lê bang kir, got: “Rûken lezzoya 
te hazir e”. Rûkenê got: “Gelekî spas 
heval Şivan” û rahişt pirtûka çîroka 
kurmancî, çû cihekî, li ber camê rûnişt. 
Şivan bi lezzoyê hat, got: “Keçê ez te 

nabînim, tu li ku yî Rûken”? Rûkenê got: 
“Min û qedeyîfa Amedê jî, me gelekî 
bêriya te kiriye” û pakêta qedeyîfê  ji 
çenteyê  xwe derxist danî ser maseyê, 
gelekî kêfa Şivên hat, çû du çetel anîn, 
bi hev re xwarin û ji xwe re têr keniyan. 
Çavê Rûkenê li xortekî ketibû li kafeyê. 
Ji Şivanî pirsî got: “Eger tu dixwazî, ew 
xortê fanerê wî sor jî dawetî xwarina 
qedayifê bike”. Şivanî got: “Ew heval 
Hêvî ye” û bang kir wî, got: “Hêvî were 
heval Rûken nas bike û qedayîfa Ame-
dê bixwe”. Hêvî hat ser maseya wan bi 
wan re du çay vexwarin û têra xwe ji 
qedayîf xwar.  
Kêfa Hêvî û Rûkenê gelekî ji hev re hat. 
Herwiha hêjmarên telefonên xwe dan 
hevûdu. Piştî çend rojan şûnda Hêvî ji 
Rûkenê re telefon kir, ew dawetî xwa-
rinê kir. Rûkenê bi kêfxweşî qebûl kir. 
Şevekê gava bi hev re xwarin, vexa-
rin; Hevî ji berîka  xwe sê morîkên sor 
derxistin da Rûkenê. Rûkenê xwe avêt 
stuyê wî, girîya. Ev Mervan bû! Mervên 
got, “ev 20 sal in ez wan vedişêrim, 
bi hêviya ku rojekê ez wan bidim te û 
rêzika stûyê te temam bikim.”
Rûkenê pirsî çima ji te re dibêjin Hêvî? 
Mervên got gava min dest bi xwendina 
bijîşkiyê kir, ez xêncî xwe bûm hevîya 
gelek kes, heval û hogiran; xwestin bi 
navê Hevî bang bikin û kêfa min jî ge-
lekî ji navê hevîyê re tê.
Hevî sala şeşan ya bîjîşkiyê dixwend. 
Xulase, Rûken û Mervên Piştî 20 salan 
hevûdu dîtibûn. Hevaltiya wan dûr û 
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kûr bû, êdî her roj li hevûdu digeriyan. 
Xwarinên zaroktîya xwe ji hevûdu re 
çêdikirin û qala kolan û kuçeyan diki-
rin. Bi tenê, qala bavên xwe û qala wan 
rojan nedikirin, yên ku leşkeran gundê 
wan şewidandibûn.

Heya serhildana Kobanê dest pê nekir, 
herduyan tiştên nedixwestin, qala wan 
nedikirin. Bi hev re diçûn konser, sîne-
ma û pêşandanên şanoyên kurdî, mîna 
ku nû hevûdu naskiribin…
Rûkenê rojekê got : Hevî, ez dikim ji 
bo nûçeyên serhildana  Kobanê herim 
ser sînor. Hîn galgala Rûken`ê temam 
nebûbû, Hevî got :  “Rûken, min û çend 
hevalan, me jî biryar da ku em herin 
alîkarîya serhildanê bikin”. Rûken`ê 
dest bi girî kir. Hevî ew hembez kir û 
qot “Keçê di şûna ku li vir bibim tex-
tor, ez ê herim li wir heman karî bikim”. 
Paşê di nav girî de bi hev re kenîyan. 
Şeva berî ku Rûken biçe ser sînorê, bi 
hev re çûn xwarin û vexwarinê. Rûkenê 
rêzika morîka sor kiribû stûyê xwe. Bi 
morîka sor zaroktîya wan li ber çavên 
wan bû. Mervên got:  “Tu dizanî Rûken, 
kêvrûşka min a reş û spî li ser rêya baja-
rê Edenê mir. Çendekî piştî wê, Pîrê jî 
çû ber rihma Xwedê, min xwest ez dîya 
xwe xelas bikim, lewma min xwendina 
bîjîşktîyê xwest, lêbelê ew jî çend sal 
berê çû rihmetê.”.  Rûken bi dengekî 
hedî û xemgîn got: “serê te sax be.” 
Rûkenê got: “Mervan, divê em herin 
serê xetê jî binê xetê jî, bibin hêvîya 

hemû zarokan. Tu dizanî  rojek mabû 
ku çêlikê min çêbûna, mirîşka me ya 
sor li ser kurkê bû. Eger wê rojê gun-
diyan li ber xwe bidana, îro wê gundê 
me jî heba û me yê çêlîkên çelîke xwe 
jî bidîtana. Wek helbestwan Arjen Arî 
dibêje: “wek noka li kevir bikeve, em 
belawela bûn.”  
Rûken, sibêtirê berî çûyîna ser sînor, çû 
ofîsa xwe ya rojnamê ji bo xatir ji he-
valên xwe yên rojnamê bixwaze û len-
sa makîna xwe ya wêneyan biguherîne, 
dixwest li sînor wêneyan ji ser xetê jî 
bin xetê jî baş bikşîne. Li ser masa xwe 
baqek kulîlkên gulê sor û nameyek dî-
tin. Rahişt nameyê, li ser wê çend go-
tinan xwend yên di zaroktîya wê de, 
gava ku bi zarokan rê dilîstin.
                                                        
Kêzê kêzê kêz xatunê
Tu bi kirasê pit-pitûnî
Tu bi simaka req-reqûnî
Tu bi mêzera enderunî,
Tu ji ku ve têyî?
Tê bi ku ve diçî

/////////////////////////// 
Berfê MIRHANOGLU
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 SILAVA BAJARIYAN  DÊ Û DÊMARÎ -
Egîdê Cimo 

Egîdê Xudo yek ji nivîskarên Kurd yên 
Yekîtiya Sovyetê bû, Dê û Dêmarî tekane 
romana wî bû. 
Bûyera romanê di sala 1942an de li gundekî 
Kurdan li Ermenîstanê dest pê dike. Şevek 
jineke Ûris bi navê Evdokya bi dergûşa xwe 
re, di wî gundê Kurdan re derbas dibe, û li 
derîye Karê dixe. Wê şevê Evdokya û be-
bek li mala Karê dimînin. Evdokya ji Karê 
re behsa dijwariya şerr û pevçûnê dike, bê 
çawa ew dixwaze bigihêje qada şerr da ku 
li hemberî Naziyan şerr bike. Herwiha, serê 
sibê Karê ji xew hişyar dibe û dibîne ku jini-
ka ûris lawê xwe jê re hîştiye. Ev roman 
hêjayê xwendinê ye, û di derheqê çîroka 
wê de naxwazim bêtir agahîyan bidim da 
ku hûn jî bixwînin û têderxin bê kî dê ye kî 
dêmarî ye. Ew kesa ku meriv tîne dinê an jî 
ya ku meriv xwedî dike?

//////////////////////////     
Sîbel ER

Menaf Osman bi zimanekî gelek şîrîn û bi 
kurdiyeke xwerû ev pirtûk nivîsandiye. Ni-
vîskar xelkê Hesekê ye û ev zêdetirî 26 sal 
in di zindanên Roma Reş de ye. Gava ku 
mirov dibêje heke mirovekî sîyasî kitêbek 
nivîsandibe ; teqez ew kitêb mişt e ji mi-
jarên siyasî. Lê na ! Menaf Osman nivîska-
rekî weha ye ku ji hucreyên zindanan wêje 
û vegotineke bêqûsir ava kiriye û mijarên 
çîrokên wî pirtir ev in : Evîndarî, malbat, 
zaroktî, hevaltî, xerîbî, jiyana gundewar û 
hwd. Pirtûka wî ji 24 çîrokan pêk tê, ni-
vîskêr ew di sala 2003yan de nivîsandine 
lê mixabin pirtûka wî ancax 10 sal pey re 
di sala 2013yan de çap dibe. Pirraniya 
çîrokan di salên 70î û 80î de li Rojavayê 
Kurdistanê derbas dibin û gelek leheng 
zarok an ciwan in. Mirov gava çîrokên wî 
dixwîne, mirov dibêje qey her yek ji van 
çîrokan dikarin bibin mijara romanekê. 

///////////////////////////
Filît BARAN
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Girê Spî ango bi erebî “Tell Abiyad” 
bajarekî li Rojavayê Kurdistanê ye. Girê Spî 
him navê bajêr e û him jî navê navçê ye. 
Bajarê Girê Spî dikeve rojhilatê bajarê Ko-
baniyê û rojavayê bajarê Serê Kaniyê. Bajar 
bi temamî li ser sînorê Bakurê Kurdistanê 
ye û bi deriyê xwe yê sînorê ve navdar e. 
Girê Spî him herêma Kobaniyê û him herê-
ma Cizîrê digihînê hevûdu. Loma bajar ji bo 
Kurdan girîngiyeke xwe ya taybet heye.

Tevî ku Kurd navçeya Girê Spî ser bi herê-
ma Kobanê dihesibînin, di sîstema rêve-
biriya dewleta Sûriyeyê de, ev navçe ser 
bi parêzgeha Reqqayê ye û Kobanê jî ser 
bi parêzgeha Helebê ye. Piştî Şoreşa Ro-
javayê Kurdistanê (2012) û ragihandina 
rêvebiriya xweser (Cotmeh 2013) û rizgar-
kirina bajarê Girê Spî ji çeteyan (2015), ev 
navçe bû beşek ji Kantona Kobaniyê ya ku 
di Çileya 2014 hate damezirandin. Sebeba 
sereke ya vê biryarê ku rêveberiya xweser 
standibû, ew pêwendiyên dîrokî û civakî 
bûn ku di navbera herêmên Kobanîyê û 
Girê Spîyê de hebûn. Ango herêma Girê Spî 
çi ji warê dîrokê de û çi jî di warê civakî de 
bi herêma Kobanê ve girêdayî ye.

Piraniya niştecihên rojava yê bajarê Girê 
Spî Kurd in, lê di nav bajêr de netewên din 
jî dijîn ; ji ber vê yekê ye ku bajarê Girê Spî 
wek Sûriyeke biçûk tê naskirin. Pêkhateyên 
Kurd, Ereb, Ermen û Tirkman bi salan in 
ku jiyaneke hevbeş didomînin. Di avakirina 

bajarê Girê Spî de, gelê Ermen roleke girîng 
lîst. Piştî komkujiya ku Îtîhad û Tereqî pêk 
anî, pêkhateyên Ermen li herêmê bi cîh bûn 
û ew bûn yek ji aktorên sereke di avakirina 
bajarê Girê Spîyê de.

Navçeya Girê Spî gellekî dewlemend e û 
wekî herêmên din yên Rojavayê Kurdistanê 
bi çandinî ve gellek navdar e. Heta salên 
80yî, ango beriya miçiqandina piraniya 
kaniyan, tûrîst û gerrok ji bajarên din yên 
Sûriyeyê dihatin navçeyê ji bona seyranê 
û xwe di kaniyan de dişûştin. Tew hîn îro 
jî hin kanî mane, weke Kaniya Enarûsê û 
çema Belîx. Peydabûna kanî û çeman hîşt 
ku navçe bi dar û zeviyên xwe ve navdar 
be. 

