
“Miletên bindest heyîna xwe 
ji serdestên xwe bi du tiştan,  

bi qeweta du çekan diparêzin.

OL YEK. ZIMAN DUDO. 
Lê heke ola miletê serdest  

û bindest yek bibe, 
hingî çek yek bi tenê ye û  

bend tenê ziman e.”

(14) HAWAR
14_C. Bedir-Xan,Hawar, j. 20, r. 1,  

Heyîneke yeksalî.

CELADET ELÎ BEDIRXAN
26.04.1893, Stenbol, Osmanî - 15.07. 1951, Şam, Surî



Kovara xwendekarên Kurd ên Parîsê 


Edîtor û Weşan
Kurd’Înalco

Association Loi 1901 domiciliée à 
l’Inalco, 65 Rue des Grands Moulins - 

CS21351 - 75214 Paris Cedex 13 


Rêvebirê weşanê 
Reşat ÇELÎK


Edîtor

Reşat ÇELÎK 
Baker ALKURDO 


Mîzanpaj 

Ridwan XELÎL 
ridwanxelil@gmail.com


Berpirsên redaksyonê 

Sîbel ER 
Nebiyê DÛRO 


Lijneya kovarê 

Sîbel ER, Nebiyê DÛRO 
Baker ALKURDO, Reşat ÇELÎK
Mustafa ÇELEBÎ, Mûsa ANTER 

Alî SARI, Rûken ALKURDO


Çapxane 
FLYERALARM SARL, 

24 Rue de la 1ère Armée, 67000 
STRASBOURG


Derketin 

Tîrmeh2020 
ISSN çêdibe

Nushaya yasayî ya çapê 

Buha: ◊6 

Revue des étudiants kurdes à Paris

Édition et publication
Kurd’Înalco
Association Loi 1901 domiciliée à 
l’Inalco, 65 Rue des Grands Moulins - 
CS21351 - 75214 Paris Cedex 13 

 Directeur de publication 
Resat CELIK

Responsables d’édition 
Resat CELIK 
Baker ALKURDO 

Mise en page 
Ridwan XELIL 
ridwanxelil@gmail.com

Responsables de rédaction 
Sibel ER 
Nebiye DURO 

Comité de la revue 
Sibel ER, Nebiye DURO 
Baker ALKURDO, Resat CELIK
Mustafa CELEBI, Musa ANTER 
Ali SARI, Ruken ALKURDO

Imprimerie 
FLYERALARM SARL, 
24 Rue de la 1ère Armée, 67000 
STRASBOURG

Parution
Juillet 2020 
ISSN en cours
Dépôt légal à publication 

Prix: ◊6

Kurd’ înalco

2 | KURD’ÎNALCO • Hejmar 2
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Ji EdîtorJi EdîtorJi EdîtorJi EdîtorJi Edîtor
Gelî xwendevanên biqîmet ên Kurdî ; waye 

hejmara duyem a kovara Kurd’Înalcoyê li ber 
destê we ye, û em hêvîdar in ku ew kêfxweşiya 
destpêkê, heta rûpela dawîn a kovarê berdewam 
bike. Piştî xebateke zêdetirî şeş mehan, me na-
veroka kovarê bi gotar û çîrok û helbest û ber-
hemên din ve xemiland. Di vê demê de em spa-
siyên xwe yên ji dil, li hemû nivîskar, berhevkar 
û kedkarên vê hejmarê dikin û em dizanin ku di 
vê kovarê de keda wan mezin e.

Di hejmara yekem de kêmasiyên me hebûn, 
lê bi giştî nêrîneke erênî ji aliyê xwendevanan ve 
hat û bêhtir li diyasporayê xebateke wekî ya ko-
varê gellekî bal kişand. Her weha em spasiya xwe 
li hemû xwendevan û eleqedaran dikin. 

Di vê hejmara duyemîn de em hinekî xem-
gîn in, ji ber ku mixabin me nikarî em cih bidin 
hemû nivîsan. Keç û xortên Kurdan ji her aliyê 
Kurdistanê û ji diyasporayê nivîsên biqîmet ji 
me re şandin, lê mixabin ji ber ku me kovara 
Kurd’Înalcoyê li ser navê xwendekarên Parîsê 
derxistiye, me biryar daye ku em pêşanî bidin 
nivîsên ciwanan yên ku li Fransayê dijîn. Ji bo 
silametî û berdewamiya vê kovarê, yê girîng ew e 
ku xwendekarên Kurd ên Parîsê û yên Fransayê 
têde cîh bigirin û lê xwedî derkevin. Lê belê di 
her hejmarê de dîsa ji her perçeyên Kurdistanê 
dê kêmanî nivîsek hebe. 

Em lêborîna xwe ji nivîsaran dixwazin, ji ber 
ku me di bangawaziya xwe de vê yekê baş eşkere 
nekiribû.

Hevalên delal ; wekî her zimanî, di pêvajoya 
zimanê kurdî de jî girîngiyeke kovaran heye ku 
bareke rewşenbîriyê heldide ser milên xwe û rê 
li nivîsîn û xwendina zimanê vedike. Ji kovara 
Hawarê heta vê rojê bi dehan kovarên qedirbi-
lind, vê bara birûmet gîhandine vê astê ku niha 
li her çar perçeyên Kurdistanê gellek kovar hene 
ku temînatê nemiriyê didin zimanê Kurdî. Me-
besta kovara Kurd’Înalcoyê jî ew e ku wezîfeya 
xwe ya vê pêvajoyê bi cîh bîne û ji bo nifşên nû 

bibe mînakeke afirandina berhemên zimannasî, 
wêjenasî û civaknasiyê. 

Kovara Kurd’Înalcoyê ji bo xurtkirin û yek-
girtina gelê Kurd, xebatên xwe li ser zimên û 
wêjeyê didomîne û cîhekî mezin dide van her du 
mijarên sereke. Di pêvajoya avakirina netewekî 
de ‘’Ziman û Wêje’’ du xalên girîng in ku mirov 
dikare wan bişibîne stûn û kêranên xaniyekî. Ca-
rekî stûn û kêran hatin danîtin, êdî mirov dikare 
li ser pirsa avakirana welatekî çawa nîqaşan bike. 
Ji ber vê yekê em wekî ciwanên Kurd, dixwazin 
xwe ji hêla ziman û wêjeyê ve xurt bikin, da ku 
bikaribin gelê xwe jî xurt bikin.

Di vê hejmara nû de xwendevanên delal, hûn 
ê nivîsên li ser wergernasî, wêje û gotarên biqîmet 
ên hîn lêkolînerên ciwan peyda bikin û her weha 
helbest û çîrokên xweşik jî. Hûn ê hevpeyvîneke 
taybet bi ‘’Patrice Franceschi’’ re bibînin ku ew, 
yek ji nivîskar û aktîvîstên berbiçav ên Fransiyan 
e, ku ji bo Rojavayê Kurdistanê li Fransayê karên 
dîplomatîk pêk tîne. Hûn ê dîsa Ehmedê Xanî 
bibînin bê ka çawa tesîr li ser rewşenbîrên Kurd 
kiriye; bi taybetî jî li Cegerxwînê, ku perwerde-
ya xwe di medreseyan de temam kiriye û di wan 
medreseyan de bi berhemên Xanî mezin bûye. 
Fikrên Xanî yên sedsala 17an dîsa di berhemên 
Cegerxwîn de rû dide û pêwîstiya guherîna civa-
ta Kurdî berbiçav dike û her weha ji Xanî heta vê 
rojê neguherîna rewşa civakê jî diyar dike. 

Tabî berhemên din ên biqîmet hene ku em 
nikarin di vê pêşgotina kurt de behsa wan bikin, 
lê hûn ê bi dil û can wan gotar, helbest û çîrokan 
jî bixwînin.

Me her wekî berê, ji bo sererastkirina nivîsan 
li gorî Kurmanciya standart ya Celadet Bedirxan 
redaksiyona xwe çêkiriye. Lê belê, me pêşî li wan 
nivîskaran jî negirtiye yên ku xwastine nivîsên 
wan li gorî qaydeyên nû yên Komxebata Kur-
manciyê bên çapkirin.

Ji Edîtorên Kovarê
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Wergêr kî ye? Paçvan kî ye?
Di Kurdî de Binavkirina Wergêran

Bîlal Çelîk
Doktoraya Wergernasiyê

 Zanîngeha Bogazîçiyê & Înalco (Erasmus)

Destpêk

Her wekî tê zanîn, karê wergerê, ji dêstpêka 
pêkhatina şaristaniyan ve her heye. Lê belê, em 
wergerê çawa pênase dikin? Gelo pênasekirina 
wê ewqasî hêsan e? Wergernas Gideon Touryê 
ku wê di çarçoweya çanda wergir (target cultu-
re) de dinirxîne, wergerê bi giştî bi têgeha “as-
sumed translation”(wergera ferzkirî) (1995: 32) 
berpêş dike û pênaseya xwe ya wergerê jî li ser vê 
yekê dadimezrîne. Toury, “bi çi sedemî dibin bila 
bibin, hemû derbirînên ku di çanda wergir de 
weke werger tên hesibandin an jî tên pêşkêşki-
rin” (ibid.) weke “wergera ferzkirî” pênase dike. 
Ew diyar dike ku bi vî awayî pêşangaşta ku pêna-

seya wergerê pêşde diyar e û sînorkirî ye ji holê 
radibe û rê li ber lêkolîna çawabûna wê di bin 
mercên cuda de vedike (Ibid.). Bi saya vê nêzîk-
têdayînê di wergernasiyê de sînorên lêkolîna 
wergerê jî berfireh dibin. Wek mînak, meseleyên 
wek “pseudo translation” (wergera derewîn) an 
jî “concealed translation” (wergera veşarî) jî di 
bin banê vê pênaseya wergerê de tên lêkolîn ki-
rin. Jixwe wergernasî, çi dîroka wergerê be, çi 
wergera wêjeyî, zanistî an jî olî be, çi meseleya 
vewergerê (retranslation), çi teknolojiya wergerê 
û cîgehîkirin (localisation) be, çi jî mijarên wek 
“agency”(kirdetî), “patronage” (piştgirî) û hwd. 
bin, di nava xwe de gellek binbeşan dihewîne. 

Haremhab Frieze
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Ez ê di vê nivîsê de bi kurtasî li ser mijara 
“wergera devkî” û binavkirina kiryarê/a vî karî 
di Kurdî de bisekinim. Wextê me got “werger” an 
jî “wergêr” kêm û zêde di hişê me de jî pênaseyek 
peyda dibe. Bi kurtasî, dema nivîsarek ji zima-
nekî jêgir ji bo zimanekî wergir tê veguhêztin, 
ji nivîsara afirî re “werger” tê gotin û her wiha 
kesê/a ku vî karî dike re jî “wergêr” tê gotin. 
Ango, di vê pêvajoyê de nivîsareke jêgir (source 
text) û nivîsareke wergir (target text) heye. Ligel 
vê, herwekî wergernas Saliha Paker jî balê dikişî-
ne ser, divê lêkolîner di vekolana wergerê de hay 
ji têgeha wergerê û pratîkên wê jî hebin (2014: 
42). Çimkî, têgeha wergerê peyveke jenerîk e jî 
û çi devkî be û çi jî nivîskî be tevahiya cureyên 
wergerê dihundirîne. Lewma, divê mirov di lê-
kolînan de di ferqa vê yekê de be û mebesta xwe 
ji wergerê baş zelal bike. Herwiha, yek nikare 
li gorî pênaseya îroyîn meseleya wergereke bi 
Kurdî ya du sed sal berê vekole. Divê her mijar li 
gorî şert û mercên wextê xwe bê nirxandin. Wek 
mînak, berê wergêrekî dikaribû ji çend pirtû-
kan wergerê bike û xulaseyekê pêk bîne û tew di 
nav de hinek fikrên xwe jî lê zêde bike. Ew yek 
li gorî normên dema xwe normal dihat dîtin û 
weke werger dihat qebûl kirin. Di wergerên berê 
de carinan navên çavkaniyên werger jê hatî gir-
tin jî nedihatin aşkera kirin. Lê belê îro têgeha 
wergerê li gora normên îroyîn teşe girtiye. Di lê-
kolînê de jî em nikarin bi çavê îroyîn li wergerên 
berê binêrin û bêjin filan wergêrî sed sal berê 
dizîtî kiriye, neheqî li nivîskar kiriye û ji nav me-
seleyê derkevin. Ev yek rê li ber nêzîktêdayîneke 
zanistî digire.

Piştî vê meseleya têra xwe dorfireh, 
heke em dîsa vegerin li ser mijara 
vê nivîsarê, ez ê jixwe li ser wer-
gera niviskî nesekinim. Herwekî 
min li jor jî diyar kirî, ez ê di vê 
nivîsê de hewl bidim ku hi-
nekî li ser rewşa binavkirina 
karê wergera devkî di Kurdî 
de bisekinim. Wergernas 

Franz Pöchhacker derbarê vê mijarê de wisa di-
bêje: 

Têgeha paçvekirinê (interpreting) di wateya 
wergerandina tiştekî di formeke fehmbar de, 
di hişê mirov de bi cih bûye ji demên kevnare 
pê de û herwiha gellek beriya dema ku nivîsek 
ji zimanekî hat wergerandin bo zimanekî din. 
Cudatir ji wergêra nivîskî (written translation) 
ku balê dikişîne ser nivîsaran, karê paçveki-
rinê yê demî bêhtir kirdeyên mirov (human 
agents) berpêş dike (Pöchhacker 2015: 198)

Li gorî raveya Pöchhacker, mirov dikare 
bêje ku di wergera nivîskî de metn û ya devkî 
de jî mirovên ku wergerê dikin derdikevin pêş. 
Pöchhacker ji aliyê têgehî ve jî peyva “werger”ê 
(translation), herwekî li jor jî hatibû diyarkirin, 
weke têgeheke giştî rave dike ku hemû pratîkên 
wergerê dihewîne. Ango amaje bi wateya wê ya 
jenerîk dike û nîşan dide ku bi vî awayî paçveki-
rin (interpreting) dikare wek hîponîmeke (bin-
beşeke) “werger”ê bê hesibandin. Herwiha, ew 
dest nîşan dike ku di heman demê de paçvekirin 
(interpreting) û werger (translation) ji hev cuda 
ne jî û di pêvajoya devkîbûn û nivîskîbûnê de li 
hember hev bi cih bûne (Pöchhacker 2015: 199).

Jixwe mijara tercimaniyê/paçvaniyê di nava 
Kurdan de bi awayekî neprofesyonel be jî berbe-
lav e. Heryekî me ji bo dayik, bav an jî yekî/e din 
ku Tirkî, Erebî, Farisî an jî zimanekî din nizane, 
li nexweşxaneyê, li ber hepsê an jî li ber saziyên 
din ew kar kiriye. Ew bûyer ji me re ne xerîb e. 
Lê belê, gelo me ew karê wergerê çawa bi nav 
kiriye? Ew kar di nivîsarên Kurdî de çawa der-

bas dibe? Ez dixwazim hinekî bi çarçoweyekê 
sînordar be jî li ser vê mijarê nivîsa xwe 

berdewam bikim

Vekolana Çavkaniyan

Di romana Erebê Şemo ya bi 
navê Şivanê Kurmanca de ku 

wek yekemîn romana Kurdî tê 
hesibandin (Ergül 2015: 266) 
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gellek mînakên mijara wergerê hene. Jixwe le-
hengê vê romanê li gel karê şivantiyê karê wer-
gêriyê jî dike. Lewma, ev roman ji bo binavkirina 
karê wergerê jî kereseyên sûdwar dabîn dike. 
Wek mînak Ereb di cihekî de wisa dibêje: “....
Qazax û zabitê wan pê hesîyan, wekî ez pak za-
nim zimanê tirka, êrmenîya, kurmanca, huruma 
û ûrisa. Wana gote min: were bibe dîlbendê me. 
Min qebûl kir...” (Şemo 2009: 120, kirpandin a 
min e). Herwekî diyar e, di vir de Ereb ji bo artê-
şa Rûsî karê wergêra devkî dike û wek “dîlbend1” 
tê binavkirin.

Di cihekî din de qumandar ji Ereb re dibêje: 
“Tu gerekê bibî dîlbendê me. Wextê gazî rîspîyê 
gundan, ketxudê gunda bikin, em çi dibêjne te, tu 
gerekê bêjî wana, çi ew dibêjne te, tu gerekê wel-
gerînî mera bêjî. Ji wê şûnda emê li gunda alifê 
hespê, ceh û gihê bistînin, tu gerekê wêderê jî dîl-
bendiyê bikî. Wextê em rê dikevin, rîya pirskî [...]” 
(Şemo 2009: 121, kirpandin a min e).

 Di vir de jî karê dîlbendiye, ango tiştên ku 
ji Ereb wek dîlbend tên hêvîkirin tên birêzkirin. 
Herwiha, di vê vegotinê de “dîlbendî” bi têgeha 
“welgerandinê”(wergerandinê) tê pênasekirin. 
Ev pênasekirin rola têgeha wergerê a jenerîk nî-
şan dide û her wekî di vê mînakê de jî tê dîtin 
“wergerandin” dikare bê wateya wergera devkî 
jî. Heke ez li mijarê vegerim, ev mînakên jor jî 
nîşan didin ku ji bo kesê ku wergerê dike di vir 
de têgeha “dîlbend” tê bikaranîn. “Dîlbend” an jî 
“dîlbendî” jixwe di tevahiya cihên têkildar ên vê 
romanê de derbas dibin.

Husein Muhammed jî di nivîsa xwe ya “Çawa 
wergerînim?” de amaje bi wergerê û ezmûnên 
xwe yên wergêriyê dike (2015). Dema Muham-
med dîroka wergerê dide zanîn wisa dibêje: “Ve-
koler hevbîr in ku hê di serdemên pêşdîrokî de 
wergerandina devkî anku paçvekirin di navbera 
hoz û êlên cuda de hebû. Hingê jî paçvan anku 
terciman di gellek ji wan karan de alîkar bûn yên 
ku niha jî pê mijûl in: bi taybetî di danûstandinên 
silh û aştiyê û di bazirganiyê de” (ibid., kirpandin 

1- “Dîlbend” herwiha weke “dilbend” jî tê nivîsîn (Zeraq 2004: 
553).

a min e). Herwekî tê dîtin, Husein Muhammed, 
kesê wergera devkî dike ango “interpreter (îng)/
intérpret (fr)” wek “paçvan” û “terciman” bi nav 
dike. Jixwe peyva “terciman” berbelav e û bi hê-
sanî tê fahmkirin lê belê peyva “paçvan” ne ber-
belav e. Dîsa jî, Muhammed ji bo pênasekirina 
terciman peyveke cuda ya Kurdî, ango “paçvan”, 
bi kar tîne. Herwiha ew di heman raveya xwe de 
ji bo wergerandina devkî ku bi îngilîzî “interpre-
ting” tê gotin jî “paçvekirinê” bi kar tîne. Divê ez 
di vir de li ser peyva “tercûman” an jî “terciman” 
jî hinek agahiyan bidim. Peyva “terciman” ku di 
Erebî de jî derbas dibe xwedî dîrokeke kevnare 
ye. Di salên BZ 1900î de di zimanê Asûr-Babilî 
de wek târgumanu/turgumânu derbas dibe. 
Forma vê peyvê ya zimanê Aramî jî targmana/
turgmana ye û tê maneya “ravekirin”ê. Ev peyva 
Aramî jî jixwe rayeka peyva Erebî “tarcuman” 
.e (Pöchhacker 2015: 198) (ترجــان)

Salah Saadallah jî di Ferhenga Înglîzî-Kurdî 
de peyva “interpeter” wek “raveker, wergêr, şiro-
veker” (2000:1296) pênase dike û peyva “trans-
lator” jî wek “wergêr, terciman, paçvan, paçzan” 
(2000:1296) pênase dike. Tiştê di vir de balkêş 
ew e ku Saadallah jî peyva “paçvan” û her wiha 
“paçzan” bi kar aniye. Lê belê wî di vir de peyva 
“paçvan” an jî “paçzan” di bergîdana “interpre-
ter”(d) de nenivîsiye bes di bergîdana “transla-
tor” de nivîsiye. 