Ji ber dîroka kevn ya navçeyê, Girê Spî bi 
deşt û girên xwe navdar e. Navê Girê Spî 
ji navê girekî spî tê. Li navçeyê girên din 
jî hene wekî Girê Kesk, Girê Sor û Kopirlik 
herwiha  cîhên dîrokî jî li herêmê hene wekî 
gundê Xanê.

Di vê nivîsê de em ê hewl bidin behsa dîroka 
navçeya Girê Spî’yê bikin. Ev nivîs dê ji 4 
beşan pêk were. Di beşa yekem de, em ê 
behsa dîroka navçeyê ji sedsala 15an heta 
dawiya sedsala 19an bikin. Di beşa duyem 
de, em ê behsa niştecihên herêmê û herwi-
ha dîroka navçeyê ji avakirina dewleta Sû-
riyê heta derbeya leşkerî ya Partiya Baasê 
(1963) bikin. Di beşa sêyem de, em ê beh-
sa navçeyê bikin ji sala 1963yan 

 LI SER DÎROKA NAVÇEYA GIRÊ SPÎ’YÊ (1) 
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heta 2011an. Di beşa dawîyê de, em ê beh-
sa Girê Spî’yê ji destpêka şerê navxweyî yê 

Sûriya yê heta îro bikin. 

Nexşe 1 :Girê Spî li ser nexşeyê.

- Girê Spî ya beriya desthilatdariya Osma-
nîyan
Navçeya Girê Spî beşeke ji Kurdistanê ye 
û di nav herêma Cizîrê de ye ku ev herêm 
di navbera çemên Firat û Dicleyê de ye. 
Kurd di vê herêmê de bi hezar salan in 
jiyan dikin, herwiha çi li herêma Mêrdî-
nê, çi li Cizîra Botanê, çi li Diyarbekir, 
Wêranşar, Serê Kanî û li Dêrîkê be, Kurd 
hebûne. Weke ku dîroknasê Ereb Ebû Ûbîd 
Albikirî(1030-1094) di pirtûka xwe Al-
misalek û Mamalek de behs dike : “ Kurd 
li Hemedan, Azerbeycan, Mûsil, Bîlad 
şam (sûriya)  û li Çiyayê Cûdî dijîn”. Îbin 
Erbeşah (1389-1450) dibêje ku Cizîra Ro-
javayê Kurdistanê beşeke ji axa Kurdan e . 
Ev nimûneyên dîrokî nîşan didin ku navçeya 
Girê Spî warê Kurdan e.  

Weke tê zanîn, di sala 640an de, artêşa 

Ereban bi serkêşiya Iyad Ibn Ghanîm cara 
pêşî Kurdistan dagir kir, bi taybetî jî Herê-
mên Riha û Nisêbînê (ango herêma Cizîrê). 
Tevî ku ev hewlidana pêşî bû, Kurdan çanda 
xwe parastin  û hewl dan ku ji vê dagirkiriyê 
xelas bibin. Kurdan hin dewlet damezran-
din wekû dewleta Şedadiyan 951-1174 û 
Dewletya Doskiya (984- 1075) . Dewleta 
Merwaniyan-Doskiyan ji sala 984 heta sala 
1075 li ser axa Kurdistanê desthilatdar 
bû û navçeya Girê Spî girêdayê vê dewle-
tê bû. Zimanê fermî ya vê dewletê Kurdî 
bû û paytexta dewleta Merwanîyan bajarê 
Farqînê bû ku niha li Bakurê Kurdistanê ye . 
Gellek herêm û bajarên Kurdistanê beşek ji 
desthilatdariya Doskiyan bûn wekî Mêrdîn, 
Riha, herwiha Cizîra Rojavayê Kurdistanê ; 
Kobanê û Girê Spî.

Nexşe 2  : Dewleta merwaniyan

Desthilatdariya Doskiyan nêzikî 100 salan 
li Kurdistanê berdewam kir. Piştî dawîbû-
na desthilatdarîya Merwanîyan, Kurdistan 
kete rewşeke tarî. Bi serpereştiya Holago 
hêzên Mongol herêma Cizîrê bi temamî 
wêran kirin. Dîroknas Îbn Eşîr ku ew bi xwe 
ji Cizîra Botanê ye behsa vê dagirkeriyê 
dike û dibêje “ min gellek sal hewl dan van 
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bûyerên tarî ji bîr bikim ‘’ û di pirtûka xwe 
de behsa wêrankirina herêmên Kurdan yên 
ji Cizîrê heta Diyarbekirê dike . Em dikarin 
şîrove bikin ku navçeya Girê Spî ji Herran 
û Rihayê ne dûr e û ew jî di van demên 
tarî re derbas bûye. Kurdistan careke din 
bû qurbaniya êrîşên Mongolan; bi serpe-
reştiya Tîmûrlengî, Mongolan bajarên wekî 
Dîyarbekir, Cizîra Botan û Mêrdînê bi tema-
mî wêran kirin . Bendavên avê yên li ser ava 
Xabûrê û yên li ser çemê Firatê ku di dema 
Sasanîyan û Romanan de hatibûn avakirin; 
ew bendav bi temamî hatin rûxandin û ev 
yek bû sedem ku aboriyên herêmên di nav-
bera çemê Firat û Dîcleyê de zîyanên mezin 
bibînin  . Vê rewşê wiha berdewam kir heta 
dagirkirina Osmanîyan ku êdî qonaxeke nû 
derxist holê.

- Desthilata Osmanîyan li Kurdistanê û Mîrî-
tiyên Kurdan
Dewleta Osmanî sala 1514an cara pêşî 
beşeke mezin ji axa Kurdistanê dagir kir û 
hêdî hêdî gellek herêmên din yên Kurdista-
nê kirin bin dagirkeriya xwe. Piştî dagirki-
rina Kurdistanê bi 2 salan, artêşa Osmanî 
êrîşî Mamalûkan kir, di şerê Merc Dabiqê de 
(24 tebaxê 1516) bi ser ket û beşeke ji 
erdê Sûriya îro, tevlî axa dewleta xwe kir. Bi 
dû re, di sala 1517an de, Osmanîyan bajar 
û gundewarên Suruçê (Riha) dagir kirin, ev 
jî tê wê wateyê ku di vê dîrokê de navçeya 
Girê Spî jî ketiye bin destê Osmanîyan.   
Tevî ku Kurdistan kete bin destê desthilat-
dariya Osmanîyan, mîrên Kurdan rêkeftinek 
bi Osmanîyan re îmze kirin. Ev rêkeftin bi 

navê Peymana Îdrîsî Bîdlîsî tê naskirin . Ev 
rêkeftin hîşt ku Sultan otonomiyeke mezin 
bide mîrên Kurdistanê, wekî mîrê Botanê, 
mîrê Hekarîyê, mîrê Badînanê û hwd  . Tevî 
ku herêmên bin destê mîrîtiyên Milan de ne 
beşeke ji vê peymanê bû ; mîrê Milan xwedî 
bandoreke mezin bû û ev mîrîtî hêdî hêdî 
ber bi otonomîyê ve jî diçû. Di sedsala 18an 
de  gellek navçe û herêm bin destê Kurdên 
Milî de bû, wekî Diyarbekir, Wêranşar û 
hema hemû herêma Rojava yê Kurdistanê 
û Bakûrê Sûriyê  .  Ango Navçeya Girê Spî 
bin kontrola kurdên Milî de bû.
Li Kurdistanê konfêdêraliya eşîra Milan ku 
ji Kurd, Yêzîdî û Xeristiyanan pêk dihat, 
xwedî bandor bû. Di pirtûka xwe de, Mark 
Skyes behsa eşîrên Kurdan dike, herwi-
ha behsa Kurdên Milî jî dike. Ew dibêje ku 
Kurdên Milî ji 44 beşan pêk tên û li herê-
ma navbera çemê Firat û Xabûrê, herwiha 
li Belixê ( ango li navçeya Girê Spî) dijîn . 
Kurdên Milî digihîştin heta bajarê Reqqayê. 
Piştî sala 1711ê, Kurdên Milî (Dînan; Hese-
nan; Bîdanan) di bajarê Reqqayê de cîwar 
bûn . Kurdên Milî roleke girîng lîstin di ava-
kirina Reqqa û gundewarên wê de. Kurdên 
Milî bi serkêşiya Keleş (Teymûr Paşa ), li 
Herêmê xwedî bandor bûn. Di sala 1779an 
de, Sultanê Osmanî serokên eşîrên bihêz 
vexwandine Stembolê û ew kirine paşa. 
Yek ji van serokên eşîran, Teymûr Begê 
Milan bû. Tevî ku pêdiviyên Osmanîyan bi 
Milan re hebûn, wan ji Serokê Milan Teymûr 
Paşa razî nebû. Loma Osmanîyan, desthi-
latiya Teymûr, di sala 1781ê de, rûxand û 
şûna wî Îbrahim Paşa (Birayê Teymûr)  kire 
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serokê Milan   . Lê Îbrahim Paşa ne xwedî 
hêz bû wekî Teymûr Paşa.

Nexşe 3 : Rojhilata çemê Feradê û Girê Spî 
cîh û warên Mîritîya Millan bû (1647)

Di dawiya sedsala 18yan de, Kurdên Milî 
bihêztir bûn. Wekî ku dîroknasê Sûrî “Abdil 
Qadir Eyaş  behs dike : “Teymûr Paşa, eya-
letên ji Helep û Reqqayê heta Diyarbekirê 
kontrol dikir . Sultanê Osmanîyan borîna 
Teymûr Paşa qebûl kir û di sala 1800î de, 
Teymûr Paşayê Milî bû waliyê bajarê Re-
qqayê  . Osmanîyan bi hêza Kurdên Milî 
bawerî dikirin ; ji ber ku dixwastin aramiyê 
li herêmê çêbikin. Li ser bajarên Sûriyê wê 
demê êrîş çêdibûn, yên ku êrîş dikirin pir-
tir eşîrên Ereb bûn (bi taybetî eşîra Şemer 
Tey) yên ku li Dêrezorê bi cîh bûbûn  . 
Herêmen ji çemê Girata û Belîxê (Girê Spî) 
heta çemê Xabûrê di bin hikma Milan de 
bû . Rola Milan bona parastina vê herêmê 
berdewam  kir heta sedsala 20an.

- Tanzîmat û hatina Ereban ber bi  herêmê 
ve

Di sedsala 19an de gellek guhertin di nav 
dewleta Osmanî de û di Kurdistanê de 
qewimîn. Dewleta Osmanî dest bi rêformên 
berfi reh kirin. Di 1839an de, bi şêwazeke 
fermî dewleta Osmanî rêformên “tanzîma-
tê ” ragihandin  . Lê beriya ragihandina van 
rêforman bi 8 salan û piştî êrîşên Ferman-
darê Hêzên Misrî, Ibrahîm  Mehemed Ali 
Paşa,  dewleta Osmanî hewl da ku herêma 
Riha  û Reqqayê bi şêwazeke raste-rast 
kontrol bike . Di heman demê de, Meheme-
dê duyem di sala 1830yan de artêşa xwe 
şande Kurdistanê ku mîritiyên Kurdan ji 
holê rake û herwiha sîstemeke navendî ava 
bike  . Gellek  mîrîtiyên Kurdistanê hatin 
rûxandin ji aliyê artêşa Osmanî ve. Mîrîtiya 
Botanê berxwadaneke mezin li hemberê 
Osmanîyan kir. Lê di sala 1847 an de mîrî-
tiya Bedirxanan bi dawî bû.