Di Ferhenga Kurdî-Fransizî ya Enstitûya 
Kurdî ya Parîsê de, peyva “paçvevan” hem di 
wateya “interprète”(d)2 hem jî di wateya “tradu-
cteur/traductrice”(n) de derbas dibe (K. Bedir 
Khan, Bertolino û Nezan 2017:1133). Wisa diyar 
e Enstitûyê jî ji bo wergêr, formeke din a “paçve-
kirin”ê bi kar aniye herwekî Husein Muhammed. 
Lê belê, di heman ferhengê de, dema bergîdana 
peyva “wergêr” a Fransî dane, bi tenê “traduc-
teur/traductrice” nivîsandine û “interprète”(-
paçvevan) nenivîsîne (K.Bedir Khan et al: 1795). 
Heye ku di vir de hewl dabin bi wateyeke jenerîk 
a “traducteur/traductrice” hem wergera devkî 
hem jî ya nivîskî nîşan bidin.

2- “(n)” ji bo nîşandana wergera nivîskî û “(d)” jî ji bo nîşandana 
wergera devkî hate bikaranîn.
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Micheal Chyet jî di Ferhenga Kurman-
cî-Înglîzî de, di beşa English-Kurdish Voca-
bulary (Ferhengoka Îngilîzî-Kurdî) de, wateya 
“interpreter” wek “tercimeçî” û “wergêr” (2003: 
770) nîşan dide. Di vir de, bi tenê formeke din a 
“terciman”, “tercimeçî” balê dikişîne. Ew peyv jî 
zêde ne berbelav e lê heye ku li deverinan hatibe 
bikaranîn û Chyet ji wir girtibe. 

Zana Farqînî di Ferhenga Kurdî-Tirkî ya 
Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê de “paçvan” wek “çe-
virici, çevirmen, tercüman” (wergêr, terciman) 
pênase kiriye û herwiha di heman wateyê de 
peyva “paçvedar” jî pênase kiriye (2004:1334). 
Wî formên din ên “paçvan” ên wekî “paçvevan” 
û “paçvezan” jî wek “çevirici, tercüman, dilmaç” 
(wergêr, terciman, dîlbend) pênase kirine û pey-
va “paçzan” jî wek hemwateya “paçvezan” nîşan 
daye (2004:1335). Di vê ferhengê de pênaseya 
gellek formên “paçvan” ber bi çavan dikevin.

Halkawt Hakim û Gérard Gautier di ferhen-
ga Dictionnaire Français-Kurde de, peyvên “tra-
duction” û “traduire” wek “wergêřan, gořînewe” 
-û peyva “traducteur/traductri (وەرگێڕان،گۆڕینــەوە)
ce jî wek “wergêř” (وەرگێــڕ) pênase kirine (1993: 
235). Herwiha, peyva “interprète”(paçvan/ter-
ciman) wek “wergêř” pênase kirine (1993: 139). 
Ji xeynî vê ferhenga Fransî-Soranî, dema min di 
Microsoft Language Portal (Portala Mîkrosoftê 
ya Zimanan) de ji bo wergerên di navbera Îngilîzî 
û Kurdiya Navendî (Central Kurdish) de lêgerîn 
kir, encameke wiha derket holê: Ji bo peyva 
“translator” peyva “wergêř” (وەرگێــڕ) derbas dibe 
û herwiha ji bo peyva “interpreter” dîsa “wergêř” 
tê gotin. Ew yek jî nîşan dide ku di Soranî de an 
jî di Kurdiya Navendî de peyva “wergêř” hem ji 
bo kesê/a wergera nivîskî dike hem jî ji bo kesê/a 
wergêra devkî dike tê bikaranîn. Lê belê, di he-
man mijarê de Gîwî Mukriyanî di Ferhengî Kur-
distan Kurdî-Kurdî de ji bo me agahiyên balkêş û 
cuda dide. Çimkî di ferhenga wî de ji çavkaniyên 
jor ên Soranî cudatir peyva “paçvan” jî tê pêna-
sekirin. Mukriyanî peyva “paçvan”(پاچڤــان) wek 
“wergêř” (وەرگێــڕ) û “pêçvan” (پێچڤــان) diyar dike. 
Her wiha di heman rûpelê de peyva “paçvezan” 
-jî wek “paçvan” û “wergêr” pênase kiri (پاجڤــەزان)

ye (1999:138). Ev yek jî diyar dike ku peyva “paç-
van” û guhartoyên wê ne bi tenê di Kurmancî de 
lê belê di Soranî de jî derbas dibin.

Maurizio Garzoni jî di beşa ferhenga Îtalî û 
Kurdî ya Grammatica e Vocabolario Della Lin-
gua Kurda (Rêziman û Ferhenga Zimanî Kurdî) 
de ku di 1787 de çap bûye, peyva “interperete”(-
paçvan) weke “turciman” pênase dike (2013:171). 
Herwekî ji pênaseyê jî berbiçav e, di vê berhemê 
de jî ya ku ji bo Kurdnasiyê gellek girîng e, ji bo 
paçvan formeke peyva “terciman” hatiye bika-
ranîn. Ji bilî berhema Garzoni, yek ji çavkaniyên 
ku ji bo nav û dîroka Kurdan gellek girîng tê qebûl 
kirin jî Anabasisa Ksenefon e. Hinek zanyar wê 
weke yekemîn referansa dîrokî dihesibînin ku pê-
şiyên Kurdan tê de derbas dibin (Galip 2015:15). 
Herwiha ew çavkanî, ji aliyê têkiliya Kurdan û 
wergerê ve jî giranbiha ye. Çimkî bûyera herî 
kevn ku di navbera Yewnanan û Kurdan de bi 
navbeynkariya paçvanekî/tercimanekî lihevkiri-
nek pêkhatî jî di heman berhemê de derbas dibe. 
Jixwe Celadet Alî Bedirxan jî bi nasnavê Herekol 
Azîzan ew beşa Anabasisê wergerandiye Kurdî û 
di hejmara Hawarê ya 32yan de bi navê “Kardûx 
û Welatê Kardûxan an Kurd û Kurdistan di Wextê 
Yewnanistana Kevin de” weşandiye (1998: 788-
791). Beşek ji vê wergerê wisa ye: “Ksênofon bi 
wasta dîlbendekî (tercimanek) deng li kardûxan 
kir û mitarekêk ji wan xwest da ko yewnan bika-
rin kuştiyên xwe veşêrin. Kardûxan pêşnihada 
yewnanan qebûl kir; bi şertê ko yewnan nema 
gundên kardûxan bişewitînin. Ksênefon jî ev şert 
qebûl kir (C. Bedirxan 1998: 791, kirpandin a min 
e). Herwekî ji vir jî diyar e beriya nêzî 2400 salan 
Ksenefon bi Kurdan re şertên agirbestê gotûbêj 
kirine û ew gotûbêj jî bi navbeynkariya dîlbendekî 
pêk hatiye. Têkildarî mijara me tiştê balkêş ew e 
ku Celadet Alî Bedirxan jî weke Erebê Şemo kesê 
karê tercimeyê dike weke “dîlbend” bi nav dike 
û di nava kevanê de jî hemwateya wê wek “terci-
man” nîşan dide.
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Encam

Min di vê kurtenivîsê de hewl da peyvên 
ku di Kurdî (Kurmancî û Soranî) de ji bo terci-
manekî tên bikaranîn li gorî hinek çavkaniyan 
raxim ber çavan. Dahûran û vekolana van çav-
kaniyan nîşan dide ku di Kurmancî de ji bo kesê 
karê tercimaniyê dike “dîlbend/dilbend, paçvan, 
terciman/turciman, wergêr, paçzan, paçvevan, 
tercimeçî, paçvedar û paçvezan” tê gotin. Di vir 
de peyva “wergêr” ku ji bo kesê ku wergera devkî 
dike tê bikaranîn, herwiha dikare ji bo kesê met-
nan werdigerîne jî bê bikaranîn. Ew yek li gorî 
rewşê an jî peywendê diyar dibe. Lê belê, peyvên 
din ên ji bilî “wergêr” bi mebesta diyarkirina cu-
datiya wergera devkî û ya nivîskî tên bikaranîn. 
Digel vê, di Soranî de, li gorî çavkaniyên serlê-
dayî, bi piranî ji bo her du rewşan jî peyva “wer-
gêř” tê bikaranîn. Ango, “wergêř” hem tê wateya 
“terciman” û hem jî tê wateya “mutercim”. Lê 
belê, her wekî Mukriyanî jî nîşan dide, di Soranî 
de ji bo kesê terciman herwiha peyvên “paçvan”, 
“pêçvan” û “paçvezan” jî tên bikaranîn. Hêvidar 
im ev nivîsa ku bingeha xwe li ser wergernasiyê 
danî û hewl da ku di Kurdî de derbarê binavkiri-
na wergêran de hinek encaman derxe holê bibe 
sedema lêkolînên berfirehtir ku zaravayên din jî 
dihundirîne.
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Galip, Özlem Belçim (2015) Imagining Kurdistan: 

Identity, Culture and Society. London &New York: 

I. B. Tauris.

Garzoni, Maurizio (2013) Grammatica e Vocabolario 

Della Lingua Kurda, Stenbol: Avesta

Hakim, Halkawt û Gautier, Gérard (1993) Dictionnaire 

Français-Kurde, Parîs: éditions Klincksieck.

Microsoft Language Portal: https://www.microsoft.

com/en-us/language/Search?&searchTerm=T-

ranslator&lang ID=111&Source=true&produc-

tid=0 (Têketina Dawî: 25.10.2019)

Muhammed, Husein (2015) “Çawa Wergerînim?” 

Malpera Zimannas: https://zimannas.wordpress.

com/2015/07/28/cawa-wergerinim/ (Têketina 

Dawî: 20.10.2019)

Mukriyanî, Gîwî (1999) Ferhengî Kurdistan Kur-

dî-Kurdî, Hewlêr: Aras.

Paker, Saliha (2014) “Terceme, Te’lif ve Özgünlük Me-
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CEGERXWÎN

Di Edebiyata 
Modern a Kurdî De 

Berdewamiya 
Netewperweriya

Ehmedê Xanî

REŞAT ÇELÎK
Lîsansa Kurdî Li Inalcoyê

Destpêk

Hawar yekem kovara Kurdî ya bi alfabe-
ya latînî ye ku di 15ê gulana 1932an de dest bi 
weşanê kiriye û gellek nivîskarên Kurd li derdo-
ra xwe kom kirine, û piştî têkçûna serhildanên 
li Bakurê Kurdistanê, Hawar bûye cîhê fikrên 
kurdewar û destpêka edebiyata modern a Kurdî 
(Kurmancî) ya Turkiyê û Sûriyê1. Sebeba vê jî ew 
bû ku pêşîvan û nivîskarên sereke yên Hawarê 
(Celadet û Kamûran) li Ewropayê xwendinên 
xwe kiribûn û edebiyata modern a rojavayî 
pirr baş nas dikirin. Di salên 30î de li Rojhila-
ta Navîn, êdî hêzeke Kurdan nemabû ku li dijî 
dagirkeran şerr bike û welêt azad bike. Bereks, 
Kurd li her çar perçeyên Kurdistanê jî têk çûbûn 
û êdî asîmîlasyona giştî dest pê kiribû. Piştî têk-
çûyîna leşkerî, dijmin vê gavê dest bi qirkirina 
çand û zimanê Kurdî kiribû ku di van salan de 
parastina çand û zimên bûbû girîngtirîn mijara 
rewşenbîrên Kurd2. Heta salên 30î jî hêvî hebû 
ku dewletên mezin ên Ewropî alîkariya Kurdan 
bikin, lê belê piştî van salan êdî baş hatibû fahm-
kirin ku dostên Kurdan nemabûn û diviya Kurd 
bi tena serê xwe biserketana. Di vê rewşa cîhanê 
de Mîr Celadet Alî Bedirxan pirsgirêka Kurdan 
diyar kiriye, dev ji siyaset û şerrî berdaye û hemû 
hêz û zanîna xwe ji bo avakirina neteweyeke 

Kurd bi kar aniye. Hawar armanca xwe ya ye-
kemîn kiriye “Hişyariya Gel” û ji bo vê yekê jî fêr-
bûna ziman û dîrokê kiriye babetên sereke.

Di heman demê de Celadet ji bo vê xebata 
dîrokî, hin kesayetên wekî Osman Sebrî, Qedrî-
can û Cegerxwîn jî qane kirine û ew kişandine 
nav kar û xebatên Hawarê. Celadet, edebiyata 
modern a Rojavayî di kovarê de bi cîh kiriye û 
tesîr li nivîskarên din jî kiriye ku yek ji wan jî 
Cegerxwîn e ku bi helbestên xwe ve di edebiyata 
Kurdî de cîhekî girîng girtiye. Cegerxwîn ku di 
medreseyan de xwendiye û bi arûz û qafiyan ve 
dîwanên xwe nivîsine, bi tesîra Mîr Celadetî ve 
helbesta serbest jî kifş kiriye û di nav pêvajoya 
Hawarê de helbestên bêhempa nivîsîne ku niha 
bûye helbestvanekî mezin ê netewî yê Kurdan. 
Li welêt gellek helbestên wî bûne stran û di nav 
xelkê de belav bûne, wekî helbesta “Kî ne em ?”
û herwiha li derveyê welêt jî helbestên wî hatine 
wergerandin3.

Cegerxwîn, di sala 1903an de, li herêma 
Batmanê çêbûye û malbata wî di dema Şerê 
Cîhanî yê Yekemîn de koç dike û diçe bin xetê. 
Cegerxwîn li wir, di medreseyên Kurdistanê de 

3- Cegerxwîn, Cegerxwîn grand poète kurde, Traduction 
Perwîn Yasar, l’Harmattan, 2015.
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dixwîne, îcaza xwe ji melayê xwe distîne û li gun-
dên Rojavayê Kurdistanê mellatî dike. Ew, Eh-
medê Xanî ji xwendina xwe ya medreseyan nas 
dike û rêya ku Xanî nîşanî Kurdan dabû baş di-
zane. Ji ber vê ye ku Cegerxwîn bi tenê helbestên 
edebî nenivîsîne, di helbestên xwe de pirsgirêka 
gelê Kurd bi axa û beg û mela û şêxên Kurdan ve 
girêdaye ku di vê kontekstê de em dikarin tesîra 
Ehmedê Xanî bibînin. Cegerxwîn xwendina xwe 
ya Xanî tim nîşan dide û helbest û gotinên wî 
wekî mînak di nivîsên xwe de parve dike.

Ji bo mînak di hejmara 16an de ji bo Ehmed 
Hemdî Begî “du bend” nivîsîne û van risteyên 
Xanî jî pê ve girêdaye.

Ger dê hebûya me jî xwedanek 
Comerd û ciwan û nuktezanek 
Min dê elema kelamê mewzûn 
‘Alî bikira li banê gerdûn

Mebesta Cegerxwîn ew e ku gilî û gazinda 
Xanî berdewam bike, ji ber ku heta niha jî, ew 
‘’Mîr’’ ê ku Xanî, di Mem û Zîn de bang lê dikir, 
hîn derneketiye û welatê kurdan rizgar nekiriye.

Awayê Lêkolînê

Di vê lêkolînê de armanc ew e ku bersivên 
çend pirsan were peyda kirin ku ew çend pirs jî 
dê weha bin: Gelo roleke helbestên Cegerxwîn di 
hişyarkirina gelê Kurd de heye ? Heger hebe, ew 
rola ku Cegerxwîn daye helbestên xwe çi ye û çi 
pêywendiyên wê rolê bi berhemên Ehmedê Xanî 
re hene ?

Em ê bi analîza helbestên Cegerxwîn ve hewl 
bidin peyamên wî yên ji bo hişyarkirina gelî û 
rizgarkirina welêt derxin ber çavan û binihêrin 
ka Cegerxwînî çawa şîret û gazinên xwe li axa û 
mela û şêx û gelê Kurd kirine. Herwiha em ê pe-
yamên wî bibînin û şîrove bikin, ew peyamên ku 
bingeha wan cara pêşî ji hêla Ehmedê Xanî ve 
hatibû danîn.

1. Avakirina hestiyariyên hevpar

Cegerxwîn helbestvanekî xembar e, di hel-
bestên xwe de tim wê xembariya xwe ya ji ber 
rewşa Kurd û Kurdistanê nîşan dide û herwiha 

hingî dilsoz e ku di piraniya helbestên xwe de 
ji bo hişyarkirina Kurdan û rizgarkirina Kur-
distanê nivîsiye. Piştî analîza kovarê, wisa xuya 
dike ku ji xeynî çend helbestên edebî, Cegerxwîn 
tim qala rewşa Kurdistanê ya piştî diyarkirina 
sînorên nû yên Rojhilata Navîn dike ku welatê 
Kurdan hatiye şewitandin û talan kirin. Çawa ku 
di hejmara 4an de dibêje 4 :

Welatê min digotî min : Birazî 
Li nezmê guh bidêre ger dixwazî 
Cegerxwînê kurê min tu ji derda 
Silavan zû ji min bigihîne Kurda

………………………

Ji çavên min diçin sed av û sed co 
Ji min êdî dikin gazinde zaro 
Xerab bûye ji min sed xan û qonax 
Nemaye bo yetîman xeyrî max

Wekê din di hejmara 11an de dibêje5 ;

Agir bi Kurdistanê ket 
Lewra dikit Hawar e dil 
Sed bax û sed bostanê ket 
Manendê bulbil jar e dil

Xuya dike ku Cegerxwîn talankirina Kurdis-
tanê dike mijarê berhemên xwe, ji bo ku tesîrê li 
gelê Kurd bike û ev yek jî, ji bo avakirina hestiya-
riyên hevpar xaleke girîng e û bi armanca kovara 
Hawarê jî li hev dike. Di rewşa Kurdistanê de 
avakirina neteweyekî bi hevgirtina gel ve girê-
dayî bû û gelê Kurd jî, ji xeynî şewitandina welêt 
li ser tu mijarê li hev nedikir û ji ber wê yekê ye 
ku di heman kovarê de bêtir qala hevgirtina gel 
û axa û beg û mela û şêxan tê kirin. Herwiha Ce-
gerxwîn welêt xweş dike û dewlemendiya wî dixe 
ber çavan da ku gel ji welatê xwe hez bike.

Cegerxwîn ji bo vê hezkirina welêt wiha 
dibêje6;

Bax û butanit xweş in  
seyranî lê kirdim seher 
Cennet ul-me’wa ye  
şaxek ez rez û botanî tu 

4- Cegerxwîn, Gotina welat, Hawar, hejmar 4, Şam, 1932
5- Cegerxwîn, Zarînek, Hawar, Hejmar 11, Şam, 1932
6- Cegerxwîn, Berdêlk, Hawar, Hejmar 10, 1932.
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Zab û Dîcle avî  
Xabûr û Firat her la diçî 
Avê Sûrî û Îraq  
ez kanê Kurdistanî tu

Faris û rom û ereb  
muhtacê dexl û danê min 
Tacîrê dunya hemû  
muhtacê şuxlê Wanê tu

Dîsa di hejara 26an de dibêje7;

Welatê min tu î bûka cîhanê 
Hemî bax û bihuşt û merg û kanî 
Sepal û şeng û şox û naz û rind î 
Gelek şêrîn û gewr û pir ciwan î

………………… 

Ev mînakên bi çend risteyan wisa nîşanî me 
didin ku Cegerxwîn bi xweşkirina welêt dixwa-
ze hezkirina wî bixe nav dilê Kurdan. Girîngiya 
hestiyariyan ji bo perwerdehiya gelî bi kar dianî, 
ji ber ku ew jî dizanîbû ku nifşekî nû bi Hawarê 
ve mezin dibû û wî nifşî dê ji Hawarê sûd wer-
bigirta.

Cegerxwîn di sala 1943an de nivîsekê bi navê 
“Pêş Kevin” dinivîse. Di her nivîseke xwe de bang 
li gelê Kurd dike û tim pêwîstiya xwedî derke-
tina welêt dike, lê belê di van risteyan de wisa 
xuya dike ku piştî perwerdehiya nifşekî ku kova-
ra Hawarê çêkiriye, bang li xortên Kurd dike û 
dibêje8 ; ‘’barê giran li ser milê xortan e.’’

Xortno em hemî ceger bi xwîn in 
Yan mirin divê yan bilind bijîn 
Serxwebûn divê bo me her demê 
Pêş kevin hemî, pêş kevin hemî

Mirov dikarê fahm bike ku piştî serhildanên 
Kurdan ên salên 20î, êdî tu tevger û hizbekî Kur-
dan nemabû ku ji nav wan fermandarekî yan rew-
şenbîrekî Kurd derketa û bangeke weha li xortan 
bikira. Lê belê di salên 40î de nifşekî nû derketibû 
meydanê û ew kontekst çêbibû. Ji ber vê yekê ye 
ku em helbestekê di vê rewşê de dibînin.

7- Cegerxwîn, Welatê min, Hawar, Hejmar 26, 1935.
8- Cegerxwîn, Pêş Kevin, Hawar, Hejmar 54, 1943.

2. Gazin û şîretên Cegerxwîn

Herwiha Cegerxwîn di helbestên xwe de ga-
zinên xwe li beg û şêxên Kurdan dike, ji ber ku ew 
wan şêxan wekî astengeke mezin li ber pêşveçû-
na xelkê dibîne. Ev yek jî bi girêdayîbûna Kurdan 
a bi mela û şêxan ve tê fahmkirin. Li Kurdistanê, 
ew mîrektiyên ku bikaribûyana welat azad bi-
karibana, di sedsala 19 û 20an de têk çûbûn û 
pêşîvantiya ji bo xelkê jî, ku berê karê mîran bû, 
hingê bûbû karê şêx û melayan. Lê belê ew jî bi 
têra xwe ne zana ne jî bi hêz bûn ku bikaribûna li 
dijî dijminan li ber xwe bidin. Ew bêtir bi dijmi-
nan re li ser rêya olê(dînê) li hev kirin û bi dijmi-
nan xapiyan û di encama vê xapandinê de jî piştî 
damezrandina Komara Tirkiyê, bi sedan mela û 
şêx bi destê dewletê ve hatin kuştin.

Di wê konteksta îslamiyetê de, mela û şêxan 
ji xelkê zik’at top dikirin û dixwarin, lewma rew-
şa wan a aborî jî baş bû. Gelê Kurdê nezan û ne-
çar melayên xwe xwedî dikirin, lê belê melayên 
wan ew xwedî nedikirin. Cegerxwîn vê rewşê 
weha diyar dike 9;

“Melayên xelkê bi tevayî civat û xebatê ji mil-
letê xwe re dikin, peran dicivînin, belengazê xwe 
pê xwedî dikin. Em melayên Kurdan ji belengazê 
milletê xwe dixwin û nadin.”

Cegerxwîn di hejmara 24an de dîsa sebeba 
belengaziya mela û şêxan rave dike ku ew sebeb 
dibe sebeba belengaziya Kurdan jî. Ji ber ku 
mela û şêxên Kurdan bi zik’atê dewlemend di-
bûn, hewcetî nedidîtin serê xwe bi dewleta Os-
maniyan ve biêşînin. Cegerxwîn vê meselê weha 
dinivîse10 ;

Hon mezin in, em ji we dikin gazin 
Xelk dibêjin şêx û mela 
Wextê zekatê xwe, dibêjin bela 
………………. 
Ax ! ji derdê we şêx û mela ax ! ax ! 
Hon dibêjin em bûne qutbê razî 
Qet yek ji we nabe miftî î qazî 
Hin bi van her du ritban ne razî ne 
Lewra hon belengaz û pîtazî ne

9- Cegerxwîn, Ji bona şêx û melan, Hawar, Hejmar 10, şam, 1932.
10- Cegerxwîn, Pendname, Hawar, Hejmar 24, şam, 1934.
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Di hejmara 27an de dibêje11 ; û gelê Kurd jî 
wekî xwe ji ber derdê mela û şêxan, ceger bi xwîn 
nîşan dide !

Ma ez ne ji ber derdê evan bûme Cegerxwîn 
Ev derd e li nav Kurd e wekî janê di can e

Ji ber ku Cegerxwîn perwedehiya li medre-
sayan dîtibû, rewşa mela û şêxan ligel rola wan 
a girîng a civatê jî baş dizanibû. Ji ber vê yekê ye 
ku tim girîngiyê dide ser vê mijarê da ku bi wan 
bide fahmkirin. Di nivîsên xwe de Cegerxwîn 
helbet şîretan jî li wan dike wekî Pendname ya 
hejmara 24an12 ;

Bes e, hon eqlê xwe bidin serê xwe 
Destê xwe bigirin vêcar li perê xwe 
…………. 
Di hemberê neyaran de bibin yekdest 
Ji hev ra pir qenc bin û guh bidêrin

Wekê din di hejmara 16an de ji Ehmed Hem-
dî Begî re “du bend” dinivîse û dibêje ; “Eger 
dehên din weke te hebin û weke te bêjin hinga 
em karin bi herawayî kar bikin.” Cegerxwîn van 
hevokan ji bo Ehmed Hemdî Begî gotiye, ew 
begê ku di nivîseke xwe de gotiye “ Pêwîst e em 
pişta rewşenbîrên xwe bigirin û wekî çiyayekî em 
li pişta wan bisekinin da ku ew xebatên xwe bi-
kin”. Ev nîşanî me dide ku wekî adetê Kurdan, 
axa û mîr û beg û paşayên Kurdan tim zanayên 
xwe xwedî dikirin, lê belê piştî têkçûna mîrek-
tiyên Kurdan, ew adet êdî nemabû. Bîlakîs mela 
û şêxên nezan ketibûn dewsa wan rewşenbîran.

Encam

Di her du xalên ku di vê nivîsê de hatine 
analîzkirin, herwiha du xalên girîng ên Ehmedê 
Xanî jî ne ku ew balê kişandiye ser van. Di xala 
yekem de Xanî, ji bo ku Kurd ji hev hez bikin û 
hez ji welatê xwe bikin, pêwîstî dibîne ku nifşekî 
nû ava bike û ew jî bi zarokan re çêdibe. Ji ber wê 
yekê bû ku Ehmedê Xanî wextê ku xwendekarên 
xwe li mala xwe dicivîne, şîretan li wan dike û 
weha dibêje13.

11- Cegerxwîn, Derdên Cegerxwîn, Hawar, Hejmar 27, şam, 1941.
12- Cegerxwîn, Pendname, Hawar, Hejmar 24, şam, 1934
13- Nuredîn Ûsiv, şîretên Ehmedê Xanî, Hawar, Hejmar 32, 
1941.

“Kî hejî we dike hejî wî bikin : îro hejî me-
rivên xwe bikin ; hejî diya xwe, hejî bavê xwe 
bikin, heji hevalên xwe bikin, piştre honê hînî 
hejkirina diya me gişan Kurdistanê bibin.”

Di xala duyem de jî Xanî, gazinên xwe ji mîr 
û sultanên Kurdan re dike û şîretan li wan dike, 
da ku ew qîmetê bidin gelê xwe û zimanê xwe 
ku ew jî wekî gelên cîran serbilind bûbûyana. 
Herwiha, Xanî, kêmasiya Kurdan jî weha tîne 
zimên14 ;

Kurmanc-i ne pir di bê kemalin 
Emme di yetîm û bê mecalin 
Fîlcimle ne cahil û nezanin 
Belkî di sefîl û bê xwedanin

Xanî bê xwedanbûna Kurdan jî weha dinivî-
se15 ;

Ger heba li ser wî navê sultan 
Wisa nedima bênirx û erzan 
…………. 
Nivîs û xêzên me perîşanan 
Bê piştgiriya şah û sultanan

Di kêliya dawî de mirov bi van mînakên Xanî 
ve dibîne ku Cegerxwîn di dewra xwe de wekî 
rewşenbîrekî di berdewamiya Ehmedê Xanî de 
cîh girtiye û di helbest û pexşanên xwe de tim 
qala wan mijaran kiriye ku Ehmedê Xanî jî di 
dewra xwe de qala heman tiştan dikir. Ev yek 
jî wisa nîşan dide ku mijarên ku Ehmedê Xanî 
xistibû rojeva xwe û çareseriyekî jê re digeriya, 
di sedsala 20an de jî hîn di rojeva rewşenbîrên 
Kurdan de bûne. Ji ber wê yekê ye ku Cegerxwîn 
hewcetî dîtiye ku dîsa bi peyvên Xanî binivîse û 
di wêjeya modern a Kurdî de xwe wekî berdewa-
miya Xanî bi cîh bike.

14- Xanî Ehmedê, Mem û Zîn, (Mehmed E. Bozarslan), r 62.
15- Xanî Ehmedê, Mem û Zîn, (Jan Dost), r 149.
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JI ALIYÊ ÎNTERTEKSTÛALÎTÎ VE 
BERAWIRDKIRINA  

DESTANA KELA DIMDIMÊ  
Û EFSANEYA ALAMÛTÊ

Mehmet Şîrîn Fîlîz

Ev gotar di sala 2015an de di The Conference Kurd and the Islamic and Iranian Literature 

and Culture de Li Zankoya Kurdistan hatiye pêşkêşkirin.

KURTE

Ji aliyê folklorê ve kêşeyeke sereke ew 
pirsiyar e ku mirov bizane ka gelo destan 
an jî efsane bingeha xwe ji ku derê distînin. 
Lewra jî gelek teoriyên folklorê derketine 
holê, hin ji wan teoriyan ev in:nêrîna ant-
ropolojîk, nêrîna dîrokî, nêrîna mîtolojîk, 
nêrîna întertekstûalîtî û hwd. Li gorî nêrîna 
întertekstûalîtî di navbera hemû metnan de 
ji aliyê têşe û wateyê ve têkiliyek heye û ge-
lek caran mirov dikare di nava metnekê de 
rastî şopa hin metnên din were yên ku be-
riya wê metnê hatine nivîsandin. Efsaneya 
Kela Alamûtê beriya destana Kela Dimdimê 
qewimiye û em di vê destanê de ji aliyê rûx-
sarî ve leqayî şopa efsaneya Kela Alamûtê 
tên. Li gorî vê pênaseyê, em ê di vê pêş-
keşîyê de li gorî nêrîna întertekstûalîtiyê, 
bidin pey şopa destana Kela Dimdimê û em 
ê hewl bidin vê destanê bi efsaneya Kela 
Alamûtê ve berawird bikin û wekhevî û cu-
dahiyên van her du destanan derxînin holê. 

Bêjeyên sereke: Hesenê Sebbêh, Ev-
dal Xan, Întertekstûalîtî, Hîleya Dîdon

DESTPÊK

Berhemên folklorîk di edebiyata gelan de 
amûrên gelek girîng in û gellek caran edîb xwe 
dispêrin van hêmanên folklorîk û berhemên bê-
hempa diafirînîn. Folklor jêderka edebiyatê ye, 
edebiyat xwe dispêre folklora gel, folklor beriya 
edebiyatê çêbûye. Ji ber vê jî pêwîst e ku mirov 
tevahiya edebiyata gelan di nav hîm û bingeha 
folklorê de bikole . (Propp, 1998: 26). Lê ew naye 
wê wateyê ku tu têkiliyaedebiyat û folklora me 
bi edebiyat û folklorên xerîb re tune ye. Lewra 
divê bê zanîn ku di navbera hemû metnan de 
bi awayekî xwezayî peywendiyek heye. Heger 
dema metneke bêyî van têkiliyan bê xwendin, 
ango têkiliya wê bi metnên pêşî û paşiya wê ve 
neyê danîn, wê wateya metnê baş neyê fehmki-
rin. Çimkî tu edebiyat ji edebiyatên din ne xalî 
ye ango di navbera gellek edebiyatên cihanê de 
bi awayekî xwezayî têkiliyên çandî, siyasî û aborî 
hene (Kamil, 2008: 17). Bo nimûne, heger em bi 
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awayekî giştî li destanên kurdî binihêrin, em ê 
bibînîn ku efsaneya Kawayê Hesinkar û efsane-
ya Ergenekon û herwiha destana Zembîlfiroş û 
çîroka Yusiv û Zûleyxa jî dişibin hev. Her çend 
di navbera wan destanan de hin ciyawaziyên 
biçûk hebin jî mirov dikare bibêje ku ji hêla rûx-
sarî ve ev destanên han gelekî dişibin hev. Baş 
e hingê mirov dikare bibêje ku efsaneya Kawa, 
bingeha xwe ji efsaneya Ergenekonê sitandiye, 
yan jî Ergenekon bingeha xwe ji Efsaneya Kawa 
sitandiye? Bêguman na! Lê ku wusa be, hingê ji 
bo çi ewqas xalên hevpar hene di navbera van 
berhemên folklorîk de?Vilademir Propp di xeba-
ta xwe ya bi ser navê Morfolojiya Çîrokan de li 
ser van yekan disekine. Propp (2008) wuha di-
bêje:“Di hemû çîrokan de şikl û şêweyeke hevpar 
heye û her çend di çîrokan de tîpolojiya serle-
hengan biguhere jî ev şêwe naguhere û her dem 
xwe dubare dike”. Li pey xebata birêz Propp, 
Sitih Thompson jî, wekî nûnerekî ekola antropo-
lojiyê li ser van yekan sekinî û ji bo tasnîfkirina 
çîrokan katalogek bi ser navê Indexa Motîfên 
Wêjeya Gel (The Motif Index of Folk literarure) 
amade kir, ev katalog bi giştî ji 23 sernavan pêk 
tê û di nava xwe de bi hezaran motîf dihewîne 
(Sakaoğlu û Karadavut, 2011: 26-33). Lê ev în-
deks ji ber ku bêhtir li gorî folklora parzemîna 
Ewropayê hatibû amadekirin, xelkê rexne lê girt. 
Piştî vê ekolê, mirov dikare behsa ekola Hîn-
dolojîyê bike, anegorî baweriya vê ekolê, hemû 
berhemên foklorîk ji Hîndîstanê berbelav bûne 
(Julius û Krohn, 2004: 96).

Têgeha “întertekstûalîtî” bi giştî di nav cî-
hana edebîyatê de ji aliyê Julîa Krîsteva ve hate 
emilandin. Întertekstûalîtî ji sala 1960an vir ve 
ye tê bikaranîn û nîqaşkirin. Li gorî vê têgehê 
hemû metn ji hevûdu bêje û qaliban werdigrin. 
Ew jî dibe sedem ku em gellek caran di metnên 
nû de rastî şopa metnên kevn bên. Lewra jî divê 
mirov her metnê wekî berdewama metnên kevn-
tir bibîne û wusa bixwîne, heger metn bi vî awayî 
bê xwendin dê metn çêtir bê fehmkirin. Her 
çend têgeha întertekstualîtî weke têgeheke post-
modern bê dîtin û di metnên postmodern de bê 
bikaranîn jî, em dikarin şopên întertekstûalîtiyê 
him di edebiyata klasîk de him jî di edebiyata 
gelêrî de bibînin. ( Filizok û Altıok, 2013: 130). 

Folkor weke zanîneke çandî di xwe de înterteks-
tûalîtiyê dihewîne. Her çend folklorzanli ser în-
tertekstûalîtî hûr nebûbin jî, di hemû vegotinên 
folklorîk de vegotineke hevpar heye û bi giştî ev 
vegotin xwe dispêrin metnên pêşiya xwe. Têki-
liyên di navbera metnên nenivîsandî an folklorîk 
de bêtir têkiliyên çandî û dîrokî ne, pirrî caran ji 
ev metn xwe dispêrin bûyerên rasteqîn (Öğeyik, 
2008: 42). Çimkî metnên folklorîk gellek caran 
bi rêya bazirganî, koçberî, şerr û pevçûnan ve 
berbelav dibin. Ev berhemên folklorîk di dema 
belavbûnê de ji metnên pêşiyê xwe hin teşe, bêje 
û qaliban deyn dikin. Lewma jî em di gellek ber-
hemên folklorîk de rastî dubareyan tên (Julius 
û Krohn, 2004: 45). Çimkî berhemên folklorîk 
bêtir ji aliyê dengbêj û hozanan ve têne vegotin, 
lewma jî dengbêj gellek caran bêjeyên ku di ve-
gotina bûyeran de tên bikaranîn, ji xwe re dikin 
wekî qalib û wusa bi kar tînin, ji bo dengbêjan ev 
rêya xurtkirina mêjûyê hafizayê ye. Çimkî deng-
bêj nikarin ewqas çîrok, destan, xeberoşkên cur-
becur di bîra xwe de bi hêsanî bihewînin. Deng-
bêj van çîrokan li gorî sistematîkekê dabeş dikin 
û bi hin biwêj û bêjeyên qalip tînin zimên. Bi vî 
awayî dengbêj hîn hêsantir dikarin çîrok û desta-
nan vebêjin. (Ong, 2012: 88-89) Ew qalib û bêje 
jî bêtir ji metnên pêşiyê hatine deynkirin û wusa 
hatine vegotin. Lewra em dikarin bibêjin ku her 
metn objeyeke çandî ye û bi awayekî xwezayî bi 
metnên din re pêywendîdar e. Himmin wisa ye, 
de ka em berê xwe bidin destana Kela Dimdim û 
Efsaneya Alamutê.Gelo çi pêywendî heye di nav-
bera van herdu çîrokan de? Em pêşî behsa Kela 
Alamutê bikin.