Di  şerê navbera  artêşa Misrê ya bi 
Serkêşiya Îbrahîm Mohmed Ali Paşa û 
hêzên Osmanîyan de (1831-1833), 
paşayê Milan Eyûb Beg tevî Têmawî Beg 
piştgiriya Hêzên Misrî kirin. Paşayên Milan 
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hewl dan ku siyaseteke taybet ava bikin û 
bi temamî xwe ji Osmanîyan rizgar bikin . 
Piştî vekişîna artêşa Misrê, kuştina Têmawî 
Beg  û destpêka rêformên tanzîmatê, Os-
manîyan hewl dan ku herêmên din jî kontrol 
bikin. Bêhêzbûna Kurdên Milî hîşt ku Eşîrên 
Ereban Tey û Şemer hewl bidin herêmê ji 
bin kontrola Milan derxînin  . Gellek gundên 
Kurdan hatin talankirin. 

Pişti van bûyeran, dewleta Osmanî careke 
din dest bi kontrolkirina wîlayeta Helepê  
û ya Şamê kir. Di sala 1835an de, Yekem 
Qereqol li Dêrezorê hate avakirin û di sala 
1854an de Osmanîyan sanceqa   Dêrezo-
rê ava kir û qezaya Reqqayê tevî sanceqa 
Dêrezorê kir. Tevî van guhertinên li herêmê 
û êrîşên Tey û Şemer, paşayê nû  yê Milan, 
Mehmûd Beg, tola Kurdan hilanî  û herêmên 
xwe ji Ereban rizgar kir.

Di pêvajoya rêforma dewleta Osmanî de, 
desthilatdariya vê dewletê hewl da eşîran 
bisikîne. Di 1868an de hikumeta Sehrayê 
ya Eraban  hate ragihandin ji aliyê Arda-
lan Paşa ve . Wî hewl da ku eşîrên Ereb 
weke Şemir û Eneza bi cîh bike . Piştî ku 
herêm careke din kete bin desthilatdariya 
Osmanîyan, ango sala 1885an, wîlayeta 
Reqqayê careke din tevî wilayeta Helepê 
kir. Wîlayeta Reqqayê ji Cizîrê qetandin. Di 
vê demê de qereqol zêde bûn. Ev qereqol ji 
bo “ewlikariyê û berhevkirina wêrgî û bacê” 
hatine avakirin.

- Sedsala 19an û bicihkirina Ereban li başurê 

navçeya Girê Spî
Weku me dît navçeya Girê Spî herdem bin 
bandora Kurdan de bûye. Herwiha bicîhki-
rina pêkhateyên Ereb li herêma Girê Spî nû 
ye. Di sedsala 17an de çend eşîrên Ereb 
weke Tay ( beşeke ji Ednaniyan)  ji Erebis-
tana Seûdî hatin û li herêma Dêrezorê û li 
başûra Hessekê bi cîh bûn  . Herwiha eşîrên 
Efadla,  Bagara û Egêdatanê ji Erebistanê 
hatin û li Dêrezorê jî bi cîh bûn. Di ser riya 
xwe de eşira Eneza bajar talan kirin . Di 
sedsala 19an de, piştî şoreşa wihabiyan li 
Erebistana Siûdî,  eşîrên ereb koçbira herê-
mê rojhilatê Firat û Cizîrê bûn   . Di sedsala 
19an de, cara pêşî eşîrên Ereb Feedan û 
Walida li derdora çemê Belîx û Bozaniyê 
(Eyn Îsê) bi cîh bûn  . Lê beriya vê dîrokê 
hîn eşirên Ereban li navçeya Girê Spî bi cîh 
nebûbûn.  Di destpêka sala 1880yan de, 
koçerên Ereb dest bi kontrolkirina erdên 
ber çemê Bilîxê kirin, ev kontrol bi giş-
tî li herêma Bozaniyê (Eyn Îsa) fireh bû  . 
Cîwarkirina (sédentarisation) Eraban ya 
li ser çemê Firat û Belixê di sadsala 20an 
de dest pê kir û eşîra Feedan li ser çemê 
Belîxê bi cîh bûn. 

Tevî ku Ereb hatin vê herêmê, Kurdên Be-
razî ji cîhê xwe neleqiyan û li devera ji Ro-
javayê Girê Spî heta Kobaniyê, jiyana xwe 
berdewan dikirin. Lê belê, erdê ji Rojavayê 
Girê Spî heta Serê Kaniyê, hêdî hêdî ji bin 
bandora Kurdên Milî derdiket.  Di pirtûka bi 
navê “Kurdên Sûriyê” de, kurdologê navdar 
Pierre Rondot lêkolîn kiriye li ser Kurdên ro-
javayê Kurdistanê. Pierre Rondot gellek sa-
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salan li Sûriyê jiyan kiriye, serdana Rojavayê 
Kurdistanê kiriye û li Şamê rewşenbîrên 
Kurd wekî Celadet Bedirxan û Kamûran Be-
dirxan nas kirine. Birêz Randot, di pirtûka 
xwe de, behsa herêmên Kurd yên li Sûriyê 
dike, wekî Cizîra Rojavayê Kurdistanê û 
Çiyayê Kurmênc, herwiha behsa  wan Kur 
dan dike ku li derdora çemê Firatê dijîn. 
Rondot  bi taybetî behsa Kobanê, « Ereb 
Pinar », dike. Herwiha, ew di lêkolînên xwe 
de behsa wan Kurdên Milî dike ku li derdo-
ra Serê Kaniyê dijîn.  Lê di pirtûka xwe de 
dema besha herêma navbera çemê Firatê û 
Belixê dike, ti agahiyan nade me li ser he-
bûna Kurdên Milî.  Ew behsa eşîra Berazan 
dike û dibêje ku konfêderaliya Berazan di 
sedsala 17an de li herêmê bi cîh bûne. Piştî 
êrîşa eşîrên  Ereban, Kurdên Milî li navçeya 
Girê Spî kêm dibin û herwiha Kurdên Bera-
zan xwe li Rojavaya Girê Spî  diparêzin û bi 
hêz dibin. 

///////////////////////////
Baker ALKURDO

 Mastira Aborî / Clermont-Ferrand’ê.
 Lîsansa Kurdî / INALCO
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 NAVÊ WELATÊ TE ÇI YE ? 
Di nav fi rehiya cîhanê de, ewqas êl, ol, 
eşîr, millet û netew hene, ewqas cûdahiyên 
din hene, çi di milê kultûrî be, çi ramyarî 
be û çi jî siyasî be. Vêca, li ser axa Rojhila-
ta Navîn, ev cudahî zêdetir dibin û cudahî 
bi xwe re nakokiyan tînin. Di proje û fi krên 
xelk û partiyên rojhilatî de, pir caran na-
kokiyên sivik û carina giran dertên holê. Ar-
manca vê nivîsê jî ew e ku yek ji mezintirîn 
pirsên nakokiyan eyan bike; ev pirs, pirsa 
erd û sînora ye. Ev kûrte-lêkolîna han berê 
xwe dide sînorên daxwazkirî yên van çar 
welatan: Iran, Iraq, Tirkî û Sûrî. Di nav van 
çar welatan de netewa herî mezin Ereb in 
loma em ê bi « sînor û erdê » Ereban dest 
pê bikin.

Sînorên Ereban

Welatê Ereban an jî wekî Ereb dibêjin “El- 
Watan El-Erebî” weke têgeheke erdnigarî 
tê naskirin; ev têgeha netewî li ser ziman, 
ax, dîrok û kultûreke hevbeş hatiye avaki-
rin. Li gorî texmînên sala 2018yan, hejma-
ra hemwelatiyan, bêhtirî 430 milyon nefer 

e. Firehiya erdê 13,152,650 metrekare ye. 
Ji bêhtirî sed salî heta roja îro behsa we-
latekî ereb tê kirin, welatekî wisa ku xwe-
dî alayek, pereyek, siyasetek û bêgûman 
artêşek tenê be. Sînorên wî welatê ku di 
xewnên Ereban de hatiye çandin ew sînor 
in ku ji alî rojava, ji deryaya Atlantîkê dest 
pê dike, ji aliyê rojhilat jî xwe digihîne heta 
deryaya Ereban (Xelîca Ereban /Golfe ara-
bique). Û ji aliyê bakur ji çiyayê Torosan 
dest pê dike diçe ber bi başûr heta Sûdanê. 
Reb xwedî encûmana (yekitiya) dewletên 
erebî ne; lê belê ev projeya sînorên erebî 
yên li jorê diyarkirî, tenê ji aliyê netewpe-
restên ereb ve tên pejirandin.

  

Beşek ji netewperestên ereb hene ku vê 
projeya “El Watan el Erebiye” qebûl nakin. 
Bo mînak, Entwan Saadê ku li Sûrî serokê 
partiya El Qewmî El Surî El Îctîmaî ye û se-
rokê partiyeke wisa ye ku li Sûrî û Libnanê 
bi awayekî fermî karê rêxistinê dike; ew se-
rok û partiya wî xwedî îdealeke cuda ne; li 
gorî wî netewa wan  “neteweke Sûrî ye”, ne 
erebî ye; lê bi zimanê erebî diaxivin, daxwa-
za Dewleta Gelê Suriyê dikin ku jê re dibêjin 
“Suriya El Tabiaaya”, yanî “Sûriya Sirûştî”.
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Sînorên Tirkan

Wekî Ereban, Tirk jî, ji sînorên xwe yên heyî 
ne razî ne. Tirk xwediyê dewleta Osmanî 
bûn û piraniya herêmên Rojhilata Navîn 
400 sal bi rê ve birin. Hikma Osmaniyan 
piştî Şerê Cîhanî yê Yekem li Rojhilata Na-
vîn nema, lê di sala 1923an de bi peymana 
Lozanê bûn xwedî erdên fi rehtir ji peymana 
Sevres’ê. Ji dema avakirina Komara Tirkiyê 
heta îro sînorên vî welatî wekî xwe neman; 
di sala 1939an de, Tirkan herêma Antîoşê 
(Liwa El Iskenderon) kirin bin hikma rêve-
beriya xwe. Rêvebirên Surî hîn îro jî dibêjin 
ew parêzgeha me ya 15an bû, loma An-
tîoşê wekî axa xwe dihesibînin. Dewleta 
Tirk, di sala 1974 an de ket Qibrisê; ji wê 
çaxê heta îro Tirk ji 35 ser sedî, axa Qibrisê 
dagîr kirin û li wir Komara Qibrisa Bakur ava 
kirin ku ev komareke li ser kaxezê ye û sedî 
sed girêdayî Tirkiyê ye. Piştî şerê Sûriyê, 
gellek nexşe bi riya çapemeniya Tirkan ha-
tin belavkirin, di wan nexşeyan de Heleb, 
Musil, Hewlêr û Kerkûk wekî axa Tirkan tên 
nîşandan. Ev nexşeya Tirkan li gorî hevpey-
maniya millî (AHD-I MILLI) ji aliyê meclîsa 
Ataturk ya Enqereyê ve di sala 1920 an de 
hatibû çêkirin. 