Efsaneya Alamutê

Efsaneya Alamutê di sedsala 11mîn de qewi-
miye û gellek caran di vegotina vê efsaneyê de 
tiştên rasteqîn û efsanevî tevlihev dibin.Bûyerên 
ku di Kela Alamutê de pêk hatine, gellek ca-
ran bala lêkolînerên biyanî kişandine, ji ber ku 
ew bûyer ji bo wan lêkolîneran bûyerên sosret 
bûne. Bernard Lewis li ser vê efsaneyê xebatên 
lêkolîneriyê kirine û kesên mînanî Pol Amirî û 
Vilademir Bartolî jî li ser vê efsaneyê roman ni-
vîsandine. Em bi kurtasî behsa Hesenê Sebbêh û 
Heşhaşiyan bikin, belê Hesenê Sebbêh bingeha 
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bîr û baweriya xwe ji mezheba Îsmaîliyan stan-
dibû. Îsmaîlî di wê baweriyê de bûn ku îmametî 
ne mafê Musa El Kazim lê ya Îsmaîl bû, ev her 
du jî kurê Cafer El Sadiqbûn. Xulase îmametiya 
Musa El Kazim ne bi dilê Îsmaîliyan bû.Îsmaîl 
beriya bavê xwe (Cafer El Sadiq) çû ber rehma 
Xwedê. Piştî mirina wî, Îsmaîlî digotin ku êdî 
heqê îmametiyê yê Mihemmedê kurê Îsmaîl e. jî 
Îsmaîlî di wê baweriyê de bûn êdî îmametî mafê 
Muhammed Bîn Îsmaîl e. Piştî vê qonaxê, bîr û 
baweriya Îsmaîliyan her ku çû li Îranê berbelav 
bû. (Tekin, 2014: 27) 

Bi hatina Selçûqiyan ve, di navbera Selçûqî 
û Îsmaîlîyan de gellek alozî derketin, di sala 
1090an de dewleta Nîzarî ji hêla Hesenê Sebbêh 
hate avakirin. Hesenê Sebbêh ji bajarê Kumê bû 
û ji bo pêşketina mezheba Îsmaîlî gellek cehd û 
xebat kirin. Li gorî hin efsaneyan, Hesenê Seb-
bêh, Omer Xeyyam û Nîzamûlmilk di heman 
medresê de xwendine û di wê demê de soz dane 
hev, gotine heger yek ji wan bigihêje meqamekî 
dinyewî, ew ê alîkariya her du yên din bike. Bi 
salan pey re, Nîzamûlmûlk dibe vezîrê împarato-
riya Selçûqiyan û peywira walîtiyekê teklîfî Omer 
Xeyyam dike lê belêXeyyam naxwaze wezîfeye-
ke fermî bigre û vê wezifiyê qebûl nake û tenê 
bi meaşekî qîma xwe tîne. Nîzamûlmûlk heman 
vezîfeyê teklîfî Hesenê Sebbêh jî dike lê ew jî red 
dike çimkî hêviya wî ew e ku li qesrê bibe xwe-
dî wezîfeyeke payebilindtir.. Li ser vê yekê, Nî-
zamûlmûlk bi hin dek û dolaban wî ji qesra pa-
dîşêh bi dûr dixîne.Hesenê Sebbêh sond dixwe 
ku ew ê rojekê tola xwe ji Nîzamûlmûlkî hilîne. 
Lê ev rîvayet zêde rast naxwuyê çimkî ev bûyer 
ji aliyê kronolojiya dîrokê ve ne pêkan e. Piştî vê 
bûyerê Hesenê Sebbêh li navend û rojavayê Kur-
distanê dixwuyê, û li wîr tevger û xebatên rêxistî-
niyê dike. Û ji bo karê xwe yî rêxistinî bibe serî 
ji xwe re cîhê Kela Alamutê ku li ser Deylamanê 
ye hildibijêre. Li vir ji bo Kela Alamutê bi dest 
bixe, hin plansaziyan çêdike. Li gorî hin rîvaye-
tan ew berdila Kela Alamutê daye û bi wî awayî 
Kelê bi dest xistiye. Lê li gorî hin menqibeyan, 
rojekê, Hesenê Sebbêh tê nava vê kelayê û têde 
ji Walî Mehdî dixwaze ku bi qasî çermê gayekî 
erd bi buhaya sê hezar dînarî bide wî. Waliyê 
bêaqil vê pêşniyarê qebûl dike û wî erdê piçûcik 

dide wî. Hesen çermê gayê dikê têl têlî û derdora 
kela Alamutê dorpeç dike û ji waliyê re dibêje: 
“ev Kela êdî yamin e”. Li gorî hin rîvayetan He-
senê Sebbêh bi xwe wê kelayê ava dike û paşê ji 
xwedîyê erdê kelayê dîsa bi heman hîleyî ji xwe-
diyê wî distîne. (Arslan, 2014: 111-117). Ev hîlê di 
heman demê de di destana Kela Dimdimê de jî 
heye, û em ê paşê li ser vê yekê bisekinin. 

Bernard Lewis ji Marco Polo neqil dike û di-
bêje ku Alamut di navbera du çiyayan de geliyeke 
bi av û zevî ye, hemû cure fêkî têde çêdibin, He-
senê Sebbêh li pêşiya vê geliyê de kelayek welê ava 
kiriye ku mirov encax dikare ji deriyê vê kelayê re 
têkeve nav vê geliyê. Ev gelî mîna bihûştekê ye, 
gellek çîrokên efsaneyî li ser vê geliyê têne vego-
tin. Lê tiştê herî balkêş Kela Alamut bi xwe ye, 
lewra wê kelayê tu carî rê nedaye dijminên He-
senê Sebbêh yên ku dixwastin wî bi dest bixin û 
bikujin. (Lewis, 2012: 28). Hesenê Sebbêh herî 
zêde li çiyayê Mazandaranê kar û xebatê xwe kiri-
ne. Gelê vê herêmê bêtir di bin bandora mezheba 
Îsmaîlî de bûne û bi cengaweriya xwe dihatine 
naskirin. Li gor wî gelî, Hesenê Sebbêh şerrvanekî 
xwedî-îman bûye. Lewra wî bi hêsanî dikaribû 
alîkariya gelê heremê jî werbigre(Lewis, 2012: 
81). Di nav Selçuqiyan de gengeşiyên navxweyî 
hebûn, û ev jî bû sebep kû Hesen desthilatdariya 
xwe berfirehtir bike û çend kelehên din jî bikevin 
bin desthilatdariya Îsmaîlîyan. Kela Alamûtê di 
heman demê de bi suîqastkerên xwe jî bi nav û 
deng bû, di vê serdemê de gellek suîqast li hem-
berî revebirên dewletan pêk hatin, xofa niştecihên 
Alamutê êdî ketibû nav dilê Siltanan jî. Lewra jî 
êdî divê midaxeleyek li Kela Alamutê bihata kirin. 
Siltan Berkyaruk peymanek bi Siltan Sencer danî 
û dirêjî Kelayên Îsmaîlîyan kir (Lewis, 2012: 100-
101). 

Herwiha kurê Siltan Mahmud Bîn Melîk-
şah ji bo desthilatdariya Hesenê Sebbêh bişkî-
ne, artêşek ava kir û serfermandariya vê artêşê 
jî da kurê Nîzamulmulk yê bi navê Ahmed bîn 
Nîzamulmulk. Ev artêş demildest gîhîtşt Kela 
Alamutê û hemû zeviyên herêmê şewitandin û 
bi vî awayî xwestin şêniyên Kelayê bêçare bihê-
lin. Lê di dema dorpêçkirinê de agahiya mirina 
Siltan Muhammed bin Melikşah gihîşt artêşê, 
lewra artêş mecbûr ma ku dorpêçê rake. Bi vî 
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awayî şêniyên Kelayê ji mirinê rizgar bûn (Ars-
lan, 2014: 200). Hesenê Sebbêh dizanibû ku ew 
nikare bi awayekî leşkerî li hember artêşa Sel-
çuqiyan li ber xwe bide. Kela Alamutê jê re bibû 
stargehek û hemû rêxistin û plansaziyên xwe li 
vê Kelayê dikir. Ew bi giştî bi qasî sî û pênc salan 
di vê Kelayê de jiyana xwe berdewam kir û li gorî 
hin rîvayetan qet ji Kelê derneket derve û dîsa 
li vê Kelê mir. Ew bu sembolek ji bo Batiniyan 
û xofê dixist nav dilê dijminên xwe. Piştî mirina 
Hesenê Sebbêh, Kela Alamut ji hêla Hûlagû ve 
hate dagîrkirin. Lê Hesenê Sebbêh weke sembo-
lekî berxwedanê ma.

Destana Kela Dimdimê

Destana Kela Dimdimê jî weke efsaneya Ala-
mutê bingeha xwe ji bûyereke rasteqîn distîne. 
Di navbera salên 1608-1610an li qerexa gola 
Urmiyê li hin deverên wekî Tergever, Mergever, 
Biradost, Uşnu de, Kurdan serî hildan, navenda 
serhildanê jî Kela Dimdimê bû. Ev serhildan ji 
hêla Şah Ebbas ve hate tepeserkirin. Ji ber ku 
vê serhildanê. han di dîroka Kurdan de, ban-
doreke xurt hîştiye, ev serhildan di nav kaniya 
demê de eji hêla hozanan ve bi şêweyeke destanê 
hate vegotin. Heger bi awayekî giştî em livê ser-
demê binihêrin, di vê serdemê de Kurdistan di 
navbera du împaratoriyan de bûbû qada cengê 
û Kurd di navbera van şerran de gellek êş û azar 
kişandin. Lewra jî di vê serdemê de Kurd hem 
li hemberî dewleta Osmanî û hem jî li hemberî 
dewleta Safevî gellek caran serî hildan. Di nav vê 
gengeşiyê de, Şah Ebbas ji bo alîkariya Kurdan 
bistîne desthilatariya van herêmên ku behs li 
wan bû da Emîr Xan. Mebesta Şah ew bû ku alî-
kariya eşîra Biradost bistîne. Lewra gellek dîyarî 
pêşkeşî Emir Xan kir, her weha ji aliyekî din ve 
jî nav û nîşana Emir Xan her ku diçû pêşde diçû 
û wî xwest ku di navbera Kurdan de yekitiyek 
saz bike lewra jî li eyaleta Mergeverê kelayek da 
avakirin. Ev kela jî wekî Kela Alamutê li devere-
ke asê hatibû avakirin da ku dijmin ji tu deverî 
nikaribin xwe bigîhinin vê kelê. Ev Kela ya Dim-
dimê bû û ew her ku çû ji bo Kurdên serhildêr 
bû sitargehek, yek ji wan kesên ku xwe sipartibû 
Kela Dimdimê jî Evdal Xan bû. Evdal Xan mi-
rovekî serhişk bû û gellek caran serî li hemberî 

Şah rakiribû. Lewra jî Dewleta Safevî ket nav liv 
û tevgerê ku li herêmê yekîtiyeke sîyasî û îdarî 
pêk bîne, ji bo vê jî diviya Kela Dimdimê ya ku 
bibû sitargeha Kurdên serhilder bihata rûxan-
din. Di sala 1609an de ew kela hate dorpêçkirin, 
gellek şerên dijwar qewimîn û ava kelê hate bir-
rîn. Şêniyên kelayê mecbûr man ku teslîm bibin 
û hemû bi awayekî hovane hatin kuştin( Celil, 
2010: 11-35).

Ji aliyê foklorîk ve gellek teşeyên vê destanê 
hene û bi pirranî jî ji hêla Ordîxanê Celîl ve ha-
tine berhevkirin. Lê em ê tenê li ser çend xalan 
bisekinin. Xano kesekî feqîr û jar e, xwe digihî-
ne ba Şah Ebbas ji bo ku ji xwe re kar û barekî 
peyda bike,Ebbas. Şah Ebbas jî Xano dişîne ber 
hespên xwe da ku wan xwedî bike. Rojeke çend 
talanker davêjin ser Xano û hespên Şah Ebbas, 
lê Xano ne ditirse û ne jî direve. Xwe û hespan 
xelas dike, lê mixabin di vî şerrî de milekî Xano 
jêdibe û dimîne bi milekî.1 Xano xwe digihîne ba 
Şah Ebbas û qala vê bûyerê dike. Li ser vê yekê 
kêfa Şah Ebbas pirr ji Xano re tê û fermanê dide 
serrafên xwe ku ji Xano re milekî zêrîn çêbikin. 
Zêrker ji Xano re milekî zêrîn çêdikin û êdî Xano 
dibe Xanoyê Çengzêrîn. Rojek tê, Xanoyê Çeng-
zêrîn êdî hew dixwaze li ba Şah Ebbas bimîne. Ji 
ber ku Xano gellek gencîne di binê erdê de dîtiye 
(peyda kiriye?), dixwaze serbixwe be û diçe ba 
Şah Ebbas û jê re dibêje: 

Xano çû bû nug şaye,  
Bo xo diket lavaye, 
“Erd bide min qasî çermê gayê, 
Da bo xe lê bikim avaye, (Celil, 2001: 97)

Şah Ebbas vê daxwaza Xanoyê Çengzêrîn 
qebûl dike û bi qasî çermê gayê erd dide Xa-
noyê Çengzêrîn û ew jî hurmeta xwe nîşanî Şah 
Ebbas dide. Xano çermê gayê radike û dibe di 
nav avê de heft rojan dihêle. Vê çermê gayê dike 

1- Ev bûyer a bêmilmayîna Xano di berhevkirinên Ordîxanê 
Celîl de bi awayên cur be cur tê vegotin. Wek mînak di 
varyantekê de; Xano û Şah Ebbas bi hev re diçin neçîrê, şêrek 
derdikevê pêşiya wan Xano bi vî şêrî re bi qehremanî şerr dike û 
milekî wî difire. Li ser vê yekê Şah Ebbas ji Xano re milekî zêrîn 
dide çêkirin.
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têlên heyatî û bi vî çermî deşt û newalan ji xwe 
re zeft dike. Axirê pênc sed pale li xwe dicivîne 
û ji xwe re keleheke bêhempa çêdike ku her kes 
heyran û xizmetkarê dîtina wê bû. Her diçe nav 
û dengê Kela Dimdimê li herêmê belav dibe. 
Kurd êdî xwe girêdayî Şah Ebbas nabînin, Şah 
Ebbas ji vê yekê pir aciz dibe û dirêjî Kela Dim-
dimê dike, di Kela Dimdimê de Kurd heft salan 
li ber xwe didin, namûs û şerefa xwe radestî Şah 
Ebbas nakin.

Lê wekî her demê, wê çaxê jî hindek xaîn 
derdikevin sehneyê, xayînê vê sehneyê Mehmû-
dê Melekanî ye. Mehmûde Merekanî ji pence-
reyê kaxizekê diavêje ji bo Şah Ebbas û jê re di-
bêje heger wî bihebîne wê rêya ava ku diçe Kela 
Dimdimê jê re bibêje. Şah Ebbas vê yekê qebûl 
dike. Şah Ebbas, avê li ser Kurdên Kela Dimdimê 
dimiçiqîne û Kurdan bêav dihêle.

Xanoyê Çengzêrîn civata xwe dicivîne ku bi 
wan re bişêwire bê ka wê ewana li ber vê rewşê çi 
bikin. Di civatê de xortekî çeleng radibe û dibêje: 
“Mirin xweştir e ji koletiya Şah Ebbas.” Civat bi 
giştî vê biryarê dipejirînin û xwe radestî Şah Eb-
bas nakin û diya Xano wiha bang li Xano dike:

Daê gotê: 
 “Lao, bilanê şaşyêd romya bila şaşbin, 
Bila Xano termo kelş bin.” 
Xano çîtê la li cisxyanê ( Celil, 2001:176)

Ev hawara dêya Xano tê pejirandin û Kurd 
biryara berxwedanê didin, lê Kurdên Kela Dim-
dimê dixwazin bi xwe re Şah Ebbas jî bibin mi-
rinê da ku ev zulma kiriye jê re nemîne. Ji ber 
vê yekê biryarê didin ku pêşiyê zilam derkevin 
derveyî kelhê û bi Şah Ebbas re şer bikin û wisa 
jî dikin. Paşê hemû tên kuştin. Dema hemû tên 
kuştin Şah Ebbas dixwaze ku ji bo talanê bike-
ve kelehê, lê dêya Xanê Çengzêrîn xwe digihîne 
cebilxanê û agir bi çek û sîlehan dixe, ne Şah 
Ebbas ne jî leşkerên wî dimînin. Lê di destana 
Kela Dimdimê de tu şîfre nîn e ku mirov bêje 
ev destan rasterast qala lehengiya netewa Kurd 
dike. Tewv destan, ji hêla Ordîxanê Celîl ve wek 
destana Kurdan ya lehengiyê tê qebûl kirin (Ce-
lil, 2001).
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DESTANA KELA DIMDIMÊ AN 
EFSANEYA ALAMUTÊ

Bûyerên mezin ên ku di hişmendiya netewe-
yan de cîhekî gîrîng digrin, dibin mijara desta-
nan. Ev mijarên han bi devê dengbêjan bi awa-
yekî menzûm bi salan tên gotin û êdî dibin malê 
xelkê. Destan cureyekî wêjeyî ye, lê belê amrazê 
xwe ji dîrokê distîne. Di navbera destan û dîrokê 
de têkîliyeke pirr xurt heye. Ji ber ku destan ji 
dîrokê dest pê dike, xwe dîsa dispêre van bû-
yerên dîrokî. Em dikarin ji destanan dîrokê hîn 
bibin. Destan ji bo jiyana civakê dibin çavkanî. 
Bi saya van destanan em dikarin ruhê serdemekê 
baş fahm bikin. (Boratav, 2011: 28-29). Fredrîc 
Jameson, dema behsa mîtan dike, dibêje ku mît 
di nav civakên arkaîk de hişmendiyek diafiran-
din. Bi saya mîtan, yekîtiya kilan û qebîleyan pêk 
dihat. Di heman demê de, di nav van vegotinên 
mîtîk de, qehremanên neteweyî roleke sereke 
dilîstin û bi saya van qehremanên neteweyî bîra 
kollektîv a civakî ava dibû û sembolîzmek hev-
par çêdibû(Jameson,2008: 62). Li gorî qewlê 
Jameson, em di van her du vegotinan de jî vê 
yekê dibînin. Bo nimûne A. Socin, du berheman 
dide ber hev, yek Destana Xanoyê Çengzêrîn û 
didu Gez Von Berlichingenya ku Goethe nivîsiye. 
Li gorî F. Engels, rûmeta ku serhildêr dide dêya 
xwe, di nav formekê de dramatîze dike. Gez Von 
Berlichingen wekî şovalyeyekî leheng tê teswîr-
kirin, şovalyeyekî wusa ku şerrê nava Elmanyayê 
bi dawî dike û yekîtiya Elmanyayê pêk tîne. Gez 
Von Berlichingen serdariya raperîna 1525 gun-
dan dike. Ji van aliyan ve Gez Von Berlichingen 
û Xanoyê Çengzêrîn dişibine hevdu (Celil, 2001: 
69). Herwiha Hesenê Sebbêh jî ji bo Îsmaîliyan 
bibû sembolek û yekîtiyek di navbera wan de saz 
kiribû, bi saya Kela Alamutê û fedaîyên xwe tirs 
û xof xistibû nav dilê dijminê xwe.2

Herwiha wekî ku berê jî behs lê bû, Hesenê 
Sabbêh bi xêra hîleyekê, Kela Alamutê bi dest 
xistibû. Herwiha di destana kela Dimdimê de jî 
ev hîle heye ku jê re dibêjin “hîleya Dîdon”. Li 
gorî hîleya Dîdonê tu tiştekî derasayî tune ne, 
bo mînak mirovekî biyanî dixwaze li welatekî 
cîhuwar bibe, ew mirovê biyanî diçe ji xwediyê 
wî welatî bi qasî çermê gayê erd dixwaze û paşê 
jî ji vê çermê werîsekî çêdike û derdora erdekî 

têra xwe fireh dorpêç dike ku paşê bikaribe li ser 
wê erdê kelayekê ava bike.. Gellek neteweyên cî-
hanê çîroka bicîhbûna xwe ya li erdekî biyanî, bi 
vî hîleyî rave dikin. Ji bo nimûne,xelkê Fenîkeyê 
niştecîhbûna xwe ya liser axa Kartacayê ûTirk 
jî niştecîhbûna xwe ya li qerex û derdora bajarê 
Stenbolê bi vî awayî tînin zimên. (Boratav, 2013: 
111). Ew jî di heman demê de zîrekî û biaqiliya 
serlehengên van vegotinan nîşanî me didin ku li 
hember dijiminekî xurt û bihêz bi saya zîrekiya 
xwe bi ser dikevin. Çimkî li hemberî rêveberiyekî 
wekî Selçûqiyan yan jî li dijî hukumranekî mîna 
Şah Ebbas rêyeke din ji bo mirov tune ye. Dîsa 
di her du çîrokan de jî her du kela ji bo zilm û 
zordariya dijminan dibe sitargehek û di her du 
vegotinan de jî ev nav û dengê van keleyan ji sî-
norên xwe derbas dikin û êdî ji bo serhildanan 
dibin sembolên zexm. Lewra jî divê ji holê werin 
rakirin. Her du kela jî bi salan têne dorpêçkirin 
lê kela, newal û çiyayên van herêman rê nadin 
dijiminan ku bi ser bikevin. Lewma jî di her du 
vegotinan de jî dijminan serî li hileyan didin û 
her du kela jî bi vî awayî têne ruxandin.3

Wekî ku ji wan her du çîrokan jî dixuyê têki-
liyeke xurt heye di navbera van her du bûyeran 
de. Belam ji bo çi di navbera van de vegotineke 
ewqas hevpar heye?Ji bo em li ser vê bûyerê hûr 
bibin û serwextî wê bibin, de ka em berê xwe bidin 
pirtûka Mehmet Uzun ya bi navê Dengbêjlerim. 
Bi qewlê Uzun, di hemû deman de serpêhatiya 
mirovahiyê gerdûnî ye. Her çiqas di hest, bîr,-
bawerî û serpêhatiyên wan de û di xewn û xeyalên 
wan de, di bertekên wan, xwestek û dilxwaziyên 
wan de neqşên herêmî hebin jî sînorên xwe der-
bas dikin û dikevine rengekî cîhanî. Serpêhatiya 
mirovan û hestên wan, bi me hemûyan re têkildar 
e û em hemû endamên serpêhatiya mirovahiyê 
ne. Cîhana vegotinê bi awayekî veşartî sînorê xwe 
derbas dike, digihêje hemû cihanê. Tenê dem, he-
yam, dîrok, cîh û dewran tên guhertin. Lê ji bo me 
hemûyan di nava vê vegotinê de perçeyek, dengek 
û kelamek heye(Uzun, 2008: 25-26).

Derheqê vê meseleyê de Kubilay Aktulum 
wiha dibêje: Dibe ku gellek çîrokên mînanî Des-

3- Heger mirov bi vî awayî binêre di heman demê çîroka Troya jî 
tê bîra mirovan. Wekî ku tê zanîn ev Kela jî bi salan hate dorpêç-
kirin û di encamê de bi saya hileya hespa Trûva hate bi destxistin
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tanana Gilgamêş û Xoceyê Meşhûr (Nasreddîn) 
di gellek derên cîhanê de hatibin vegotin û bû-
bin çîrokên cewherî (Ana Metn). Çîrokên Xoceyê 
Meşhûr di gellek erdnigarî û demên cur bi cur 
de bi awayekî cihê û di bin sernavê cihê de ji nû 
ve têne nivîsandin. Her çiqas ev çîrok bi şêweyên 
nû bêne nivîsandin jî mirov nikare bibêje ku ev 
çîrok bi temamî wekî xwe dimînin. Her civak van 
çîrokan li gorî çanda xwe li ser hîmên nû dikare 
ji nû ve binivîsîne. Ji ber vê jî her çîrok di bin-
geha xwe de wekî xwe bimîne jî li gorî hêmanên 
çandî û demî dikare ji nû ve bêne sazkirin(Ak-
tulum, 2013: 90). Ji ber van sedeman îro em li 
gelek cîhên cuda yên cîhanê rastî heman çîrokan 
tên, her çendî mijarên van çîrokan heman tişt 
bin jî bi şêweyên cihê ji nû ve têne nivîsandin. 
Ev şeweyên cihê dide nîşankirin bê kesayetiya 
Xoceyê Meşhûr çiqasî gerdûnî ye û ji ber vê yekê 
di erdnigariyeke berfireh de, mirov dikare rastî 
navê wî were. Bo nimûne li Tûnis, Cezayir û li 
Fasê Nesreddîn Xoce bi navê Jeha, Joha, Jha, 
Djha û an jî Djhoua belav bûye. Ev çîrokên Nes-
reddîn Xoce ne ku bi şêweyeke nû hatine sazki-
rin(Aktulum, 2013: 88).

Baş e, hingê mirov dikare bibêje ku çîroka 
destana Kela Dimdimê û efsaneyaKela Almutê 
heman çîrok in? Aktulum dibêje ku mirov rengê 
spî di her cihê cîhanê de ji bo pênasekirina ala-
vekî spî dikare bikar bîne. Her çend di navbera 
rengê wan ê spî de cudahiyên piçûk hebin jî, em 
ji wan alavan re dibêjin spî. Li gorî vê pênaseyê, 
her berhemek folklorîk li gorî xwe xwedî taybet-
mendîyekê ye û divê li gorî taybetmendîyên xwe 
bêne xwendin. Lê belê, li gorî cureya xwe yên 
edebî xwedî taybetmendiyên gerdûnî ne û li gorî 
vê yekê jî divê bêne pênasekirin (Aktulum, 2013: 
103). Ji ber vê yekê ye ku mirov nikare bibêje 
ku destana Kela Dimdim û çîroka Kela Alamutê 
heman çîrok in. Çimkî her çîrok bermayiyên bû-
yerên pêkhatî ne û ev çîrok karîgeriyên çandî û 
dîrokî di nav xwe de dihewînin. Her çendî ji aliyê 
çîrok û tîpên çîrokê ve hin wekhevî hebin jî, ji 
aliyê taybetmendiyên xwe yên çandî ve ew ber-
hemên serbixwe ne(Sakaoğlu, 2011: 147). Wellek 
û Gorkî jî li ser van yekan disekinin û dibêjin: 
Her metn ji metnên pêşiya xwe hin taybetmendi-
yan deyn dikin. Lê belê ew naye wê wateyê ku ew 

metn ji metnên pêşiya xwe çêbûne an jî kopiyayê 
metnên pêşiya xwe ne. Bi gotineke din ew met-
nên serbixwe ne, û helbet di navbera wan mêtna 
de vegotineke hevpar heye (Kamil, 2008: 78). Ji 
bo nimûne, Hesenê Sebbêh û Evdal Xan ji hin 
aliyan ve xwedî heman tîpolojiyan bin jî, di nav-
beran wan de gellek cudahiyên berbiçav jî hene. 
Hesenê Sebbêh mirovekî zana û perwerdekirî 
ye lê Evdal Xan ne wisa ye, bêtir wekî mirovekî 
feqîr û jar tê pênasekirin. Herwiha Kela Alamutê 
û Kela Dimdimê ji aliyê fonksîyonê ve bişibin 
hevûdu jî, Alamut wekî kelayeke terorê tê pêna-
sekeirin, lê Dimdim bêtir wekî Kela Berxwedanê 
tê pênasekirin.Rast e kui efsaneya Alamutê de 
sunî wekî “yên din” (the others) tên pênasekirin, 
û di destana Kela Dimdimê de jî Şiî (the others) 
wekî “yên din” tên teswîrkirin, ew jî ji aliyê fok-
lorîk ve tiştek xwezayî ye ku mirov li hemberî 
xwe yên din wekî dijmin pênase bike. Ew jî bêtir 
bi pêwîstiya demê ve peywendîdar e. Wekî li jorê 
jî hate destnîşankirin di serdema Hesenê Sebbêh 
de Sunnî li ser kar bûn û hukma wan hebû, lewra 
jî Hesenê Sebbêh wekî semboleke berxwedana 
Batiniyan li dijî Sunniyan derket pêş. Di serdema 
Evdal Xan de jî bêtir polîtîkayên şîetiyê dihat bi-
karanîn, lewra jî di vê serdemê de “yên din” (the 
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others) cîh diguherînin û vêca Şiî dibin“yên din”. 
Çimkî şert û mercê her serdemê ji hev cihê ne û li 
gorî îxtîyacê demê ji nû ve têne sazkrin.

ENCAM

Me di vê xebatê de xwest ku em destana 
Kela Dimdimê û efsaneya Alamutê berawird 
bikin. Li gorî van yekan em dikarin bibêjin ku 
di hemû vegotinên civakî yên gelan de gellek 
xalên hevpar hene û ev xalên hevpar di gellek 
çîrok destan û efsaneyan de xwe didin der. Lê ev 
nayê wê wateyê ku van vegotinan heman tişt in, 
an jî neteweyek ji neteweyek din van vegotinan 
stendiye. Hemû vegotin bermahiyên jiyana berê 
ne û ji aliyê rûxsarî ve ev vegotin gellek dişibin 
hev lê her berhem xwedî taybetmendiyeke hêja 
ye. Wekî ku li jorê jî hate nîşankirin, her metn 
ji metnên pêşiya xwe hin tiştan distînîn û li gorî 
pêwîstiya demê ev metn ji nû ve têne sazkirin. 
Lewra em ji aliyê întertekstûalîtiyê ve di navbera 
Kela Alamutê û Kela Dimdimê de li rastî vegoti-
neke hevpar werin jî, ev yek nayê wê wateyê ku 
Kela Dimdimê bingeha xwe ji Kela Alamutê sten-
diye, çimkî wekî ku li jorê jî me destnîşan kir ew 
herdu berhemberhemên serbixwe ne û ew rewşa 
siyasî ya serdema xwe û rewşa çanda civakên 
xwe nîşan didin.
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HECÎ
QADIRÊ

KOYÎ
(1817-1898)

Ayhan YILDIZ 
Mamoste li Enstituya Ziman û Çandên Zindî 

Beşa Ziman û Çanda Kurdî li Zanîngeha 

Artûklûyê a li Merdînê

Di edebiyata Soranî de Hecî Qadirê Koyî, 
çawa ku şaîrekî serdema Dîwanê ye, wisa jî ji 
hêla naverok û terzê edeba xwe ve modern e. 
Koyî ku wekî şaîrekî edebiyata Kurdî ya biza-
va neteweyî di dîroka edebiyata Kurdî de nav û 
deng daye, bi helwesta xwe ya siyasî û xweragir-
tina xwe ya li kêleka mîrê Mîrnîşîna Botan, cî-
hekî taybet girtiye. 

Her çiqas navê wî wekî şaîrekî dijberî axa, 
şêx û melayan hatibe qeydkirin, ew di eslê xwe 
de hurmetkarê huqûqa Îslamê û nûnerên wê yên 
rastîn bû. Digel ku wî li hember axayan serî hil-
daye jî, ji serê serî ve wî rûmeteke mezin daye 
mîrên neteweperwer. Dîsa digel ku di helbestên 
xwe de rexneyine tund li şêx û melayan girtine; 
bes ew bi şûrî li ser nirxên Îslamî pirpitiye. 

JIYANA WÎ 

Navê wî yê rastîn Qadirê kurê Ehmed e, navê 
dêya wî Fatê ye. Sala 1817an li gundê Gorqerecê 
hatiye dunyayê û gundîtiya dayika xwe jî bi bey-
ta xwe destnîşan dike: Bawkim Ehmed bû nawî 
bîr’imda / Xelqî ladê bû daykî min Fatê (Canpo-
lat, 1998). 

Hecî Qadir, bi eslê xwe ji eşîra Zengeneyan 
e (Ezîzan, 1941). Bavê Hecî Qadir di piçûkatiya 
wî de dimire. Piştî mirina bavê wî, dêya wî, wî 
ji gundê wan dibe Koyê di qutabxaneya bi navê 

Kuttab de wî dide ber xwendinê. Ku dêya wî jî 
rehmet dike, êdî eqrebayekî wî yê alim Mela 
Omerê Kumbetî wî hîmaye dike. Di van salan de 
Hecî Qadir, ji bo berdewamiya xwendinê, diçe 
navçeya Balekê û 5 salan dixwîne li cem Mela 
Mihemedê Balekî ku navdartirîn alimekî herê-
ma Soran bûye (Yildirim, 2016: 22). Hecî Qadir 
di pey re ji bo berdewama tehsîla xwe diçe ba-
jarên mîna Serdeşt û Mahabadê yên Kurdistana 
Îranê û nêzî çar salan li wira dimîne (Canpolat, 
1998). Ji wê derê vedigere, îca diçe bajarên mîna 
Hewlêr, Sablax, Şino û Silêmanî. Sala 1854an 
diçe Stenbolê û li wê derê heta wefata xwe sala 
1898an li cem begên Bedirxanî dimîne. Gava ku 
wefat dike, li goristana Karaca Ahmetê tê defin-
kirin (Arif, 1981: 107).

Hecî Qadir, li Stenbolê, digel Nalî û Şêx Riza 
ketiye nav civatên edebî û wan ew hînî zimanê 
farisî kiriye (Ezîzan, 1941). Hecî Qadir, piştî ku li 
Kurdistana Îranê tehsîla xwe diqedîne û îcazeta 
xwe digire, vedigere navçeya Koyê. Li wê derê, 
dibîne ku yekî bi navê Şêx Nebiyê Mawêlî heye û 
xwedî gelek mirîdan e. Hecî ku êdî alimekî ras-
teqîn e, guman dike ku ew şêx, şêxekî jidil be, 
loma welê difikire ku ew şex nîn e û xelkê ji bo 
berjewendiyên xwe bi kar tîne. Ji ber wê yekê ye 
ku bi helbestên xwe wî û murîdên wî rexne dike. 
Şêx hêrs dibe, mirîdên xwe berdide ser rihê wî 
ku wî bikujin. Hecî Qadir bi xêra seyda, mela û 
feqiyên li dora xwe, ji êrîşeke tundraw a mirîdan 
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xelas dibe. Li ser wê êrîşê tê digihîje ku êdî ew ni-
kare li wir bijî, lewra sala 1864an berê xwe dide 
Stenbolê. Êdî heta 80 saliya xwe, yanî bi qasî 33 
salan li wir dimîne (Yildirim, 2016: 23). 

HUNERA WÎ YA EDEBÎ

Radeya ramangirî ya Koyî, çawa ku bi nave-
rok û muhtewaya berhemên wî diyar dibe, pê re 
jî wî bi xax û hunera xwe ya edebî, di asta bala 
de dide nîşandan. Wî li ser terz û tehera helbesta 
berê, ango helbesta klasîk helbestên xwe hûna-
ye. Koyî ku helbestên xwe bi Kurdiya soranî ni-
vîsîne, ji hêla teşe û hêmanên ahengê ve jî daye 
ser şopa helbestnûsên Îslamî. Wekî ku Qedrî 
Yildirim amaje pê dike, Hecî Qadir, piraniya 
helbestên xwe li ser kêşa erûzê nezim kirine (Yil-
dirim, 2016: 27). Kêşa erûzê ya ku herî zêde wî 
helbestên xwe li serê hûnane, li ser behrên hezec 
û remelê ne. Teşeyên nezmî ku Hecî pê helbestên 
xwe hûnane, bi giştî qesîde, xezel, mesnewî, ru-
baî û mufred (takebeyt) in. 

RAYA WÎ YA SIYASÎ

Hecî Qadir, wekî ramangirekî ku di medre-
seyên Îslamî yên Kurdan de gihîştibû, ji ber hin 
egerên mîna nemuxlîsiya şêx û mirîdan, rexne li 
wan sofiyên sextekar digirt. Lê di armanca tîrên 
wî de ne tenê ev derdor lê ew dewletên dagirker jî 
hebûn yên ku welatê wî girtibûn bin desthilatda-
riya xwe. Ji ber ku ew nezewiciye û nebûye xwedî 
zar û zêç, wî hemû umrê xwe daye ber ronahîki-
rina gelê xwe. Ji bo vê yekê jî wî li dijberî çînên 
serdest ên mîna axa, şêx, mela û derebegan yên 
neyarê gelê xwe bi helwesteke tund têkoşîna xwe 
kir (Canpolat, 1998).

Koyî ku wekî niştîmanperwerekî modern ê 
serdema xwe tevdigeriya, hewl dida ku gelê wî jî 
mîna gelên dunyayê bigihîjin mafên xwe yên ne-
teweyî (Arif, 1981: 107). Hecî Qadir ku gihîştibû 
endamên Mala Mîr Bedirxanî yên mişextî, xwe 
li per û baskên wan girtibû, bûbû şahidê wê ser-
demê ya ku Dewleta Osmanî, mîrnişînên Kurdan 
yeko yeko rûdixand. Serhildana Bedirxan a sala 
1846an, ya Yezdan Şêr a sala 1853yan û serhil-
danên 1864 û 65an yên ku gişt têkçûbûn, wekî 
ku li ber çavê wî qewimîbin, bandorê li ser Hecî 

Qadir dikirin (Canpolat, 1998).

Digel ku dijminahiya Koyî ya li hember şêx 
û melayan tundraw e jî, di eslê xwe de ew bi tu 
awayî dûrî dînê Îslama heqîqî neketiye û meriv 
di helbestên Dîwana wî de dibîne ku di her fer-
sendê de wî hurmet û hezkirina xwe ya li pêşberî 
huqûqa Îslamê û Cenabê Pêxember diyar kiriye.

Bo çî fermûyetî Nebiyî Emîn  
Itlubû ‘îlmekum welew fî’s-Sîn

Nêr û mê lem Hedîse ferqî niye  
Ger mela nehiyî fermû dînî niye

…

Le Hedîsda heye Hebîbî Xuda  
Gutî: el-kasîbu hebîbulla 

Mushefî Xuwa ye ‘alimî birsî  
Be du nanî dedat û natirsî 

(Nefel, 2004: 105-106).

Hecî Qadir, di helbesta xwe ya bi navê Hakim 
û Mîrekanî Kurdistan de ku têde pesnê mîrên 
mîna Botan û Baban dide, wan wekî parêzgerê 
şer‘a şerîfî ango huqûqa Îslamê dide diyarkirin:

Hakim û mîrekanî Kurdistan 
Her le Botanewe heta Baban

Yek be yek hafizî şerî‘et bûn 
Seyyîdî qewm û şêxî mîllet bûn

(Nefel, 2004: 124).