Sînorên Farisan

Netewa farisan niha dewleta Iranê bi rê ve 
dibe, tevî kû pirsgirêk di navbera xelkên 
Iranê de wek cîranên xwe tûne ne (ji ber 
ku navê Iranê ne tenê navê qewmekî ye), 
heta niha ne Kurd, ne Belûş û ne jî Erebên 
Ehwazî bi rasterats gihane çarenûsa xwe. 
Xwediyê Îranê xelkê faris e, xelkên din wekî 
welatiyên mêvan in di nav wî welatî de. Fa-
ris ku pêşengiya împaratoriya Persî kiribûn, 
îro dibêjin em ê erdê bav û kalên xwe bi 
dest xin. Loma Îran îro li Sûriyê û li gelek 
deverên din şer dike. Projeya rejîma Îranê 
ku împaratoriyê pirtir li pey yekitiya şîîyan 
e, ji xwe re wekî armanc  “El Hilal El Şîî” hil-
bijartine, ev proje Sûrî û Libnanê dixe nava 
axa Îranê. 
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Sînorên Ermenan

Ermen xwedî împaratoriyên mezin bûn di 
dîroka kevnare de. Lê piştî hatina Mongol û 
Tirkan desthilatiya wan têk çû. Nexşeya li 
jêrê beşek ji axa Împaratoriya Ermenan bû 
ku serokê wan Tîgran ew dewlet wisa me-
zin kiribû. Herwiha ev nexşeya li jêrê, li gorî 
peymana Sevres’ê dê bibûya erdê Erme-
nan; lê artêşa Kazim Karabekirê destebi-
rakê Ataturk, guh neda peymana Sevrês’ê 
û êrîşî van erdan kir ku di taliyê de van 
erdan kir beşek ji axa Komara Tirkiyê. Ev 
îdeala Ermenan, li gorî ku ew dibêjin, pro-
jeya Ermenistana mezin nehatiye bicihkirin; 
tenê beşê rojhilat yê ku îro axa Komara Er-
menistanê ye di bin hikma Ermenan de ye. 
Ermen dibêjin ev erdên han li gorî peyma-
na Sevres’ê heqê me ye; û di vê nexşeyê 
de herwiha Çiyayê Ararat û Gola Wanê jî 
dikeve nav nexşeya Ermenistana mezin.

Sînorên Kurdan

Kurd ji welatê xwe re dibêjin “Kurdistan”, 
ew welat di fi kr, mêjî û rama Kurdan de 
heye. Kurd mezintirîn netew in di rojhila-
ta navîn de ku bê dewlet in. Tenê ji sala 
1991ê vir ve, Kurd  li bakurê Iraqê rêve-
beriyeke xweser ji xwe re ava kirine ku jê 
re dibêjin “Başûr” û ji 2012an vir ve jî li 
bakurê Sûriyê herêmeke xweser ava kirine 
ku jê re dibêjin “Rojava”. Lê sînorên Kur-
distanê di mêjiyê Kurdan de 4 perçeyan 
dihewîne: Bakurê Sûriyê, Bakurê Iraqê, Ro-
javayê Iranê û Başûr-Rojhilatê Tirkiyê.   
Li gorî nexşeya Kurdistana Mezin, Amed 
paytext e û her çar parçeyên Kurdistanê di 
nav Kurdistana Mezin de ne. Ango, Amed 
him dibe bajarê Ermen, Sûrî û Tirkan, him 
dibe paytexta Kurdan; Gola Wanê û Çiyayê 
Araratê geh ya Ermen û Tirkan e; geh ya 
Kurdan e û nave wan dibin behra Wanê û 
Çiyayê Agirî, Musil û Kerkûk him dibin erdê 
Ereb û Tirkmenan; him erdê Kurdan; herwi-
ha Faris û Azerî dibêjin “Urmiyê, Sine û Ker-
menşan yê me ne”, Kurd dibejin “ev bajar 
axa bav û kalên me ne”. Lê ji xeynî van 
cihên ku hejmareke mezin Kurd lê dijîn; hin 
cih hene ku gelek kêm Kurd lê hene lê 
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dîsa ew cih jî li gorî nexşeya Kurdan dikevin 
nav axa Kurdistanê wekî Antîoş û beşek ji 
Edenê.

Encam

Her netewekê ji xwe re nexşeyek ava ki-
riye û sifeta “mezin”ê lê kiriye. Em dini-
hêrin armancên weke Ermenistana Mezin, 
Kurdistana Mezin, Erebistana Mezin hene, 
û dewletên serdest yên wekî  Îran û Tirkiya 
jî hewl didin ku her û her axa xwe mezin-
tir bikin. Vêca, ji nav van projan, em bêjin 
kesek ji bajarê Wanê be û jê bê pirsin ka bê 
ew ji kû derê ye; gelo wê ew kes çawa na-
vekî li welatê xwe ke? Eger ku ew kes kurd 
be, dê bêje ku ew ji Kurdistanê ye; eger 
Aşûrî be wê bêje ku ew ji Sûrî ye; heger 
Ermen be, dê bêje ku ew ji Ermenistanê ye;  
ji xwe ku Tirk be, wê rastexo bêje : “welatê 
min Tirkiya ye!”. Di vir de, ji me re tê xuya-
kirin ku şerekî nasnemayî heye. Ev şerê 
nasnameyê li ser navê bajaran jî xuya dibe; 
bo mînak navê “Wan”ê li cem Tirkan “Van” 
e. Gûhertina navan, li cem Ereb û Farisan jî 
heye, Ereb ji xelîca ber Kuweytê re dibêjin, 
Xelîc el Erebî; Faris dibêjin “Xelîcê Farisî”. 
 

///////////////////////////
Husên KOBANÊ

Lebanese University / 
Political Science
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Jinek ji kurmancên Xorasanê: ji https://
www.kojaro.com 

Di civaka Kurdî da, ji bo mêrên Kurd ev yek 
eşkere ye ; ew tenê rola xwe ya mêrane 
dilîzin. Lê rewşa me jinên Kurd gelekî 
ciyawaz e çunkî em bi dijberiyekê mezin di-
bin. Çawa ku ji dayikbûnê ve, hînî me dikin 
ku em ji mêran bitirsin, ji ber ku dibêjin mêr 
dikarin şerefa me lekedar bikin. Di heman 
demê da divê em xizmeta mêran jî bikin. 
Li aliyê din, tê hêvîkirin ku em teknîkên 

xweşîrînkirina di çavê mêran da jî bizanin. 
Lê, rola herî dijwar a me jinên Kurd ew e 
ku ji me tê xwestin ku em di heman demê 
da rola mêran jî bigirinî hustiyê xwe. Divê 
em hîn bibin ka çawa mil-bi-mil ligel mêran 
bixebitin û hînî kar û xebatê mêran jî bibin. 
Wekî nimûne ; kar û xebatê cotkariyê, her 
weha karên teknîkiyên li ber malê, yan jî 
idarekirina malbatê. 

Di dawiyê de gelo em bi ser dikevin an bi 
bin dikevin? Vêca em qet nizanin ka em kî 

 EM MÊR IN AN JIN IN ? 

« Em mêr in an jin in? Ferqa van çi ye? Ji bilî zahirê fîzîkî, çi hene ku jin û mêran dixin 
nava du kategoriyên cuda û ciyawaz? Bi raya min, ev eşkere ye ku jin û mêr, li gorî rolên 
girêdayî bi zayenda wan, di navbera du kategoriyan da tên danîn. Ev rol, bêyî ku em 
bixwazin behsa rastbûn û xeletbûna wan bikin, ji dema peydabûna mirov heta îroj bi me 
ra hatine. Ew rol ji me ra dibêjin bê kî berpirsiyarê/a çi karê ye; bi gotineke din, dibêjin 
bê ka kî bermaliyê malê ye û kî xerc û mesrefa malê hazir dike. Ev taybetmendî bi nas-
nameya wan zayendan ra girêdayî ne û teqrîben di hemû çand û kultûran da yeksan e. Lê 
dibe ku asta bicihkirina wan rolan, li gorî civakan û kulturan biguhere, û ev xalên biçûk in 
ku ferqê dixin navbera Ereban, Farsan, Rûsan û Kurdan. »
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ne û hêviyên civakê ji me çi ne. Divê 
em xwe ji çavên mêran veşêrin û xwe bi 
poşînin, lê di heman demê da divê em her 
tim bi wan ra bin û alîkariyê wan jî bikin. Bi 
vê rewşê, di nav komên mêran da, jin xwe 
dixin rengê mêran û êdî wê mafê nadine 
xwe ku jinbûna xwe nîşan bidin. Wekî, em 
dikarin beşdarî behs û goftigoyên mêran 
bibin, lê dema ku em bixwazin behsa ji-
nane, yan jî mijarên girêdayî bi meseleyên 
jinan û kêşeyên wan yên di civakê da bikin, 
wê çaxê ev mesele ji aliyê hin mêran ve 
wekî mafekî nayê dîtin. Bertekên bi vî rengî 
di civakê da wisa dikeve bin hişê jinan ku 
gelek jinên me êdî vê mafê nadin xwe ku 
derbarê van meseleyan da biaxivin û êdî 
xwe-bi-xwe bi awayekî nexuya sansor dikin. 
Wextê ku em bi vî rengî mezin bibin, êdî ji 
me re ne ecîp e heger em bêrawest rolên 
mêrane qebûl dikin, eger em wekî mêran 
dillêvin û eger ti tirs li çavên me da tune. 
Çima ku mejiyê me ji berê ve amadeye. 

Nimûneyek ji çîroka jinên Kurd Dema ku ez 
zarok bûm, bavê min nedixwest ku ez bi-
çim dibistanê, çunkî baweriya wî ew bû ku 
fêrbûn li kêrî jinan nayê. Lê jin divê paqijki-
rina malan fêr bibin. Wekî, dema ku birayên 
min li dibistanê bûn, diviyabû ku min li şûna 
wan kar bikira. Diviyabû ku min karê şivantî 
û cotkariyê bikira, diviyabû min darên sêvê 
daweşanda, diviyabû min genim bidirûya 
û hwd. Di heman demê da, diviyabû min 
wezîfeyên jinane jî qebûl bikira. Wekî ber-
maliya malê ku bi şikleke surûştî bi şexsiye-
ta jinan ve hatîye girêdan, diviyabû min mal 

paqij bikira û xizmeta mêrên malê bikira. 

Lê bêyî ku bavê min bizane, bi alîkariya 
dayîka xwe, min dîploma xwe stand. Û 
min qeyda xwe li zanîngeha Firdewsî çêkir. 
Xelkê behsa min kir, gotin keça filankesê 
çûye zanîngehê, bavê min jî bi vî awayî pê 
hisiya ; lê çunkî bi min serbilind bû, li ber 
xwendina min nebû asteng. Min lîsansa xwe 
stand û dest bi xebatê kir. Wextê ku bavê 
min dît ku ez meaşê distînim, wî postîna 
xwe ya mêraniyê ji xwe kir û wê postînê 
avêt ser milê min ku ez li şûna wî bibim 
berpirsyara malê. Û gava ku min digot : 

“Ez keçik im û ev ne berpirsiyariya min 
lê berpirsiyariya mêran e” bersiva dida : 
“Spasdarê min be ku îroj tu dixebitî, min di-
karibû bi zora xwe te bidime mêr.” Lê, min 
bersiva wî nedida, ji ber ku min dizanibû ku 
li gorî qanûna Îranê û ji hêla civaka Kurdî ve 
heq û qeweta bavê min hebû û dikaribû wî 
karî bike. Û gava ku diya min digot : “ Ev 
ne vezîfeya keçikan e ku xerca malê bidin” 
bavê min bersîv dida : “Li vir ti ferq û cuda-
hi di navbera keçik û lawikên me da tune.” 

Di serî da, bi min pir dijwar bû ku vê dijbe-
riyê qebûl bikim. Lê, her ku wext derbas 
dibû, min ji xwe re digot belkî xebera bavê 
min e, “Li vir ti ferq û cudahi di navbera 
keçik û lawikên me da tune.” Çima ku ez 
jinek bûm, bi kêmanî li gorî fîzîka xwe û tevî 
hemû astengiyên ku civak li jinan disepîne. 
Lê di heman demê da ez mêrek jî bûm ji ber 
ku ji zaroktiyê ve, karên mêrane jî danîbûn 
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ser milê min. Lê rojek min ji xwe pirsî, niha 
ku ti ferq di navbera keçik û lawikên me 
da tune, çima ez nabim mêrek? Wê çaxê, 
heger birayê min ji min bixwasta ku ez ji 
wî re xwarinê çêbikim an jî qedeheke avê 
bidime wî ; min digot : “Ka pêşî tu heman 
xizmetê ji min re bike, ez ê jî eynî xizme-
tê ji te re bikim.” An jî, dema ku ji min re 
gotin ku birayê min ê piçûk di kolanan da ji 
jinên xelkê re bêhormetî dike, min bi des-
tê wi girt, û jê ra got : “Bikeve pêş min, 
îroj ez bi te re têm bazarê û her ku tu ge-
pekê bavêjî jinekê, ez ê jî gepekê bavêjim 
mêrekî.” Û min ji wî re got ku wekî ew ji vî 
karê min şerm dike, ez jî ji bêhormetiya wî 
şerm dikim. Lê min ew qes li mêrbûna xwe 
israr dikir ku gava ez diçûm bazarê ji bo 
temîrkirina dîwarê kîseyek kirêc bikirrim û 
dukandar bigota : “Tekê ku mêrek li mal-
bata we tune ku tu hatîyî wî kara bikî !’’ 
Min ji wî ra digot : “Li vir ti ferq di navbera 
keçik û lawikan da tune”. Lê bawer im min 
şaş fahm dikir. Di nav keçik û lawikên me 
da gellek ferq hene, lê ew jinên me ne ku 
cinsiyeta wan tune. Ew jinên me ne ku hem 
jin in û hem jî mêr in. 

Ji wê rojê ve, ez hîn jî her du rolên xwe yên 
mêrane û jinane dilîzim û hîn jî israr dikim 
ku heger kultura Kurdî, min bi vê rewşê 
mezin dike, divê ew min ji mêrekî kêmtir 
nebîne, divê ew min ne bi tenê jin, belkî jin-
mêr bibîne. Ji ber ku civaka me ji me hem 
rola jinane, hem jî rola mêrane dixwaze. Lê 
ez fam nakim, heger hûn me weke jinan 
dibînin, çima hûn ji me dixwazin ku em ber-

pirsiyariyên mêran hildin ser milên xwe? Û 
heger hûn me wekî mêr dibînin, çima hûn 
astengiyên jinane li me disepînin? Çima ci-
vaka me naxwaze qebûl bike ku cinsiyeta 
me tune ye. Em ne tenê jin in, ne jî tenê 
mêr in, em tevlîheviya herdu ne, em hem 
jin, hem jî mêr in, em jin-mêr in. 
                                                                          

///////////////////////////
Sara VATANDOUST

        Ji Kurmancên Xorasanê
Anthropolog/EHESS/Paris 
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Mafê jiyanê mafekî esasî ye û dewlet 
mesûliyeta vî mafî hildigirin. Lê wekî X. Bioy 
dibêje, gerek mirov nefi kire ku heger mafê 
jiyanê hebe, hingê mafê mirinê jî heye. Ne 
wezîfa dewletê ye ku mirinê hêsan bike, 
yan jî alîkariya xelkê bike da ku xwe bikujin. 
Li Frensayê, heya sala 1981ê, îdam cezayê 
herî mezin bû ji cerîmeyên herî giran re. Ew 
hat qedexekirin bi qanûna 9.10.1981. Îro, 
benda jimare 66-1 ji destûra frensî dibêje 
: « hukma îdamê li tu kesî nayê birrîn ». Lê 
belê zêdetirî 50 dewlet hê jî idamê bi kar 
tînin. Di nav wan de, tenê du sê dewletên 
pêşketî hene weke Japonya û Emêrîkayê. 
Werhasil, benda jimare 2 ji Peymana Ewrû-
payê ya Mafên Mirovan (European Conven-
tion on Human Rights) îdamê sûcdar nake, 
û dibêje ku dadgeh dikarin îdamê bi lêv 
bikin li dijî kesekî/ê heger qanûna hundirîn 
destûrê bide. Divê mirov ecêb nemîne ji vê 
bendê, ji ber ku wexta ev peyman hat ni-
vîsandin û qebûlkirin di sala 1950yan de, 
dewletên ku ew îmze kirin îdam bi kar dia-

nîn. Lê di sala 1983yan de, protokoleke ku 
îdamê qedexe dike li Peymanê hate zêdeki-
rin.

Îro, gellek nîqaş li dora mijara îdamê hene. 
Kesên li dij dibêjin tu îstîsna ji mafê jîyanê 
re tune ye, û çênabe jîyana insanekî/ê di 
destê insanekî/ê din de be. Lê kesên ku 
pê re, difi kirin ku wexta curmekî digihêje 
astekê ku dihêle civak di xeterê de be, îcar 
îdam dibe mafekî kolektîf ji bo parastina 
gel. Li Frensayê, mirov nikare qerarê bide ji 
bo mirina insanekî/ê din. Gelo mirov dikare 
li ser mirina xwe qerarê bide ?

Li gorî ferhenga tibê, otenazî, yan jî « miri-
na bêazar », ew kiryar û fîîl e ku mirovek ji 
ber êşa xwe û ji ber nebûna tedawiyê, hez 
bike xwe bide kuştinê. Ew mirov dikare bi 
dû awayî otenazî pêk bîne : yan dermanekî 
dixwe ji bo ku pê bimire (otenaziya aktîf), 
yan jî dermanên xwe disekinîne ji bo mirin ji 
ber xwe ve were (otenaziya pasîf). 

Di sala 2002yan de, qanûneke li ser mafên 
kesên nexweş derket ku serhişkiya der-
mankirinê bi dawî tîne. Bi vî awayî, çêdibe 
ku mirov dev ji wan nexweşan berde ku 
çareya nexweşiya wan tunne; yan jî nebin 
sedem ku nexweş bi awayekî ne xwezayî 
(yên ku canê wan dimire lê mêjiya wan sax 
e) sax bimînin. Qanûna bi navê « Léonetti 
» ya 22.04.2005 tiştê nû jî tîne. Ev qanûn 
tedawiya bereday qedexe dike, çimkî te-
dawiya bereday tenê nahêle ku mêjiyê mi-

 MAFÊ JIYANÊ Û MAFÊ MIRINÊ 
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rov bimire. Herweha, heger kesekî nexweş 
bizane ku tu carî sax nabe, ew dikare qe-
rarê bide ku dermanê xwe bisekinîne. Lê 
beriya ku bisekinîne, divê tixtor bi xweşkayî 
jê re bibêje çi encam li dû hene. Bi dû re, 
ev qanûn dibêje çi kesê/a ku emrê wî/ê bi 
ser 18 salî be, dikare daxwaziyên xwe bini-
vîsîne heger rojekê ji roja ew nema bikare 
bi yên dora xwe re bide û bistîne. 

Qanûna frensî bêdeng e li ser xwekuştinê. 
Tiştê ku mirov dizane ew e ku xwekuştin 
ne çalakiyeke ku mirov bikare hukmê lê 
bike. Bi tenê dahfdana xwekuştinê qedexe 
ye. Dadgêr daxûyanî dikin ku xwekuştin 
azadîyeke şexsî ye, lê ne maf e. Ev tune-
bûna qaîdeyê pirsgirêkan çêdike. Em dika-
rin behsa merseleya birêz Koch û jina wî 
bikin. Wan îzin xwestibûn ji bona bikarin 
dermanekî bistînin ku Madame Koch xwe 
pê bikuje. Lê îzin nedan wan. Îca wan ev 
qerar şermezar kirin û piştî hingê, Dadge-
ha Ewropî ya Mafên Mirovan ferz kir li ser 
dewleta almanî ku vê qerarê şîrove bike û 
sebeba nedana îznê ji bo xwekuştinê bide 
xûyakirin.

Ji bo em vê gotarê bi dawî bînin, em dikarin 
behsa Kurdan bikin. Kurd bê dewlet in ; ji 
ber vê yekê, ew di bin destê Turkiye, Iraq, 
Sûrî, û Iranê de ne, û wekî hemwelatiyên 
van dewletan, gerek di rêza qanûna wan 
de bin. Lê belê ji roja Şoreşê dest pê kirî û 
vir ve, rewşa Kurdên Rojava cuda ye. Wan 
şer kir, û bi alîkariya hevkarên xwe ve, xwe 
bi rêk xistin ji bona bi ser bikevin û bibin 

gelekî azad. Di vê çarçoveyê de, peyma-
na civakî ya Federasyona Demokratîk ya 
Suriyeya Bakur ku armanca wê serxwebûn 
e, hat nivîsandin. Ev peyman bêdeng e ji 
aliyê « mafê mirinê » ve. Lê mirov dikare ji 
bendên 20 û 21an fêm bike ku ev peyman 
girêdayî ye bi azadîyên gelemperî û mafên 
esasî, ku di lihevkirinên navnetewî de ne.

Her çiqas qanûn herdem ne zelal be, divê 
dadgêr roj bi roj pirsgirêkên hesas çareser 
bikin, wekî mesela Vincent Lambert. Qe-
zayek derbas kiribû û ev bûye 10 sal ku 
ew di rewşeke nebatî de ye. Li alîyekî, dê 
û bavê wî dibêjin ku dermana bisekinînin, û 
li aliyekî din jî, jina wî dibêje ew xweser e û 
gerek bihêlin ku mêrê wê bi rehetî bimire.
Heger ev mijar hevqasî hesas e, sebeb ew 
e ku mirin fikreke kûr e di wijdanê mirovî 
de. Lê bêguman heqê her kesî ye ku di 
rewşeke birûmet de bimire.

///////////////////////////
Slava ŞEXMÛS

Parîs, Pantehon, Sorbon
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 KULTURA KURDÎ

  ەواریری كوردوكولتو

 کانی جيهانگيری نووسينی:

ژنان و پياوانی کورد له کۆندا خواردن و  .و ناوازەيه دەوڵهمهندی ێکرولتووکورد به شێوەيهکی گشتی خاوەنی ک گهلی

 .دەکرددروست  و تهکنۆلۆژيای پێشکهوتوو خۆيان بهبێ بهکارهينانی ئامێر یی ڕۆژانههکپێداويستي ههموو جۆرە

ی رولتووکاليهنهکانی له ههموو  کردن باس

من ەواری قسهی زۆر ههڵدەگرێت. بۆيه کورد

ژيانی اليهنی ههندێ باس له تهنيا لێرەدا  تدەمهوێ

 .داگوندەکانبکهم له  ی کوردانڕۆژانهی ژن

ههميشه بهيانيان  داکانی کوردستانالدێله  انژن

ههر ماڵێک  لهبهر ئهوەی .هڵدەستنزوو له خهو ه

مهڕ و ژنان ههموو بهيانييهک  تله الدێ خاوەنی مهڕ و بزن و مانگا و چهندين جۆر ئاژەڵی ديکهيه که پێويست دەکا

دواتر ماستهکهش بۆ  …،شيرێژ ،پهنير ،ماست وەکو ،بهرههم بهێننشيرەکه  هچهندين جۆر خواردن لو  ما�تهکه بدۆشن

 .به مهشکه دەژەنن بهرههم هێنانی دۆ و ڕۆن

  مهشکه چييه؟

کارەکه تهنيا به . تبه دوو داری گهورەوە ههڵدەواسرێبۆ ژاندنی دۆيهکه و  تمهشکه له پێستی مانگا دروست دەکرێ

 .ت�ندنی ههردوو دەستهکانهوە دەبێوجو

گوڵدۆزی لهسهر بۆ جوانکاری و ڕازاندنهوە  . ههروەهاکچانی دەست ڕەنگين فهرش و ک�ش دەچنن ،له ههندێ له الدێکان

جگه له بهخێوکردنی مندا�ن و چێشت لێنان، ژنان له وەرزی هاويندا لهگهڵ  .دەکهن داو ديوارەکانی ماڵ پهنجهرەپهردەی 

 پياواندا کاری دروێنهش دەکهن.