CIYÊ WÎ  
DI EDEBIYATA KURDÎ DE

Honrawa Hecî, ku coşiya wî ya netewe-
perweriyê radigihand, li hemû aliyên Kurdistanê 
belav bûbû. Wî çawa şiîrên komelayetî dinivîsî, 
pê re di payeyeke bilind de yên dildarî jî dinivîsî 
(Arif, 1981: 107). 

Li gorî H. Ezîzan Koyî ku Xaniyê duyem e 
(Ezîzan, 1941), wî di warê helbesta neteweyî-
perweriyê de berhemên navdar dane. Gava meriv 
li Dîwana wî dinihêre, bi rehetî dibîne ku digel 
ku Hecî, helbestên xwe di terz û teherên cureyên 
edebî yên mîna qesîde û mesnewiyan de nivîsîbin 
jî, naveroka wan li ser mijar û temayên modern 
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e. Çawa ku Ezîzan jî amaje pê kiriye, diyar e ku 
Koyî, di warê neteweperwerî û welatparêziyê de 
daye ser rêç û şopa Ehmedê Xanî. 

Çawa ku haya Hecî Qadir ji Ehmedê xanî û 
mesnewiya wî Mem û Zîn heye, wisa jî haya wî 
ji Dîwana Melayê Cizîrî heye . Lewra derbareyê 
wan de wuha nivîsiye:

Mem û Zîn û Dîwanî Şêxî Cizîrî 
Gelê çakin be sehlî bênine gîr

Em duwane emêste tercemeyan 
Zore hetta le nêw Frengistan 

(Canpolat, 1998).

Hecî Qadirî Koyî, di warê nerîtên edebî yên 
kurdî de wisa diyar e ku kesayetiyeke xweser e. Ji 
ber ku cara yekem kesê ku nerîta neteweyî di hel-
besta modern a kurdî de daye destpêkirin (Er-
gül, 2017: 14), Hecî Qadir e, ew wekî pêşewayê 
vê nerîtê dihê qebûlkirin. 

BERHEMÊN WÎ

Li gorî ku Herekol Ezîzan diyar dike, sala 
1925an Komela Şiirên Hecî Qadirî Koyî, li Bex-
dayê hebûye û wan çend şiîrên wî çap kirine. 
Wekî dî dîwaneke wî hebûye ku bi qasî 800 rû-
pelî bûye û wî bi xwe du nusxe li berê nivîsîne 
(Ezîzan, 1941).

Ta rêk nekewin qebîlî ekrad 
Her wa debine xerabe abad

Enwaî milel le gewra ta çûk 
Xemlîne memalikî weku bûk

Yekberg in û yekzuban û yekreng 
Bê xêybet û ‘eyb û ‘ar û bêdeng

Dinya betranî dexon û dedeyn 
Her çonî meramyan e dekeyn

Her kurd in egerçî pakî merd in 
Pamalî zemane mîslî gerd in

Her manewe bênewa û mezlûm 
Wek bûmî xerabezar meş‘ûm

Ger ba‘isî em depersî kam e 
Şertî le-ke bû hemû temam e

Ew şerte be kullî îttîfaq e 
Ger Mer‘eş û Wan e ger Iraq e

Sed şêx û mela û emîr û xanî 
Bo lezzetî ‘eyşî zindeganî

Lew lawe ewan be hîlesazî 
Lem lawe eman be teqlebazî

Quryan be hemû wilatewe da 
Tu mulk û re‘iyye pakî fetwa

Yekyan emey to dekey neyan kird 
Xemyan nebû “kurd” eger hemû mird 

(Riza, 1913)
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FERHENGA HELBESTÊ
rêk kewtin lihevkirin

her daîm

xerabeabad xerabmalî 

enwaî milel gelên curbicur 

gewre mezin

çûk piçûk

memalik welat

yekzuban yekziman

betranî bitrî, torî

meram mebest, amanc

pamalî pelçiqî, pelixî

bênewa bê heng, bê rîtim, bê deng

bûm kund

meş’ûm bêyom

bais sedem

kam kî

kullî îttîfaq 
yekbûna giştî,  
hevgirtina mutleq

‘eyş jiyan

lew lawe wî aliyî

lem lawe vî aliyî

teqlebazî lotik

quryan qirkirin

re‘iyye teb‘a, bindest

fewta ji navê rabûn

mird mir

KURTEŞERHA HELBESTÊ

Tiştê ku di helbesta jorîn de Koyî hez kiriye 
bêje, em dikarin bi kurmancî wuha rave bikin: 
Heta ku qewm û qebîleyên Kurdan digel hev ne-
kevin nav ahengeke neteweyî, helbet bi tu awayî 
ne mumkun e ku ji vê rewşa xwe ya xerab û perî-
şan rizgar bibin. Tê dîtin ku gelên dunyayê, ji ber 
ku yekîtiya xwe ya neteweyî pêk aniye, welatê 
wan di nav xêr û xweşiyê de xemiliye. Ew miletên 
dunyayê ku bûne yek û welatê xwe xweş kirine, 
bûne xwedî şerefeke neteweyî. Dunyaya wan ava 

bûye û tiştê ku dixwazin bikin, ji destê wan tê. Li 
pêşberî vê rewşa gelên dunyayê, digel ku Kurd 
merd û pak in jî, ji ber wan yekîtiya xwe ya ne-
teweyî pêk neaniye, welatê xwe rizgar nekiriye, 
di nav neteweyên azad û yekbûyî yên dunyayê de 
rezîl bûne, zilm li wan hatine kirin û xelkê ewn 
wekî bêyom hesibandine.

Ji bo xelasiya ji vê rewşê, diviya ku şêx, mela, 
beg û axayan jî pêşiya gelê Kurda ronahî bikira-
na; bes wan jî wezîfeya xwe bi cîh neaniye û wan 
daye pey berjewendiyên xwe yên takekesî. Ji lew 
re tawan û gunehê wan ji yê gel zêdetir e. Li ser 
vê bêhestiyariya wan, ew divê qet neyên hezki-
rin.
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 ڕێگاکان دەچنەوە سەرتۆ،
ناچنەوە بانە

هیوا موسا

 -١- 

ده ریا پر له  نهێنی ئاوو 

منیش پر له  دور ی تۆ 

نازانم ده ریا به رینه  

یان دڵی من له  دوری تۆ !؟

-٢- 

هەتا نزیکم بوی دور بوم له خۆم 

ئێسته  دوری نزیکم له خۆم 

تیا ماوم له م به ینه دا ، نازانم !

دور له  تۆ بم یان دور له  خۆم !؟ 

-٣- 

سه ر هه وره کانت بۆ گه ڕام 

 بن ده ریاکانم ته  یکرد

گه ڕانێکی بێهوده  بوو 

نه مزانی تۆ له  دڵامیت. 

 -٤- 

دواجار بەفر هاتوو 

تۆش هەر نەهاتی 

بڕوانە چەند دڵگەرمە بەفر!

تەماشاکە ......

 چەند دڵساردە یار .

-٥- 

به ر له  ماڵئاوای، سه ردانێکم بکه  

 باهیچ نه بێ

 ڕۆحم بخەمە، جانتاکەتەوە.

-٦- 

هەموشتێ بۆنی تۆی گرتوە 

تۆش بۆنی سه فه ر

واچاکرته نیشتیامن هه ڕاج که م. 

ئاخر ده مێکه  یه ژن

ته نیایی بۆ خودا باشه 

بێتۆیش بۆمن سه قه ر .

sûret: Barham Rasul
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NE-ZIMAN
DIJ-ZIMAN

Serdar Ay

ziman 
ax ji vê heyama bê guhan 
gotin nayêne dotin, dan kirin
nîn e di neqebîna min û te de ti ragihan, afiran
her peyveke te zindan
her hevokeke te goristan
movik, gihînekên te mayin in
hevrezanên bê asîman
li paş û pêşê siwarên hespên rewan

ziman, min ne-ziman dij-ziman û ne tu
hetaheta, heta tu xwe ne qevêze di ser qozeqerê re 

xwe li ber bayê te berdan, xwe li aşê te hêran
lingek avêtina li ser lingekî ye li girûxanan
ziman dij-min 
tu giyotîneke têr kokaîn, li ser serên dûrebîn 
li dora hêvîyên sorandî, kofendîleke qozîya zeha maran
tu şana pizanê şopên devên desthilatdaran serdestan bindestan
ku bûyîye mîrat li min
kat dayîye li devê min
lewra dîroka min î qor dahatûya min î kor taca serê derewan 
nîrê pîyan stûyan… dilan 

ziman
tu tenîya bi don 
erd hişk, axx bilind e asîman 

xwe moxilkirin e li xwe mikur hatin
li xwe mikur hatineke pak-rewan
nîn e min nikilek erd perrek firîn lîçik roj li cîhana te ziman
jîn ê ji min re zimanekî ne-ziman dij-ziman 
zimanekî ku derdikeve ji demê bo demgirtinê
zimanekî ku dizelile li xwehdana yeke/î filitî ji felaketekê
zimanekî ku xwe li bûyeran dide weke qaçaxçiyan bo bûyînê 
zimanekî ku diqîrre li dora stêrkên gerdûna stranan weke dengbêjan
zimanekî ku difitile li dora ardekî esmerokî weke destarên semajen
zimanekî ku direve ji axê ber bi behran ve weke çeman
bila damarên zimanê min bibine kîzênên gundan!
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ne-ziman dij-ziman
li kavilan
ez va me, tazî, xwirînî, çav fereh vekirî
legleg hêkan dikin li ser dîrekên rajêna min î hejhejokî
tehna didine min asoyên min î zerikî
ez va me 
li behreke bêbehr li ser pişta masiyekî sewesî
bi bêhneke behî 
digerim di kurahîya avan de li perî û mîrzayên korsan 
ez va me, gerokê şevan, biv-liv rev-dev
çavên min diterifin ji roja van rojan 
kaj-bej pîj-xîj-qîj-mij

ez va me, di bin pêyên jinekê de
ku dirabe reqsê
di nav grîzonekên sekseke serkêş de
ku bi per dikin eşqê nas nakin îtaetê
ez va me, di bin baranê de
li ser banekî axî bangorekî bê qûl î hilorî 
di bin barîna berfê de 
berfmalkeke bê destî dirêjkirî li erdê li ser piştê maç dikim gulîkên spî spî

ne-ziman dij-ziman 
hey morikên hêlînên azadîyên sêrî li erdê qunik li asîmên 
ez va me 
ji hebûna-tunebûna min î însanê yekem gezoya tenêtiyê diherike
li darê dunyayê weke darekê li ser darê lingan 
çiqil û gilmên min hembêz vekirine 
çav didine çûkên dildarên bilbizêkên adaran

tehma tehimandinan difure 
piştiyekî bê pişt dipistîne
diterikêne terqa terqînê 
qeşlên tî dikişênin bi avê re qayîşê
bêriya bejna xwe kiriye şitila rihanê 
tê li beravan dengê pitikên pûngê…
hengameya gavan rêyan diherbilêne
jineke reşik î xemilî bi cil û bergên rengorengo rêwing e 
di nav siya min de, bi straneke kaş re

waa zarokên ji xopan û lîlanan 
birh ji qehrê zilmê kevanî 
ronîya çêv ji bêrîya tîrêjên rojê tîrî
hê ne-peyivîne…

sewtê peyva teqînî xelas dikir ji çirravan

ne-ziman dij-ziman…
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Banê Havînê

Choman Hardi

Ji Îngilîzî: Bilal Ata Aktaş

Her şeveke wê havînê
Piştî em diçûne nav ciyan, li ser banê pehn
Ez dimam şiyar 
li seyra banê hember
cihê ew lê,
ku roniyeke hûrik vêdiket 
her cara qumek li cixara xwe dida

Carekê çavên min bi resmên wî ketin
çûme malê û min navê wî neqişand 
li her derê pirtûkên xwe

Dihate xeyala min ka dê çi bigota, 
dê çi bûya bersiva wî. 
Dihate xeyala min ku ez jina wî me, 
li wî hişyar dibim dema nesax dikeve, 
xwarinê jê re çêdikim, porê wî dişom. 
Dihate xeyala min em li ser heman banî radizan. 

Saleke temam borî û em qet neaxiftin
paşê ji nişkê ve xaniyekî vala li hember me, 
banekî vala, awiran li me venagerîne
û şevên bêxew ji min re.

Piştî salan me cardin hev dît
heman mêr çend tilî jê kêm,
cira wî nexweş, ku neşê bineqişîne,

Em neaxiftin
em man li ser banên xwe yên cuda.

*Ev helbest, di sala 2014an de ji hêla London’s Southbank Centreyê ve 
wekî “yek ji helbestên herî baş ên evînîyê ya 50 salên dawî” hatîye hilbijartin. 

**Spas ji bo Ergîn Sertem û Şivanê Keleş.
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سەفەر بکە
سروە تاهیر

سەفەر بکە ;بە هیچ کەس مەڵێ،

حەتا ..بە”من”یش مەڵێ،

سەفەر بکە..!

عاشق ببە،

بە کەس مەڵێ،

بە منیش مەڵێ...!

سەفەر بکە ،چونکە تۆ بەرگەی

فرمێسک و نازی “ژنێک “ ناگری

ئاخر ..ئاخر کێت دیوە لە فرمێسکی نازی “ژنێک”

ملوانکەیەک لە عەشق دروست بکات..؟!

کێت دیوە لە زریان و تۆفانی خۆشەویستی” ژنێک”

بلوزێکی میهرەبانی بچنێت؟

کێت دیوە هەموو شەوێ لە پشت پەنجەرەی تەنیای

شعرێک بپێچێت و بیکاتە نوشتە بۆ گراوەکەی؟

کێت دیوە بە ئەستێرە سورو زەردەکان کە دور دورن

ناوی “ئەوین” بنوسێ؟

ــا  ــە دڵتەنگی ــەواوی شــەو ل ــۆ مــن ت ــوە کــەس ب ــەم دی ــن ن م
ئەســتێرەکان، بژمێرێــت...!

هاواری مانگ بکات ،تا لە تەنیایم هاو دەردم بێت؟..!

ئەستێرەم بۆ ڕاوبنێت،

دڵگرانیم هەڵفڕێنێت،

لەگەل شەقەی شەمشەمە کوێرە...!

من نەمدیوە...

بڕۆ،سەفەر بکە ،

بە” با” مەڵێ،...!

منیش لە جنسی” با”م

سەفەر بکە....!
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PARSEK
Guy de Maupassant

Werger Sîbel ER 
Mastera Wergera Wêjeyê -Kurdî (Sala 2an)

Guy de Maupassant him niviskar him jî 
rojnamevanekî Fransî ye ku di sala 1850yan de 
li herêma Normandiyê ji dayik bûye. Dayika Guy 
de Maupassant gellek ji wêjeyê hez dike, û vê 
hezkirinê dide lawê xwe jî. 

Di heman demê de, diya wî Flaubertê nivîs-
karê mezin jî dinase. Yê ku alikariya Maupassant 
dike, şîretan lê dike û tewsiyeyên nivîskariyê dide 
jî dîsa Flaubert e. Bi saya Flaubertî, Maupassant 
nivîskarên mezin ên wê demê, wekî Zola, Gon-
courtên bira, Huysmans nas dike. Bi xêra şeş ro-
manên xwe, ew jî mohra xwe li wêjeya Fransî dixe. 

Ya ku berhemên wî xurtir dikin hêza şêwaza 
rastiyê ye. Di sedsala 19an de, bizaveke nû derdi-
keve holê : realîzm. Di vê bizava realîzmê de jî hin 
şopên romantîzmê hene. Yek ji armancên bizava 
realîzmê ew e ku niheqiyên di nava civatê de eşke-
re bike û wan neheqiyan şermezar bike, mîna ber-
hema Mirovên Hêjar a Victor Hugo ku behsa êşa 
gel dike. Em rast li heman tiştî tên di vê kurteçîro-
ka Guy de Maupassantî de ya bi navê «Le Gueux» 
(Parsek) ku di 1884an de hatiye weşandin. 

Ev çîrok behsa jiyana zehmet û hêjar a par-
sekekî dike. Parsekê ku Maupassant behs dike, 
gunehê hemî xwendevanan tîne. Nivîskar jiyana 
rastîn ji me re xêz dike. Çimkî li gorî Maupas-
santî, yê ku realîst be, yanî hunermendê rastiyê 
be, divê ne bi tenê weneyekî ji rêzê a jiyanê rava 
me bike; lê divê ew nerîna herî baş, herî temam-
ker nişanî me bide, ku ew nerîn bikaribe rastiyê 
îspat bike. Her wiha di vê kurteçîrokê de, em 
dikarin bibinin bê ka nivîskarê mezin bi kîjan 
awayê êşa parsekekî û xemsariya mirovan a li 
hemberê wî parsekî bi hibra xwe nivîsiye. 

Spasiyên xwe li mamoste Îbrahîm Seydo Ay-
dogan dikim ku wî jî wergerê xwend û pêşniyarî 
û nerînên xwe ji min re gotin. 

Parsek - Guy de Maupassant  

Wî rojên xweştir dîtibûn, digel feqîrî û he-
jariya xwe. 

Di panzdeh saliya xwe de, li ser rêya me-
zin a Varvillê, erebeyekê li bin guhê wî xistibû 
û herdu lingên wî di qezayê de di bin erebeyê 
de pelixîbûn. Ji wê çaxê ve ye ku wî xwe li ser 
rêyan kaş dikir û parsekî dikir. Bi vî awayî diçû 
nav çewligên xelkê, xwe dispart ser qeysikan û 
pê dimeşiya. Ji ber wan qeysikan, te digot qey 
miên wî bilind bûbûn û hatibûn asta guhên wî. 
Te digot qey serê wî ketiye navberan du çiyayan.

Ew zarokekî weha bû ku di şeva beriya cejna 
Miriyan1 de, ji aliyê keşeyê dêra Billettesê di nav 
çahlekê de hatîbû dîtin, û ji ber vê sedemê jî, 
navê Nicolas Toussaint li wî kiribûn, bi xêra se-
deqeyan mezin bûbû, ji her cûre perwerdehiyê 
bêpar mabû, bi ser de, carekê gava nanfiroşê 
bajêr ji bo ku henekê xwe pê bike çend qedehên 
ava heyatê bi wî dane vexwarin û ji wê rojê ve ye 
ku wusa mîna berdûşekî digerriya, nizanibû tu 
karan bike ji xeynî parsê. 

1- Roja Miriyan, an jî cejna Miriyan, 2ê mijdarê ye. Ji bo 
Xristiyanan, ev roj piştî Toussaintê (1ê Mijdarê) pêk tê ku ew 
jî rojeke pîroz e bi taybetî jî ji bo Xristiyanên Katolîk. Di cejna 
Toussaintê de, bawermend hemî ewliyayên Xwedê bi bîr tînin 
û ji bo wan duayan dikin. Roja Miriyan jî, ji bo Xristiyanan 
rojeke wisa ye ku divê ew herin ser gorên miriyên xwe, duayan 
bikin da ku Xwedê li mirîyên wan bê rehmê.