 .دۆکڵيو ت:ێدەگوتربکهم که پێی  شباسی خواردنێکی کوردەواري تدەمهوێ له کۆتايی ئهم کورته باسهدا

و دواتر لهگهڵ کهمێک  نهوەورد دەکرێ چاک ەکانسهوزو چهندين جۆر سهوزە دروست دەکرێت. له ماست و برنج  دۆک�يو

  .تتا دەکوڵێ دەدرێتبهردەوام لێک تێکهڵ دەکرێن. ئهوجا تيکه�وەکه له سهر ئاگر دادەنرێت و  داماست و ههندێکبرنج 
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 ŞOREŞA TÊLÊKOMÎNÎKASYONÊ 

Rojbûna nifşa pêncemîn 5G êdî nêzik dibe. 
Roj bi roj li ser rojname û torên civakî nû-
çeyên nû ku didin xûyakirin ku êdî avabûna 
nifşa pêncemîn a tora înternetê 5G nêzîk 
dibe. Ev tor berdewamiya tecrûbeyên şir-
ketên weke Nokia, Iphone, Huawei, Sam-
sung’ê ne ku çar nifşên beriya 5Gyê çêkiri-
bûn. Di vê nivîsarê de, em ê kurte-agahiyan 
bidin ji bo danasîna 5 nifşên têlêkomî-
nîkasyonê ku di van çend salên dawî de di 
warê telekomunîkasyonê de şoreşek çêki-
rin û jiyana mirovan ya li erdê guhertin. 

Torên nifşa yekemîn 1G:
Ev tor di dawiya salên 90î de hat avaki-
rin. Ew sîstema pêwendiya yekem bû ku yê 
bi dengê analogê weşan dikir, û piştî çend 
salan hinek telefonên destan dikarîbûn sêr-
vîsa danûstendinê (service des données 
mobiles) bikar bînin piştî girêdanya wê bi 
serverê kompyoterê re DIAL UP, lê ev têki-
liya han pir hêdî bû û ne stabl bû.

Torên nifşa duyemîn 2G:
Nifşa duyemîn yê ji torên ragihandinê yên 
wirelessê ku ew sîstemên dengên dîjîtal in, 
di salên 90’î de derketin û şûna telefonên 
analog girtin; ew li ser têknîka TDMA, CDMA 
dişûxulîn û di destpêkê de li welatên Ewro-
payê belav bûn. Piştre sîstema GSM’yê li 
ser TDMA ‘yê dişuxulî ku li hemû cîhanê bû 
sîstema giştî. Herweha, torên danûstendi-
nê yên EDGE, GPRS, IS-95B lê hatin zêdeki-
rin. Hinek dibêjin ew teknîkên 2,5G’yê bûn 

yên ku derfet dan ku em bigîhijin înternêtê; 
lê leza wê derdora 200KB/S’ê bû; ango pir 
hêdî bû.

Torên nifşa sêyemîn 3G:  
Ev nifşa sêyem, di destpêka sedsala nû de 
hat pêkanîn, taybetmendiya nifşên sêye-
mîn ew e ku gihîştina înternetê li cem wan 
bi leztir e heta 1MO/S’ê, û têknîkên ku 3G 
li ser dişuxile 2 ne :

WCDMA ji bo GSM

SDPA, CDMA2000 ji bo torên ku bi sîstema 
CDMA’yê dixebitin. 
Ev her du teknîkana, teknîkên herî berfi reh 
bûn li cîhanê, di salên 2000’î de. 

Torên nifşa çaremîn 4G: 
Ev torên han piştî pêşxistina standardên 
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torên 2G û 3G’yê hatin avakirin. 4G bi 
têkiliyên pêşketî yên navnetewî (communi 
cations avancées internationals), IMT AD-
VENCED ve tê çêkirin, lê belê 4G gotineke 
pir fi reh e û dikare standarta ji derveyî têki-
liyên bilind yên navnetewî jî  bike.
Li vir 4G servîsên transfer yên deng, wêne, 
mulimêdiya li ser bingeha dem û qadê 
(temps et espace) pêk tîne û vê yekê ji 
nifşên berê bileztir pêk tîne. 
4G li ser sê têknîkan dixebite : 
Torên nifşa çaremîn bi teknîka HSPA’yê
Torên nifşa çaremîn bi teknîka WIMAX’ê
Torên nifşa çaremîn bi teknîka LTE’ê

Torên nifşa pêncemîn, 5G: 
Heta îro, ev peyv li ser rûpel, proje û lêkolî-
nan de tê bikaranîn ji bo bidin xûyakirin ku 
ev nav dê bibe navê wê torê ku têkiliyên 
wê yên mobîlê ji standardên  4G’yê pêşke-
tîtir in.
Ji bo amadekirina vê tora 5G’yê, gellek te

crûbe û zanebûn divên; loma şîrketên pis-
por ji bo xatirê vê torê, lêkolînan bi kesên 
zane didin kirin.
Bi hêviya ku 5G bikaribe lezên superhe-
ro’yan (vitesses de super-héros) bikar 
bîne, di ceri bandinekê de li Zanîngeha 
Surry’yê ya li Brîtanyayê, tîmekî  lêkolîne-
ran gîhane leza 1TB/S’ê, ev leza han bi he-
zar caran ji lezên torên niha mezintir e, û 
hêviya tîmê ew bû ku xelk di sala 2018an 
de êdî bikaribe li vê lezê înternetê bi kar 
bînin; ceribandineke şirketa Samsung’ê jî 
xwe gihand leza Zanîngeha Surry’yê. Ev 
herdu ceribandin didin xûyakirin ku em ê di 
saniyakê de bikarin  fîlmeke bi mezinahiya 
4GB’ê  daxînin.

 Li gorî lêkolîneran, bi torên 5G yên pêşketî 
re ku lezên xwe digihên 800 GB/S’ê, mi-
rovek dê bikaribe 33 fîlmên bi qelîteyeke 
bilind di saniyakê de daxîne. 
                                        

///////////////////////////
Welîd H. XELÎL
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Mirov dibihîze ku pirrî caran, kesên zane 
dibêjin ku matematîk « zimanê xwezayê » 
ye. Lê ev ziman zimanekî çawa ye? Belê, 
gava ku mirov hez bike hindek diyardeyên 
civakî, siyasî, fezayî, aborî û hwd. baştir 
fêm bike û wana bi zimanê matematîkê « 
bixwîne », divê mirov modelîzasyonên ma-
tematîkê bi kar bîne. Ango, zimanê mate-
matîkê, formul û modelîzasyon e. Em bêjin 
ji bo pêderxistina cihê stêrkekî, belavbûna 
germahiyê yan jî rîska veberhênaneke fî-
nansî ; ev formulên matematîkê karê mi-
rovan gelek hêsan dikin. 

Bikaranîna zanista matematîkê ya bi vî ren-
gî, jiyana mirovan ya rojane jî rehettir dike 
û îro bi xêra “daneyên girseyî” (big data) 
mirov bandora van formulan ya li ser jiyana 
rojane dikare bibîne. Ez ê bi vê nivîsê hewl 
bidim zelal bikim bê ev daneyên girseyî 
çawa bi xêra formulên matematîkê ve tên 
şixulandin û çawa mirov bi vî rengî dikarin 

siberojê bibînin ango bibin xwedî pêşbîniyê.
Mirovan hertim qeyda agahî û daneyan(da-
ta) çêdikirin. Pêşî li Mezopotamya û Misrê, 
mirov li ser heriya şil dinivîsand, paşê ew 
herî dipijandin. 

Paşê li ser çermê heywanan nivîs û qeyd 
hatin çêkirin; herî dawî bi saya serê çîniyan 
kaxez hate kifşkirin. Tiştên ku dihat bika-
ranîn bi demê re guherî, lê qeydkirina dane 
û zanyariyan her berdewam bû. Vêca, bi 
şoreşa endustriyalîzmê ve êdî qeyda tiş-
tan ji berê pirtir dihate kirin; piştî salên 
1930î jî, êdî qeyda li ser wan kaxêzan bi 
kêr nedihat, ew kaxezên ku çînî 1800 sal 
berê îcad kiribûn. Xelkê dane û zanyariyan 
li ser kaxezê dinivîsandin û ew zanyarî di-
bûn pirtûkên qirase; paşê ew pirtûk diçûn 
nav pirtûkxaneyan, û ew kitêbên dane û 
agahiyan gelek cih digirtin. Jixwe xebateke 
lêkolînê yan jî tehlîlê ya li ser van daneyan 
jî karekî zehmet bû. Ji ber ku, wê gavê, di-

 FORMULÊN MATEMATÎKÊ: 
MIFTEYÊN PÊŞBÎNIYÊ 
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diviyabû ku lêkolînerek here hebo hebo wan 
daneyên di kitêbên qeydan de bixwîne. Ev 
derdekî mezin bû ji bo lêkolîneran û jê re 
dermanekî diviyabû. Lê çareserî bi kaxizê 
nedibû, diviyabû çareyeke elektronîk bête 
dîtin û lêkolîneran ketin pey vê yekê; axirê 
çareyeke elektronîk hate dîtin, êdî hewcetî 
bi pirtûkên qirase û depoyên qeydan nema, 
lê bikaranîna wan dane û qeydan dîsa mina 
berê zehmet bû. Dîsa mîna berê ji bo ku 
lêkolînerek ji wan qeydan xêrekî bibîne, bi 
saya wan qeydan texmîneke ji bo siberojê 
bike; diviyabû emrê xwe bi lêkolîn û xwen-
dinê pûç bike. Înternet hat û her ku diçû, 
hejmara daneyan jî zêdetir dibû, di sala 
1993yan de bi îcada World Wide Web’ê ve 
mîna ku teqînek çêbe hejmara dane û aga-
hiyan jî fi rriya.

Ber destê însanan gelek dane û agahî he-
bûn ; lê mirovan dê çi bikirana ji van dane û 
agahiyan ? Belê heta salên 2000î, ev dane 
û qeyd ji bo pêşbîniyan nehatibûn bikaranîn 
; jixwe nikaribûn ew bi kar bînin çûnkî ji bo 
ku mirov pêşbîniyan bike divê di destê mi-

crovan de heta hurgiliya serê derziyê, qey-
da dane û agahiyan hebe. Di salên 2000î 
de, zanistvan û şîrket fêm dikin ku ew di-
karin êdî pêşbîniyan bikin ; lê nizanibûn bi 
çi rengî bikin. Axirê formulên matematîkê 
hatin hewara wan.
Gava ku di destê mirov de daneyên mezin 
(big data) hebin, mirov bikaribe wan da-
neyan bi ewayekî elektronîk qeyd bike û 
bikaribe wan transfer bike; formulên ma-
tematîkê dikarin bibin çare ji bo bikaranîna 
wan daneyan. Di salên 2000î de rewş wiha 
bû, û lêgerîna metodên matematîkê dest 
pê kiribû. Hedefa zanist û şîrketan kifş bû, 
wan dixwestin daneyên ber destê xwe yên 
bo mînak 10 salên borî bi kar bînin û bi xêra 
wan daneyên siberojê texmîn bikin. Hez 
dikim niha bala xwe bidimê ka ew metod, 
formul û ekwasyon (hevsengiya matema-
tîkî) çawa tên avakirin û bikaranîn.

 Ji bo ku mirov bi dane û qeydan pêşbîniya 
siberojê bike, mirov dikare gelek metodên 
matematîkê bişixûlîne ; lê ez ê tenê beh-
sa 2 metodên bingehîn bikim : Regresyona 
Lîneer û Regresyona Lojîstîk. Em ê bi mî-
nakên hêsan van metodan rave bikin.
Regresyona Lîneer cara pêşî ji aliyê Francis 
Galton ve hatiye çêkirin. 

66



Formula Galton eve :
          

 Y=aX1+bX2+cX3+dX4…...+Ɛ

Niha em ê vê formulê rave bikin. « Y »  
ew tişt e ku tê texmînkirin, « X1 » varya-
bla yekem e, herfa « a »yê jî nirxa tesîr û 
qewweta X1 ê ye. Varyabl bi vî rengî heta 
hetayê diherrin, mînak « X2 » varyabla 
duyem e, herfa « b »yê jî te’sîra varyabla 
X2yê ye. Xalên ku em piştî « X4 »ê dibînin, 
ev xalên han (…) nîşaneya varyablên wekî 
eX5, fX6ê ne ku me li ser formulê nenivî-
siye lê me wekî xal ew nîşan dane. Îşareta li 
dawiyê « Ɛ » jî nîşaneya şaşî û xeletiyê ye. 
Bo mînak, em hez dikin bizanin bê mehek 
bi şûn de li Parîsê qelîteya hewayê dê çawa 
bibe. Em bêjin em endekseke ji 1 ê heta 
100 an çêdikin. Li ber destê me qeyd û 
daneyên 10 salên borî hene, em dizanin bê 
di deh salên borî de hewaya Parîsê kengî 

paqij bûye û kengî qirêj bûye herwiha em 
di derheqê bajarê Parîsê de xwedî daneyên 
deqîq in, em dizanin çend erebe hene li nav 
Parîsê, çend kes lê dijî, çend fabrîqe hene 
û hwd. Em ê 100 varyablan têxin nav vê 
ekwasyona matematîkî. 

Bila varyabla ewil bibe « hejmara erebeyên 
li Parîsê » (em dizanin ku çiqas erebe hebe, 
hewa ewqas qirêj dibe), bila varyabla me 
ya 2 yan bibe « hejmara fabrîqeyên li Parîsê 
», varyabla 3 yan bila bibe « erdê bi dar 
û ber yê li Parîsê » û bila varyabla 4 an 
jî bibe « hejmara Kurdên Parîsê ku dizanin 
govendê bigrin ». Me got « Y » qelîteya 
hewayê li Parîsê ye; X1 hejmara erebeya 
ye, X2 ya febrîqeyan, X3 ya erdên şîn yên 
li Parîsê ye, X4 jî hejmara Kurdên govend-
hez e. Gava ku em ekwasyona xwe çêdikin, 
em ê nirxên wekî « a », « b », « c »yê day-
nin pêşiya her varyablê ; heke varyabla me 
te’sîreke mezin li ser paqijiya hewayê bike, 
em ê nirxa wê varyablê bilind bikin ; bo mî-
nak em ê nirxa varyabla yekem, duyem û 
sêyem bilind bikin ; çûnkî te’sîra hejmara 
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erebe û febrîqeyan herwiha te’sîra fi rehiya 
erdê şîn li ser paqijiya hewayê heye, lê em 
ê nirxa varyabla 4 an gelek nizm bikin çimkî 
te’sîra kesên ku govendê digrin li ser paqi-
jiya hewayê nîne. Loma di ekwasyona me 
de, nirxa X4ê yanî herfa « d »yê wê bibe 
sifi r, lê nirxên varyablên din « a », « b » û « 
c » li gorî daneyên ber destê me dê bilind 
bibin. Di dawiya ekyasyona me de, em ê 
nirxa şaşî û xeletiyê « Ɛ » daynin. Ev nirxa 
şaşî û xeletiyê jî li gorî qanûna îxtîmalê ya 
Gausse’ê tê diyarkirin. Piştî ku me ev gişt 
kirin nav ekwasyona xwe, em ê bersiva « 
Y »yê bibînin ; yanî em ê bizanibin bê me-
hek şûn de hewayê Parîsê hewayekî çawa 
bibe. Vêca em berê xwe bidine Regresyona 
Lojîstîk.

Regressiona lojîstîk bi xêra Joseph Berkson, 
doxtor û statîstîkçiyê mezin; di sala 1944 
de hatiye çêkirin. Ev formul ji bo nirxên 
wesf û qelîteyê tê bikaranîn, mantixa Re-
gresyona Lojîstîk ji ya Regresyona Lîneer 
ne dûr e. Ferqa wan ev e : Mirov bi Regres-
siona Lîneer nirxeke di navbera 1 û 100 
datîne; lê ji bo Regressiona Lojîstîk mirov 
nirxeke di navbera 0 û 1 ê datîne. Ev 0 û 1 
tên çi wateyê ? Heke encama Regresyona 
Lojîstîk 0 be, ev tê wateya “Na”yê; heke 
encam “1” be, ev tê wateya “Erê”yê. Yanî 
ev formul wilo dike ku em li ser daxwazek 
yan meseleyekê biryarê bidin, ango em 
bêjin “Erê” yan “Na”. Minakeke hesan ji 
modelîzasyona Regresyona Lojîstîk :

π(x) = P(Y = 1|X = x) (îxtîmala ku Y bibe 

“1”  dema ku em nirxê “X”  ê nas dikin)
π(x) = exp(aX1+bX2+….+) /1 +

 exp(aX1+bX2+….+)

Lê ji bo ku em vê Regresyona Lojîstîk bi 
xweşikî bi kar bînin; dibe ku hewcetiya me 
bi Regresyona Lîneer hebe. Ev formul di 
temamê panqeyan de tê bikaranîn, tewer 
panqeyên mezin weke HSBC, Bank of Chi-
na û Bank of America van formulan bi kar 
tînin. Em bêjin yekî/ê tê û ji panqeyê hez 
dike pere deyn bike. Panqecî derheqê wî 
kesî de hemû agahiyên kêrhatî distîne, 
emrê wî, rewşa wî ya aborî, welat û bajarê 
wî, hejmara zarokên wî û hwd. Panqecî van 
agahiyan datîne ser komputerê û kompu-
ter bi saya sepanên regresyonan lê mêze 
dike, bi endekseke ji 0ê em bêjin heta 100î 
ekwasyonekê çê dike û dibêje bê îxtîmala 
ku ev kes deynê xwe bikaribe bide ji sedî 
çend e. 

Piştî ku ev encam ji Regresyona Lîneer der-
ket, panqecî vê encamê dixe nav sepana 
komputerê ku Regresyona Lojîstîk bi kar 
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tine. Herî dawî Regresyona Lojîstîk yan 
dibêje “0” yan dibêje “1”. Panqecî mîna me 
Kurdan ji wî kesî napirse bê ka ew merivê 
kî ye, bawerî pê dibe yan na. Panqecî bi xe-
bera Regresyona Lojîstîk dike, heke encam 
“0” be, ji kesê deynxwaz re dibêje “Na”, 
heke encam “1” be jê re dibêje “Erê”.

Bi salan in ku ev metod û formulên han li 
ser pirtûkên matematîkê hene ; lê heta îro 
ew zêde bi kêr nedihatin çimkî dane û qey-
dên mezin (big data) teze van salên dawî 
gihiştin asteke têr ku mirov bikaribe jê sûdê 
werbigre herwiha bi stokaja elektronîk ev 
yek pêkan bû ku formulên matematîkê yên 
«razber û fi kirî» îro encamên «îcraî û şên-
ber» bidin. Îro ji her demî zêdetir dane û 
agahî dikevin destê me; loma ev formulên 
matematîkê her diçe girîngtir dibe. Bi xêra 
mezinbûna daneyan, êdî mirov dê bikaribe 
rêjeya xeletî û şaşîtiyê jî daxîne; yanî çiqas 
zanyariyên îstatîstîkî zêde bibin, ewqas 
nirxa « Ɛ »ê ango xeletiyê kêm dibe û en-
camên pêşbîniyan deqîqtir dibin. Herwiha, 
gava ku daneyên me têra xwe hebin, em 

dikarin ji qanûnê din yên matematîkê (mî-
nak qanûna konverjansê) sûdê werbigrin. 
Gava ku dane û qeyd pirtir bin û formul û 
metodên matematîkê yên cur bi cur bên 
bikaranîn, hingê mirov dikare pêşbîniyên 
gelek serkeftî bike.

///////////////////////////
Cîhan GULASOR 

Paris 1 Panthéon 
Mastira Matematîk Statîstîkê
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 ŞEVBUHÊRKA KURD’ÎNALCO’YÊ  

Komeleya Kurd’Înalco’yê, destpêka sala 
xwendina 2018-19 li zanîngeha INALCO’yê 
(Instituya Netewî ya Ziman û Saristaniyên 
Rojhilatî) hatiye damezrandin. Ji bo dest-
pêka çalakiyên xwe jî şevbuhêrkek li dar 
xistiye ku di wê şevbuhêrkê de ciwanên 
kurd û hevalên wan şeveke bêhempa der-
bas kirine. Li navenda Parîsê, li ser keştiya 
BALI’yê, bi beşdarbûna zêdetirî sed kesan 
ve şevekê derbas bû. Di bernameya şevê 
de beşdaran şîva xwe xwarin û dû re xwe 
berdane nav mûzîka kurdî. Bernameya 
muzîkê jî gellek dewlemend bû ku ji dest-
pêkê, heta dawiyê mirov dikaribûya bigota 
qey ew ne şevekî kurdan a ji rêzê, lê wek 
karnavala muzîkê bû. Lê belê ciwanên kurd 
dîsa jî ji govendên xwe kêm nebûn, ji ber ku 
ji wan re xêliyek hebe bes e. 

Di destpêkê de koma ZE-BIRA qasê saetek 
derket ser dikê ku ew kom li nav ciwanên 
kurd ên Parîsê ava bûye û bi stranên gelerî 
ve konserên xwe didin. Lê bi rastî ew bi 
xwe jî nizanin ev kom çawa ava bûye û kî 
navek wisa li wan kiriye. Bi rastî jî kes ni-
zane ev kî ne, ji ber ku her car kesên cûda 

cûda li ser navê wan derdikevin dikê. Piştî 
koma ZE-BIRA, dîsa qasê saetek sehneya 
vekirî çêbû ku di vê demê de muzîsyenên 
din jî derketin ser sehnê û bi instruma-
nên xwe ve muzîkeke bêhempa çêkirin. 
Ber bi dawiya şevê ve koma elektRO cîhê 
xwe stend ku ev kom bi ahengên kurdî ve 
muzîka elektroyê çêdike. Bi rastî jî di van 
deman de muzîkên kurdî di qada elektroyê 
de gellek populer e.