32 | KURD’ÎNALCO • Hejmar 2



Berê, Barona Avariyê, ji bo ku ew têde razê, 
jê re tiştekî wekî kolikek ji pûşê hîştibû, li kêleka 
pînikê, di çewlika bi şatoyê ve girrêdayî de: wî di-
zanibû ku di rojên xelayên mezin de dikarî ji xwe 
re gepeke nan û qurteke ava sêvan di mitfaxê de 
peyda bikiraya. Piraniya caran, jê re çend qirûş 
pere dihatin, ku wê jina pîr li ber deriyê mala 
xwe an jî ji pencereya odeya xwe ve ji wî re diavê-
tin. Lê êdî ew jî mirîbû. 

Li gundan, tu kesî tiştek nedidayê : xelkê 
êdî ew baş nas dikir ; ev çil sal bûn ku êdî ji wî 
aciz bûbûn lewre wî bedena xwe ya bêpergal û 
bêşewe li ser her du simên xwe yên darî ji holi-
kekê dikişande holikeke din. Lê nedixwast ji wira 

biçûya jî, lewre wî tu tiştek li ser dunayê nedi-
zanî ji xeynî vê quncika vî welatî, û van sê an çar 
xanikên ku wî jiyana xwe ya feqîrî tê de derbas 
kiribû. Wî sînor danîbûn ji parsekiya xwe re, û tu 
caran tixubên ku ji xwe re hînî wan bûbû derbas 
nedikirin. 

Wî nizanibû ka dunya piştî van darên ku wî 
ditîtin dewam dikir an na. Qet xema vê pirsê jî 
nedixwar. Û wexta ku gundî êdî jê eciz dibûn, li 
ber sinorên zeviyên xwe an jî Ii ber diwarên xwe, 
bi ser wî de diqîriyan:

- Tu çima naçî gundên din, ji dêleva ku tu her 
roj li van deran bikulî ? 

Wî bersiv nedida, û ji wir bi dûr diket, bi tir-
seke nediyar li ser cîhana nenas, tirsa belenga-
zekî ku ji hezar tiştî guman dikir, ruyên nû, nifir, 
nêrînên gumanbar ên xelkê ku wî nas nedikirin. 
Û cendirme bi komên dukesî li ser rêyan bûn, wî 
ji ber tirsê, ji ber dozîna xwe, xwe diavête nav de-
viyan an jî xwe dixiste dawiya keviran. 

Wexta wî ew ji dûr ve didîtin, di bin tavê de 
dibiriqîn, ji nişka ve lerzîneke cuda bi wî digirt, 
wekî lerzîna cinawirekî ku hewl dide xwe veşere. 
Dev ji kopalên xwe berdida, û xwe bi lêz diavête 
erdê û xwe tilor dikir mîna qerpalekî, dibû wekî 
gilokekî, pirr piçûk dibû, nedixuya,wekî kîvroş-
kekê bikeve qulika xwe, kincên wî û ax tev li hev 
dibûn. 

Lê belê, tu pirsgirikeke wî bi wan re çênebû-
bû. Lê ev di xwina wî de hebû, wekî ku ev tirs û 
konetî ji dê û bavê wî jê re mîras mabin, her çiqas 
wî ew nasnekiribin jî. 

Stargehek, banek, xaniyek, penageheke wî 
tunebû. Havînan ew li her derê radiza, û zivista-
nan jî wî xwe dişimitand nav kadîn an govan, ku 
mirov lê diheyirî. Tim bi lez ji wir derdiket beriya 
ku kesek ji hebûna wî haydar bibûya. Ji bo ku bi-
keve van avahiyan wî hemî qul nas dikirin; û bi-
karanîna darikên binçengan milên wî bi awayekî 
nedîtî xurt kiribûn, bi hêza zendên xwe hildikişi-
ya serdavên debarê, û ew li wir carna çar an pênç 
roj dima bêyî ku tev biliviya, elbet heger di wexta 
lêgerînên xwe de têra xwe xwarin top kiribûya.

Les gueux - Jacques Callot (1592-1635) 
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Ew wekî ajalên daristanan dijiya, di nav în-
sanan de, bêyi ku kesekî nas bikiraya, bêyi ku ji 
kesekî hez bikiraya, û li ber çavên gundiyan jî tu 
qedr û qîmeteke wî tunebû, tew wekî dujminekî 
lê diniherîn. 

Navê wî danîbûn « Zengilok », lewre wî tim 
xwe dihejand, û di navbera herdu darikên bin-
çengan de wekî zengilokekê diçû û dihat. 

Ev du roj bûn ku wî tiştek nexwaribû. Tu kesî 
êdi tiştek nedida wî. Êdî tu kesî ew nedixwast. 
Jinên gundî, her yek li ber deriyê xwe, ji dûr ve 
diqêriyan gava ditîtin ku ew dihat : 

- Ji kerema xwe re dikarî herî, rezîlê heram ! 
Va hê nebûye sê roj ku min qeteke nan dabû te. 

Hingî ew li ser darikên xwe dizivirî, û diçû 
mala kêlekê, û heman miameleyê li wî dikirin. 

Jinan li ber derîyên xwe digotin: 

- Ma em nikarin her rojên Xwedê xwarinê 
bidine vî tiralî. 

Lê lazim bû ku vî tiralî her roj xwarin bixwa-
raya. 

Ew li Saint-Hilairê, li Varvillê, û li Billettesê 
geriyabû, ne qiruşek ne jî nanekî tisî bi dest ve 
ketibû. Bi tenê hêviya wî ji Tournollesê hebû; lê 
diviya ew deux lieues2 bimeşiya, û ew êdî xwe 
ewqas westiyayî hîs dikir ku nikaribû xwe kaş 
bike, zikê wê jî bi qasî bêrika wî vik û vala bû. 

Lê wî dîsa jî dest bi meşê kir. 

Meha kanûnê bû, bayeke sar li ser zeviyan 
digeriya, û di nav guliyên tazî de fîqê lê dixist; û 
ewran baz dida di nav ezmanê nizm û tarî de, û 
bi lez diçûn dereke ku mirov nizanibû. Qopo hêdî 
diçû, destekên xwe bi zehmetiyeke giran bi xwe 
re yeko yeko kaş dikir, û xwe dida ser lingê xwe 
yê xwar ê ku jê re mabû, û di piyên wî yên xwar 
de gincirek pê diketin. 

Carinan, li ber çalê rûdinişt, û çend deqeyan 
bêhna xwe vedida. Birçîbûnê tengasiyek dixiste 

2- Lieue : qeyseke pîvandinê bû ku li Fransayê demên berê 
dihate bi kar anîn. Îro 1 lieue dike nêzikê 4,8 kîlometre. Yanî di 
vir de, parsek divê nêzikê 10 kîlometreyan bimeşe. 

rihê wî yê tevlihev û giran. Bi tenê li tiştekî difi-
kirî: “xwarin”, lê wî nizanibû bê wî yê çawa û ji 
ku peyda bikiraya. 

Sê saetan, ew bi zehmetî di rê de meşiya; pişt 
re, wexta ku çavên wî li darên wî gundî ketin, 
hingî lez da xwe. 

Yekem gundiyê ku li ber çavê wî ket, û wî jê 
sedeqe xwest, jê re got: 

- Ha ! Tu dîsa hatî ?! Tu bûyi bela serê me! 
Em ê tu car ji te xilas nebin ? 

Hingî Zengilok ji wir dûr diket. Li ber her 
deriyî, herkesî hêrsa xwe lê dianî, didan berê wî 
û tu tiştek jî nedidanê. Lê dîsa jî wî gerra xwe 
berdewam dikir, bi sebr û serhişkî. Qiruşek jî top 
nedikir. 

Hingî li nav çewlikan digeriya, di nav erdên 
ku ji ber baranê nerm bûbûn dilebitî, ewqas be-
tilîbû ku nikaribû darikên xwe bilind bikiraya. Li 
her derê berê wî didan. Yek ji wan rojên sar û 
xemsar bû ku dilê meriv teng dibe, ku hişê meriv 
tev li hev dibe, ku rih tarî dibe, ku destên kesî 
venabe ji bo tistekê bide an jî alikariyekê bike.

Wexta ku gerra xwe li hemî malên ku nas 
dikirin xilas kir, çû di quncika kortalekê de rû-
dinişt, li ber hewşa Chiquet begî. Wî xwe berda, 
mirov wiha digot ji bo behs bike bê ka wî çawa 
xwe ji kopalên xwe berdida û xwe dixiste xwarê. 
Û wexteke dirêj bêlebat ma, birçîbûnê li serê wî 
xistibû, lê zêde zext bû ji bo baş xwe bigîhîne 
feqîriya wî ya bêbinî. 

Ew li benda çi bû mirov pê nizanibû, hêviye-
ke nediyar ku di hundirê meriv de tim cîh digire. 
Li koşeya vê hewşê li bin bayê sik û sar, li benda 
alikariyeke aloz bû ku meriv ji Xwedê an jî ji în-
sanan hêvî dike, bêyi ku meriv lê bipirse ka çima, 
ji bo çi, û ji aliyê kê ve tê. 

Komeke mirîşkên reş di wir re derbas di-
bûn, ew jî jiyana xwe li erda ku nanî dide herkesî 
digerriyan. Hercarî, nikulên xwe li qût an jî ke-
zikekê dixistin, û lêgerîna xwe ya hêdî û ji xwe 
bawer dewam dikirin. 
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Zengilokî li wan diniherî, bêyi ku li tiştekî 
bifikire ; pişt re hate hişê wî an jî hate zikê wî, 
çimkî fikir nebû lê hîs dikir ku li ser agirekî ezîn-
gan ew heywan bi awayekî biraştî ji bo xwarinê 
baş dibûn. 

Gumana ku ew ê diziyê bike nedihate hişê 
wî. Kevirekî li ber destê xwe girt, û, ji ber ku jê-
hatî bû, bi carekê ve lêxist û mirîşka herî nêzî 
xwe kuşt. Heywan bi ser kêleka xwe de ket digel 
ku baskên xwe li ba dikirin. Yên din direviyan. 
Li ser pepikên xwe yên ziravok, Zengilok jî, ji nû 
ve rahişt destekên xwe, û dest bi mêşê kir ji bo 
biçûya neçîra xwe ji erdê rakiraya, rêveçûna wî jî 
eynî dişibiya ya mirîşkan. 

Wexta ku gîhişt ber laşê piçûk û reşik ê ku 
di nav xwinê de mabû, dehfeke giran li pişta xwe 
hîs kir û dev ji darikên xwe berda, û bi qasî deh 
lingan bi wê de tilor bû. Chiquet begî, acizbûyî, 
xwe avête ser wî heydûdî, û bi kulman lê da, wekî 
dînekî, wekî gundîyekî ku jê tiştek hatibe dizîn, 
bi kulman û pehinan li her derê laşê wî seqetî 
xist, ewqas ku wî nikaribû xwe biparastaya jî. 

Kesên çewlikê dor bi dor hatin wir, û wan jî 
ligel patronê xwe ewqas li wî parsekî dan ku tê de 
hal nehiştin. Pişt re, wexta ji ber lêdana wî wes-
tiyan, wan ew ji erdê bilind kir, bir û xist êzin-
gxaneyê heta ku millet herin bangî cendirmeyan 
bikin.

Zengilok, bi halê nîvmirîtî, bi xwîn û ji birçi-
ya mirî, wisa li erdê dirêj kirî ma. Bû êvar, şev, û 
şeveq. Wî hê jî tiştek nexwaribû. 

Ber bi nîvroyê cendirme hatin û derî bi ted-
bîrî vekirin, çimkî ew li hêviya bexwedanekê bûn 
ji ber ku Chiquet begî gotibû ku parsekî lê xistiye, 
û wî jî bi zehmetî xwe jê parastiye. 

Serbaz qariya :

- De rabe !

Lê Zengilokî êdî nikaribû xwe tev bilivanda-
ya, wî hewl dida ku rabe ser piyan, lê nikaribû. 
Digotin qey ew hîleyan dike, ku ji ber xirabiya 
xwe nedixwast rabe ser piyên xwe, lê her du 

zilamên bi çek, bi tundî, bi milên wî girtin, û 
kopâlên wî xistin bin milên wî. 

Tirsê pê girtibû, ew tirsa ji wan kesên kem-
ber zer3, ew tirsa neçîran li hemberî neçîrvan, ya 
mişkê li hemberî pisîkê. Û, bi hewldaneke nedîtî 
ve, li ser piyên xwe ma. 

- De hade, bi rê kevin ! gote serbaz. 

Meşiya. Hemî xebatkarên çewlikê li çuyina 
wî temaşe dikir. Jinan kulmên xwe nîşanî wî di-
kirin, zilaman jî hîka hîka wan bû, û çêrr dikirin: 

- Axir hate girtin! Em jê xilas bûn. 

Di navbera herdu gardiyanan de bi dûr di-
ket. Di xwe de enerjiyeke qels ku bikaribe wî heta 
êvarê xwe kaş bike dît, ehmeq, nizanibû çi pê di-
hat, zêde bizdiyabû lewma ne di bala wî de bû bê 
çi li benda wî ye.

Kesên ku li rastê wan dihatin, disekinîn û lê 
diniherîn, gundiyan dikir pistepist : 

- Dizî kiriye ! Diz e !

Bi şevê, gîhiştin navçeya kantonê. Tu caran 
heta vir nehatibû. Wî baş fahm nedikir bê ka 
çi diqewimî, û dê çi bibûya. Van hemû tiştên 
dijwar, nediyar, van rûyan, û van avahiyên nû, 
ew ditirsand. 

Wî peyvek jî bilêv nekir, tiştekî ku bigotaya 
tunebû, ji ber ku wî tiştek fahm nedikir. Evqas 
sal bûbûn ku wî bi tu kesî re qise nedikir, wî 
bikaranîna zimanê xwe jî wenda kiribû ; û ra-
manên wî jî zêde şaşwaz bûn ji bo bi peyvan we-
rin îfadekirin. 

Cendirmeyan ew xist girtgeha bajêr. Nedifi-
kirîn ku pêdiviya wî bi xwarinê hebe, û wan ew 
heta serê sibêhê li wir hişt. 

Lê, gava ku hatin da ku lêpirsînê bikin, serê 
şeveqê, li meytê wî rast hatin ku li erdê bû. Çi 
surprîzeke ecêb!

3- Kember zer : di vir de ji bo kincên cendirmeyan tê bi kar 
anîn. Wê demê uniformeyên cendirmeyan de kemberekê zer bi 
çeprast ji milê heta jêra zikê li ser kincên wan bû. 
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Zarokatî…?
Nivîsar: Heyran

Wêne: Adem Sonmez

… Diyar bû ku mij ranedibû. Ev çend saet 
bûn ku ew dimeşiyan, lê Memo dîsa jî nizanibû 
ka ew kîngê digîhêjin cîhê dawiyê. Ev cara wî ya 
yekem bû. Bi kêfxweşî derketibû derve, lê niha 
di nav vê serma û seqemê de, bi tenê mîndera 
li kêleka sobeya germ dihat bîra wî, ew sobeya 
ku diya wî her sibe, beriya herkesî şiyar dibû û 
vêdixist û sîtila avê dida serê da ku çaya taştêyê 
çêbike ji hemû malbatê re. Heger Memo nehati-
bûya vira, wî dê li ber sobeyê çaya xwe ya germ 
vexwaraya. Lê belê di destê wî de nebû. Nexwas-
taya jî ew ê biçûya serê wî çiyayê. Wî dê ew ser-
ma heta hestiyên xwe hîs bikira. Axx ew sermaya 
ku li serê tilîkan dixe. Wê sermayê ku li tilîkên 
piyê Memo dixist û di hundirê gîzmeyên wî de 
wekî agirekî, tûj tûj ew tilî dişewitandin. Baş bû 
ku gîzmeyên wî yên reş ên ji plastîk di piyên wî 
de bûn û ew ji wê sermaya hişk diparastin. Hîn 
jî baştir bû ku pîrika wî jê re goreyên rîs çêkiri-
bûn û Memo jî bê wan goreyan dernediket derve. 
Bêyî wan gîzmeyan û goreyên rîs, di nav wê spiya 
bêdawî de wê lingên wî biqefiliyana.

Apê Rizgan li herî pêş, rûyê xwe bi egala 
qehweyî ve girtibû û te digot qey di nav behrekê 
qeşagirtî de wekî keştiyekê ku cemedan bişkîne, 
bi heybet dimeşiya û gav bi gav rê ji hevalên xwe 
yên piştê re vedikir. Her gavê ku apê Rizgan di-
avêt, ji bo piyên parra re dibû hêlîneke parastî. 
Memo di rêya xwe de rehet dimeşiya, çimkî di 
pêşiya wî de panzdeh kes hebûn û her panz-
deh kesan, cîhê gîzmeyên Memo fireh dikirin. 
Hêlînên ji bo piyên Memo bi gavên panzdeh ke-
san ve dihatin avakirin. 

Memo û rêhevalên wî wekî keriyekî guran ji 
nav berfê hildikişiyan serê gazê. Das û kap li piş-
tê ! Girêdayî ! Bi zexm ! Diviyabû bi zexm bibûna 
di vê rêyê de. 

… Hema berî niha, beriya ku ew şanzdeh kes 
hîn nebûbûn wekî keriyê guran, hîn nû derke-
tibûn ser rêya hilkişandinê, bêhn û germahiya 
malê, hundirê Memo germ dikir. Mij û serma ne 
di vî şiklê de bûn. Belê sar bû, lê belê spiyekî, ser-
mayeke xweş hebû.

Lê belê diyar bû ku îro jî dê bibûya wek 
hemû rojan.

Hilkişe serê gazê, çiloyê xwe bide hev û heta 
nîvro dakeve gundê ku ajal alifê bixwin ; da ku 
jiyan bidome…

Nîşe: Ev çîrok ji bo fotoçîroka hejmara ye-
kem hatiye şandin û em jî li vir bi xwendevanên 
xwe re parve dikin.

qehweyî ve girtibû û te digot qey di nav behrekê 
qeşagirtî de wekî keştiyekê ku cemedan bişkîne, 
bi heybet dimeşiya û gav bi gav rê ji hevalên xwe 
yên piştê re vedikir. Her gavê ku apê Rizgan di-
avêt, ji bo piyên parra re dibû hêlîneke parastî. 
Memo di rêya xwe de rehet dimeşiya, çimkî di 
pêşiya wî de panzdeh kes hebûn û her panz-
deh kesan, cîhê gîzmeyên Memo fireh dikirin. 
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ڕۆژێكی بەهار لە هەورامان
Christophe 

Lîsansa Kurdî

ــو  ــەعات و نی ــەك س ــت ی ــان ده بێ ــا هەورام ــوان ت ــە مەری ل
باژوویــت. ڕێگاكــە بــە نێــو چیاكانــدا تێدەپەڕێــت و بــە دۆڵەكانــدا 
ســەرەتای  هەڵیانكەنــدوون.  خــوڕه كان  ڕووبــاره   كــە  دەڕوات 
ــه وه ،  ــه وز ده بن ــەكان س ــی دۆڵ ــە وردە وردە قۆاڵی ــارە؛ خەریک بەه
ــاكان  ــەی چی ــەاڵم لوتك ــت، ب ــه  ده ته قێ ــه وه ، تۆم ــه وزایی ده ڕوێت س
ــه ك.  ــە مله ی ــا دەگات ــەوە ت ــەرز دەبێت ــە ب ــن. ڕێگاك هێشــتا به فراوی
بەرزاییەكــەی نزیكــەی دوو هــەزار مەتــرە و جگــە لــە ڕێگاكــە 

ــپیە. ــوێنێ س ــوو ش هەم

هەیــە:  كــوردی  مێژوویــی  شــارێكی  ملەیــە،  ئــەم  دوای 
هەورامــان. ئــەم شــارە و ناوچەكــەی ناوەندێكــی كولتــووری و 
ئایینیــی زەردەشــتی بــوون و ئێســتا ناوەندێكــی گەشــتوگوزاریی 
گرنگــی ئێرانــن. بــەاڵم ئەمــڕۆ شــتێكی تــر ســەرنجامن ڕادەكێشــێت. 
ــە  ــن ب ــان، دەتوانی ــە هەورام ــش گەیشــن ب ــك پێ ــد كیلۆمەترێ چەن
ــەوان  ــن. ئ ــی لەســەر نشــێوی شــاخەكە ببینی ــی پڕتەقاڵ ــان خاڵ دەی
كۆڵبەرەكانــن كــە لــە عێــراق دەگەڕێنــەوە و لەســەر پشــتیان 
ــە  ــە ب ــرن ك ــتوومەك هەڵدەگ ــەم و ش ــرام بەره ــتا كیلۆگ ــا هەش ت

پالســتیكی پڕتەقاڵــی داپــۆرشاوە.