///////////////////////////
Reşo û Alî SARI
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 KONFÊRANSA LI SER KAMÛRAN ALÎ BEDIRXANÎ 
14ê Kanûnê ya sala 2018an, li Parîsê, 
ji aliyê Enstîtuya Kurdî ya Parîsê ve 
konfêransek li ser Kamiran Alî-Bedirxan 
hat organîzekirin. Gellek rewşenbîr û kesên 
ku nasên birêzBedirxan bûn, beşdarî vê 
konfêransê bûn. Herwiha şaredariya Parîsê 
ya taxa10an û senator û dostên gelê kurd 
jî beşdarî vê civînê bûn. Ji bo bîranîna Ka-
miran Alî-Bedirxanî gellek mamosteyên bi-
qîmet, wekî Celîlê Celîl, Malmisanij, Gérard 
Chaliand, Hamît Bozarslan û hwd, bi he-
bûna xwe û pêşkeşiya xebatên xwe, qedr 
û qîmeta Kamiran Alî Bedirxan eyan kirin. 
Kamiran Alî-Bedirxan, neviyê mîrê Botanê 
bû û bi daxwaza rizgarkirina Kurdistanê, ji
Stenbolê radibe û bi birayê xwe yê Celadet 
re diçe Kurdistanê, lê mixabin bi lîstikên ke-
malîstan û hevkarên wan ên kurd dixapin 
û bi ser nakevin. Piştî serhildana mîrektiya 
Botanê ya ku di sala 1847an de têk çû, 
malbata mîrektiya Botanê sirgunê Sten-
bolê bûn û Kamiran Alî-Bedirxan jî di sala 
1895an de li Stenbolê çêbû. Kamûran û bi-
rayê xwe Celadet, piştî serkeftina kemalîs-
tan terka welêt dan, lê belê herdu bira dev 
ji tekoşîna Kurdistanê bernedan û bi ilm û 
zanîna xwe dest bi şerrê xebatên ziman û 
zanistiyê kirin.

Kamiran Alî Bedirxan piştî damezrandina 
Komara Tirkiyê, li Elmanyayê bi cîh dibe û 
li wir dest bi xwendinê dike. Piştî demeke 
kurt derbasî Surî dibe û di amadekirina 
kovara Hawarê de cîhê xwe digire. Wê 
demê birayê wî Celadet Elî Bedirxan jî li 

Binxetê bû û pêşîvantiya doza kurdî dikir. 
Di sala 1943an de Mîr Bedirxan li Beyrûtê 
dest bi derxistina kovar/rojnameya ‘’Roja 
Nû’’ dike û bi qasî sê salan her hefte hej-
marekê çap dike.

Herwiha di sala 1948an de jî tê Parîsê ku 
li zanîngeha Sorbonê dersa zimanê kurdî 
bide. Bi salan, ew li Parîsê zimanê kurdî fêrî 
kesên kurdîhez dike û wek xwebexşekî ji 
bo zimên dixebite. Herwiha Mîr Bedirxan li 
Ewropayê jî wek nûnerê gelê Kurd dixebite 
û dengê gelê xwe dide sehkirinê. Mîr Kami-
ran Alî Bedirxan di sala 1978an de, li Parîsê 
diçe ber rehma Xwedê. Wî ji xeynî kurdî, bi 
zimanê fransî, almanî, erebî, osmanî û fa-
risî jî dizanibû. Herwiha Mîr Kamiran gellek 
helbest û pirtûk û xebatên xwe ji gelê xwe 
re hiştiye ku yek ji wan jî Le kurde sans 
peine (Kurdiya bê zehmet) e ku bi zimanê 
fransî nivîsiye û ji bo fêrbûna zimên berhe-
meke bêhempa ye.

 ///////////////////////////
  Reso û Alî SARI 
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 QRÎZ, TÛNDÎ, ANTÎ-ŞARISTANÎ 
(*Crise, violence, dé-civilisation)

Piştî xebateke bi şeş salan ve, Hamît Bo-
zarslan, ji weşanxaneya CRNS’ê, pirtûka 
xwe ya herî dawî da çapkirin. Ev pirtûk dê 
li ser zanistiyên civakî dengekî bilind rake. 
Gelo mebesta vê pirtûkê çi ye?  Bi raya 
Bozarslan, hewcetiya zanistî û wezîfeya 
niştimanî wek erkekî xwe nîşanî mirovan 
dide. Ev erk çi ye? Hewce ye ku hemû ci-
vat tiştên ku bi destê xwe ava kiriye fahm 
bike, bi tevahî tiştên bobelat û îrrasyonel. 
Bozarslan dixwaze di vê xebata xwe de 
binê du pirsên girîng bikole. Ew herdu pirs, 
pirsên welê ne ku ev bi salan e di qada 
zanistên civakî de mirov li bersiva wan di-
gere: 

1. Gelo em çawa dikarin wan bobelatan 
înkar bikin ku ew bobelat bi qelsbûna me, 
xwe bi me dane qebûlkirin? 

2. Gelo analîz û krîtîk wextê ku bi awayekî 
çalak rêyekê nedin pêşiya me, bi kêrî me 
tên?

Herwiha, Bozarslan li ser sê konteks-
tên girîng disekine ku ew; qeyran(qrîz), 
dijwarî û li dijî-civakbûn in ku dîsa ev sê 
konsept wekî sê xalên tarî ne ku di dîroka 
dinyayê de cîh digirin. Wekî ku Bozarslan 
dibêje;  em çiqas xwediyê zanistiyê bibin jî 
em ne dikarin van her sê xalan fahm bikin 
ne jî dikarin bi wan re bi rewşeke zelal û 
bi awayekî zanistî şerr bikin. Ji ber ku ev 

her sê konsept xwediyê dirokeke dirêj û 
dîmenekî gerdûnî ne. Divê mirov li ser lê-
kolinên ser van mijaran navberê nede. Ji 
ber ku qeyran her tim bi dijwarî, bi kaos 
û bi xerabkirinê ve kuta nabin. Her weha 
dijî-cîvakbûn jî ne qedera civakan e. 

Qeyran carna dikarin fi rsetên wisa jî derxin 
holê ku civak li ser pêşeroja xwe bibin 
xwediyê hişmendiyeke rexneyî û berê xwe 
bidin siberoja xwe. Di vê lêkolîna xwe de 
lêkolîner bi kûrayî ketiye pey van proble-
matîkên siyasî, dîrokî û exlaqî. Herwiha di 
vê pirtûkê de, birêz Bozarslan li ser diroka 
cîhanê jî disekine û nêrînên xwe yên li ser 
siberojê rave dike.

///////////////////////////
Reşo û Alî SARI
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13ê Sibatê 2019an, li Inalcoyê,  li ser 
pirtûka Boris James û Jordi Tejel Gorgasê 
ya bi navê  “Kurd, miletekî bê dewlet, bi 
100 pirsan” (Les Kurdes, un peuple sans 
État, en 100 questions) konferansek hat 
li dar xistin.

Di konferansê de yek ji wan herdu nivîska-
rên pirtûkê amade bû ku ew jî Borîs James 
bû. Borîs James niha li Enstituya Frensî  
ya Rojhilata  Nêzîk  (Institut Français du 
Proche Orient) lêkolîner e, û berpirsê ante-
na Hewlerê bû.

Di vê pirtûkê de nivîskar bersivên 100 
pirsên derheqê Kurd û dîroka kurdan de di-
din. Çend pirsên ji pirtûkê bi vî awayî ne: 
Gelo Kurd kî ne, ji ku tên? Gelo di dîrokê de 
qet dewletek hevbend yê Kurdan çêbûye 
an na? Gelo hemî Kurd Misilman in? 

Herwiha nivîskar Borsî James di vê konfe-
ransê de bersiva pirsên xwendekaran yên 
cuda û cuda da. 

///////////////////////////
Rûken ALKURDO 

 KONFERANSA LI SER PIRTÛKA 
« KURD MILETEKÎ BÊ DEWLET, BI 100 PIRSAN » 
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 HÎNKERA FRANSÎ (2) -      
asta destpêkê 

Bi fransiya nivîskî, bo mînak, divê em bêjin  « Je ne suis pas avocat » yanî « Ez ne fransî 
me » ; lê gava ku xelkê fransî dipeyîvin, ew hertim wiha dibêjin : « Je suis pas français ». 
Ew « ne » yê radikin. 

SERHADO

– Rojbaş, ez Serhado me û ez Kurd im
- Bonjour, je suis Serhado et je suis kurde.                  
  (Bonjûx, jö swî Serhado, ê jö swî küxd)      

Ez Kurd im Je suis kurde  
(jö swî küxd) 

Ez telebe me Je suis étudiant
(jö swî êtüdîan)

Ez ciwan im Je suis jeune
(jö swî jön)

Ez azab im 
(ne zewicî)

Je suis célibataire 
(Jö swî sêlîbatex)

                                                                               

JOHNNY

– Rojbaş, ez Johnny me û ez fransî me.           
- Bonjour, je suis Johnny et je suis français. 
  (Bonjûx, jö swî Conî ê jö swî fxansê) 

Je suis français Ez Fransî me.
(jö swî fxansê)

Ez ebûqat im Je suis avocat
(jö swî avoka)

Ez kal im Je suis vieux                                                            
(jö swî vîyö) 

Ez zewicî me Je suis marié                                                                  
(jö swî marié)
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Wekî we li jorê dît, xelkê fransî cumleyên xwe mîna me kurmancan çênakin. Em dibêjin 
« Ez mamoste me » ; fransî dibêjin « ez me mamoste ». Yanî kelîma ku em di dawiyê de 
dibêjin, ew tînin dixin nava cumleyê. 

                 

Ez ne fransî me Je suis pas franais.                                                      
(jö nö swî pa küxd)        

Ez ne abokat im Je suis pas avocat.                                                                                
(jö nö swî pas êtüdîan)      

Ez ne kal im Je suis pas vieux.                                                                               
(jö nö swî pas jön)

Ez ne zewicî me Je suis pas marié.                                                               
(jö nö swî pa marié) 

Ez ne Kurd im Je suis pas kurde  
(jö nö swî pa küxd)

Ez ne telebe me Je suis pas étu-
diant
(jö nö swî pa êtü-
dîan)

Ez ne ciwan im Je suis pas jeune
(jö nö swî pa jön)

Ez ne azab im 
(ne zewicî)

Je suis pas céliba-
taire 
(Jö nö swî  pa 
sêlîbatex)

SERHADO JOHNNY
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1) Cumleyên li jêrê tevlihev in, wana serrerast bikin; wekî viya : je kurde suis: 

Je suis kurde : .................................................................................................
Vieux suis je : ..................................................................................................
Suis jeune je : ..................................................................................................
Je marié suis : .................................................................................................
Français suis je : ..............................................................................................

2) Fransiya kelîmeyên li jêrê binivîsin. Mîna viya,  ez : je
 
Kal : .................................................................................................................
Ezeb (nezewicî) : ............................................................................................
Ciwan : ............................................................................................................
Abokat (parêzer) : ..........................................................................................
Telebe : ...........................................................................................................

3) Kîjan cumle tê mahneya : Ez ne kal im. 

a- Je suis vieux. 
b- Je ne suis pas jeune. 
c- Je ne suis pas vieux. 
d- Je ne suis pas marié.

4) Bi fransî, mirov çawa dibêje : Ez kurd im. 

a- Je ne suis pas kurde. 
b- Je suis kurde. 
c- Je suis français. 
d- Je ne suis pas français.

5) Bi fransî « RER B » çawa tê xwendinê ?

a- er o er be  
b- ex o ex be 
c- ex ö ex bê 
d- erer be

///////////////////////////
Filît BARAN
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PÊŞBIRK - FOTOÇÎROK

Wêne: Adem SONMEZ 

Tu jî vî wêneyê bide ber xwe 
û derbarê wî de çîrokekê bini-
vîse. Heger xebata te wek ya 
herî baş were hilbijartin, tu ê 
him ji me kitêbekê qezenc bikî 
him jî em ê di hejmara bê de 
cih bidin çîroka te.

De haydê, qewet be !
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