ــەوای  ــەش و ه ــە ک ــان ل ــتنی بارەکانی ــۆ پاراس ــەرەکان ب کۆڵب
خــراپ بــە پالســتیک دایــان دەپۆشــن. بــۆ ئەمــەش پالســتیکی 
ــەر  ــە ه ــات و ب ــەر ه ــەوەی ئەگ ــەر ئ ــن لەب ــەکار دێن ــی ب پڕتەقاڵ
بکەوێتــە  و  بچێــت  دەر  دەســتیان  لــە  بەرهەمەکــە  هۆكارێــك 
خــوارەوە، بەهــۆی ڕه نگه كه یــه وه  دۆزینــەوەی ئاســانرت دەبێــت.

بێگومــان، كۆڵبــەران لەســەر ســنوورەكان لــە بازرگانیەكــی 
ناكــەن  ڕێگــری  و  دزی  بــەاڵم  دەكــەن،  بەشــداری  نایاســایی 
ــان دەكــەن  ــی بارەكانی ــی ڕێگاكــە چاوەڕوان ــە درێژای .ســەیارەكان ب
و كــە پــڕ دەبــن، بــەرەو بازاڕەكانــی شــارە گەورەكانــی ئێــران بــەڕێ 
ــە  ــە دەكــڕن، ن دەكــەون و كۆڵبــەرەكان لێــرە دەمێننــەوە. ئــەوان ن

دەفرۆشــن. تەنهــا بــارەكان دەگوازنــەوە.

ــە ناوچــە  ــران كــە ل ــی گشــتی ئێ بەهــۆی بارودۆخــی ئابووری
كوردیــەكان باشــرتە، دەیــان هــەزار كــورد ناچــارن كۆڵبــەری بكــەن. 
ــران نزیكــەی هەشــتا  ــی ئێ ــی مرۆڤ ــی ماف ــرەی ڕێكخراوەكان بەگوێ
هــەزار كــورد كاری كۆڵبــەری دەكــەن، چونكــە لــە ڕۆژهــەاڵت 
ــی  ــۆ بژێوی ــەوان ب ــاوە. ئ ــكاری زۆر بەرب ــە و بێ ــی كار نی دەرفەت
ژیانــی خۆیــان و خێزانەكانیــان دەبــێ بــاری زۆر گــران بخەنــە ســەر 
کــۆڵ و هەمــوو مەترســیەكی ڕێگاکــە بگرنــە بــەر. ڕێــگا چیاییــەكان 
زۆر مەترســیدارن، بــە تایبەتــی لــە وەرزی زســتاندا. کۆڵبــەران دەبــێ 

ــە ســەرما، هەرەســی بەفــر، تۆفــان و كەوتــن بپارێــزن.  خۆیــان ل
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دەبنــەوە  ڕووبــەڕووی  کــە  مەترســی  گەورەتریــن  بــەاڵم 
رسوشــتی نیــە، بەڵكــو ســەربازە ئێرانییەكانــن. لــە هەورامــان، 
ــە  ــە ک ــه وه  هەی ــك مله ك ــە نزی ــووك ل ــەربازیی بچ ــی س بنكه یه ك
ــراق  ــە عێ ــەوە ل ــی گەڕان ــە كات ــەران ل ــەربازەكان كۆڵب ــوە س لەوێ
دەبینــن و جاربەجــار بەبــێ هیــچ هۆكارێــك تەقەیــان لــێ دەكــەن.

پارێــزگاران و هەمــوو  ناوەنــدی،  ئێــران حكوومەتــی  لــە 
ــە و  ــەران هەی ــاییەكەی كۆڵب ــە نایاس ــە بازرگانی ــان ل ــك ئاگای خەڵ
هەموویــان ســوودی لــێ دەبینــن. دیــاردەی كۆڵبــەری زۆر كۆنــە و 
ئەمــڕۆ بــە هــۆی ئابلۆقــەی ئابووریــی ئەمریــكا لەســەر ئێــران، ئــەم 
كارە بــۆ ئێــران و خەڵكەكــەی بــە تایبەتــی لــە ڕۆژهــەاڵت زیاتــر لــە 
جــاران پێویســتە. ســەرەڕای ئــەوەش، بەداخــەوە هەمــوو مانگێــک 
ــگاو”  ــی “هەن ــرەی ئەنجومەن ــن. بەگوێ ــەر دەكوژرێ ــدێ كۆڵب هەن

كــە ڕێكخراوێكــی كوردیــی ڕۆژهەاڵتیــە، لــە مانگــی هەشــتی ســاڵی 
٢٠١٩دا، شــەش كۆڵبــەر لــە الیــەن ســەربازە ســنوورپارێزەكان 

ــدار كــراون. ــۆی تریــش برین كــوژراون و ن

هەرێمــی  حكوومەتــی  دارایــی  وەزیــری  بەگوێــرەی 
كوردســتانی عێــراق، ئاســتی بازرگانیــی نایاســایی ســەر ســنوور 
نزیكــەی  گەیشــتووەتە  ســاڵی ٢٠١٨دا  لــە  ڕۆژهــەاڵت  بــەرەو 
هەشــت ملیــار دۆالر. كۆڵبــەران جەســتەیان بــە كــرێ دەدەن 
و هێزیــان دەفرۆشــن، بــەاڵم تەنیــا بەشــێكی زۆر كەمــی ئــەو 
ــد  ــاو چەن ــەوان لەپێن ــەوە. ئ ــۆ دەمێنێت ــان ب ــەرمایە زەبەاڵحەی س
ــەی  ــی، پارچ ــری كارەبای ــان، ئامێ ــەی، دەرم ــەرە، م ــك، جگ دۆالرێ
ــان  ــەوە و ژیانی ــاخەکاندا دەگوازن ــاو ش ــر بەن ــتی ت ــل و ش ئۆتۆمبێ
ــە. ــان نی ــی تری ــچ بژاردەیەك ــە هی ــییەوە. چونك ــە مەترس دەخەن
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I. 

Lajê qiral Mardasî, mordemê çol û çolista-
nan çimê xo dardê kerdbî cayanê dûran! Cayêko 
têde boya zergunayîye nêameynê ra warişt we 
kewt rayîran. Kam kewt verenîyê ey, kerd virt 
û vala heminan. Senî kerd nêkerd kes nêzano la 
peyenî de xo rasena welatê ko û daristanan. Kiftê 
ey de di marî estbî, hîşa ey de xirabîya şeytanan.

Şarê koyan hêverî çahar hukumdaran dîy-
bîy; Kayumors ra cuyê musaybîy, bi Huşeng ra 
adir vistbîy ta,Tahmurasp înan musnaybîy ke ci-
lan biresenê, bi Cemşîd ra dêsan ronaybîy. Din-
yaya zergunaye de çend çend bindest û bê solan 
bê zî halê xo ra şa bîyî, mûradê xo ra hêvîdar...

Rindîye û xirabîye çend wexto ke hindêk nê-
kewtbî têmîyan. Key ke Dehak Cemşîdî kerdbîy 
di lete, qirî û nalî kewtbîy asmênan. Dayikî do-
mananê xo rê bermaybî, mêşnayî varakanê xo 
nimnaybî, êdî adir şibi hewn ra, roşnîyê lehîfêko 
sîya antbi xo ser, biluskan dayêne piro, şîpa lase-
ran mezgê babîyan de teqayêne.

Hukumdar kam o, çi yo, çi kar keno nê welatî 
de tay merdimî estbîy ke qet nêzanitêne heta ke 
Dehaq nêrasa înan. Dehaqî hêverî Cemşîd û do-
manê ey kiştbî, keynayê Cemşîdî ci rê bîbîy sey 
xelatan. Qesr û hemê şarê Nînovayî kewtbî ey 
dest. Heme esîranê xo ardê pêser; kam ke ci rê 

kar nêame heminan qir kerd. Şaristanan bi gana 
qirkerdoxanê xo şut. Ey waştêne ke heme dinya 
ey ra bitersa û însano ke erdî ser ro cuyeno esto 
ganî bi raştî û waştişanê ey cuye bikero. Peynî 
de hîn kerd ke hema hema waştişê ey ameybi ca. 
Heme dişmenê ey merdîbî, tenya welatê Hîndîs-
tanî de cayêko dûrî de birarzayê Cemşîdî, lajê 
Abdînî Ferîdun mendbi û o zî seba terse tehdî-
dêk nêbi. Hema ey erdan ser ro kesî kesî ra hin-
dêk nêtarsaybi, hindêk yew terse der û dore xo 
ra vila kerd ke tarixnasan nameyê hukumdaranê 
vêrînan heme xo vîr ra kerdî. Ha ma xo vîr ra 
mekerê; sey koyan da tay baxirî estbîy, hîna zêde 
şonetîye kerdêne û Dehaq zî têde eceb mendêne 
la nê ey ra zî çîyêk ra zî nêtersayêne. Dehaq zî zaf 
qayil nêbîyêne rîyê înan bivîno; çend dest ra bêro 
dûrî înan de nîyadayêne.

Dehaq merdimêko hem xirab hem eceb bi. 
Eceb esto eceb esto ya, no raşta zî zaf eceb bi. 
Marê ke ma vatbîy kiftê ey de estê marê raştikîn 
bîyî mîsal. Şew û roj dormaleyê sereyê ey de ey 
bi xirabîyan şîret kerdêne û wexto ke bibê vêşan 
vengê xo yê cinawiran ezbetê xo ra vetêne û heta 
ke di heb mezganê însanan (û hîna zêde yê xor-
tanê tezeyan) mewerî hîn dej dayêne Dehaqî ke 
Dehaq xirabîya xo zî vîyertêne. Karê werdpewj 
û hekîmanê ey tenya o bi ke seba ey mezganê 
rindan bivînê û şewe ra şewe werdê ci amade bi-
kerê. Xora no mezg o; hêgayan de nêramîyeno, 
bazaran de nêroşîyeno…ganî bi kiştişê însanan 
mîyanê kakatanê înan ra bivêjîyo. Hekîmê De-
haqî Îrmayel seba naye zaf dejayêne la no kar ey 
mil de mendbi.

Welatê Dehaqî de (dest ra çîyêk nîno ma 
sewbîna çîyêk vaje çimke raşta zî wextêk ey dest 
de mendbi) şarê şaristanan û dewan tim ters mî-
yan de bî. Kesî nêzanitêne kam roj berê ci cîyeno 
û xortê ci şinê û reyna pêser anêgerenî. Pêrunan 
duayan kerdêne ke dor qet nêra înan la ters mer-
gî ra çare nîyo, wextê ke marî bîyî har Îrmayel 
dest ra çîyêk nêameyêne. Eke ey seba Dehasî di 
mezgan mevînitêne Dehaqî di kesan ney belkî bi 
seyan kesan bikiştêne. Îrmayel merdimêko xirab 
nêbi, hetêk ra mezgan pewtêne la heto bîn ra tim 
sewbîna yew çare dime ra gêrayêne ke cuya nê 
xortanê bêgunayan bixelesno. Heta peyenî de xo 
rê yew rayîr dîbî, yew mezgê însanî û yew mezgê 
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vareke kerdêne têmîyan êdî. Êdî hewce nêkerdê-
ne her roj di kesî bimire. Wexto ke leşkeran teber 
ra di xortî ardêne, Îrmayel yê zeîfî kiştêne vatêne 
eke ez ney biverda beno ke nêşko biremo û xo 
bixelesno yê bînî zî bi nimite vera dayêne û têmî 
kerdêne vatêne “ganî ti reyna no welat de yewî 
ra nêasî. Şo, mi heme embazanê to no heta, hetê 
nê qilanê berzan ra rayîr kerdê. Beno ke ti înan 
bivînî û seba cuye yew şansê to yo bîn bibo,”. Bi 
no qeyde qilan ser ro, koma xortanê azadan top 
bîbîyê.

Ma vatbî ya welatê Dehaqî de kes çîne bi De-
haqî bitersno. Tay cayan ra xeber ameynê vetêne 
Ferîdun leşkeranê xo top kerdê û hetê ey ra yenê 
la Dehaqî qet goş nêdayêne ci. Ey zî zanayêne 
Ferîdun nêşkeno têde bêt bikero. Rojanê peyî-
nan de ey tay hewnan dîyêne û peynî de se bibi 
nêbibi ters kewtbi zerîya Dehaqî. Yew doman 
kewtêne hewnanê ey; ti bavajê çekeyê ey estê, 
ney; ti bivajê zaf bihêz o, ney; ti bivajê efsunê 
ey estê, ney! La çîyêk estbi nê domanî de û no çî 
Dehaqî zaf tersayêne. Rap vindertêne ewnîyayê-
ne mîyanê çimanê qiralî ra û seke ey ra vatêne 
“mi rê vinde, ez o biba semedê mergê ti”. Dehaq 
mîyanê ereqî de bîyêne haya, hînî senî tersayêne 
ma nêzanê la wexto ke ameyêne xo marê ey bi 
qîrî nalîya ey bîyêne har, heta serê sibeyan ci rê 
hewn nêmendêne.

Dehaq mîyanê dejê xo de xo kerdêne berz 
dayêne erd ro. Heme hekîm û qerebaşê ey ey ser 

ro ameybî peyser û kerdêne ke dejê ey bivindar-
nê. Hêzê kesî nêvetêne, vengê ey heme qesrê gi-
rewtbî û her kes hêrs û dejê ey ra zaf tersayêne. 
Şaristanê qesrê de, kuçeyêko dûrî de yew asinkar 
fekê berê xo de serê çokanê xo de ginaybi erd. 
Çimanê ey de ne xem estbi, ne terse estbîy, ne 
şabîyayene…Wexto keş ima ewnîyayêne ci ra, 
seke yew peykero kerrayin o asayêne. Dormaleyê 
ey de cîranê ey ci rê qehîryayêne la destê înan 
ra zî çîyêk nêameyêne. Cînîya ey peyê ey de lajê 
xo yê tewr qijkekî rê, bermayêne. Leşkeranê De-
haqî heta nika şîyês lajê înan berdîbî û nika zî 
lajêko tewr qijkek Karen şîbî. Karen çimê pîyê xo 
Kawayî de ney, raşta zî mîyanê birayanê xo de 
hem serranê xo de hem zî qilafetê xo de biney-
ke qijkek mendbi. Pîyê ey ey ra zaf hes kerdêne. 
Wexto ke lajê ey yo tewr gird berdbî seba ke yê 
bînan rê çîyêk nêbo tersa xo ver ra qet vengê xo 
nêkerdbi. Heta lajo şîyêsin zî wexto ke şi hancî 
zî hêvîya ey estbîy û vatêne beno ke Karen bixe-
lesîyo û peynîya ey sey birayanê bînan meba. La 
nika! Karen zî şîbî.

Îrmayel emşo reyna cuya yew xortî xeles-
naybî. Sey yê bînan têmî kerdbîy û hetê koyan 
ra ruşnaybîy. Xort bi linganê zitan serê kemeran 
ra, mîyanê teleyan ra, bir û daristanan ra vîyert û 
cayêko dûrî ra ewnîya şaristanî ra. Badecû zereyê 
xo ra sondê agêrayişî wend û rayîrê xo berdewam 
kerd. Cayêko dûrî de serê koyanê berzan de dîy 
ke xortî sey ey ke Dehaqî ra xelesyayê adiran 
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vistê ta û dormaleyê kile de govendan tepiştê. O 
zî şi û destê înan girewt, heta siba govend girewt, 
heta siba mezgê xo de serwedaritiş pewt. Karen 
sey xortanê bînan nêbi. Yê bînî heme xo xeles-
naybî û vatêne wa leşkerê Dehaqî ma nêvînê û 
ma xo rê ganî bimanê la zareyê Karenî de yew 
adir tafîyaybi. Çend rojan de înan rê bibi Serdar, 
dûrî ra pilananê agêrayişî kerdêne ke Dehaqî bi-
kişo û ney tenya şewe de di xortan ra yewî heme 
xortan bixelesno.

Şaristan heta nika çîyêko wina nêdîybî. Xe-
ber heme kuçeyan ra sey biruskan vila bîbî. Ewro 
qesra qiralî de yew asinkaro bê lekan mîyanê 
heme leşkeranê Dehaqî de ci rê ser wedaritbi û 
rîyê ey ra sond wendbi ke ey bikişo badecû zî ve-
cîyabi teber şibi. Şaristan de kam ke eşkeno çeke 
bigîro xo dest, çi vist xo dest girewtbî û vecîyaybî 
teber. Herkes gêrayêne Kawayî. Kam kî ey bi-
dîyêne seke çîyêko pîroz dîyo şa bîyêne. Kamca 
ra bivîyertêne o ca ters nêmaneyêe. Nameyê ci 
çend rojan de heme welatî ra vila bibi. Her ca 
ra xortî û serwederatoxî hetê ey de kom bîyêne. 
Zaf nêşi xeber rasaye serê koyan. Karen hêverî 
bineyke mat mendbi. Kesî ra nêvatbi o pîyê min 
o çimke pîyê xo ra zaf heredîyaybi. Ey vatêne o 
eşkayêne birayanê ey bixelesno la o zî sey heme 
welatijan tersonek bi û duştê Dehaqî de vengê 
xo nêvetêne. Embazanê xo girewt, vat “madem 
serwedaritiş dest pê kerdo ma rê vindertiş çîn o, 
bê ma qet bîyo?” û per û pîya verê xo koyan ra da 
hetê bajaran.

Wexto ke Kawa û Karen raştê yewbînan 
ameyî hêverî yewbînan nêşinasna. Virdî zî 
wextêko zaf kilmek de hîn bedilyaybîy ke heqê 
înan estbi yewbînan nêşinasnê. Kawa mat mend-
bi. Ey ke seba lajê xo ser wedarit bi nika lajê xo 
de ri bi ri bi. Hêverî kewt têmîyan la seke ma 
vat êdî Kawayo verên nêbi. Têde ters nêmendîy, 
dawaya ci zî êdî ne tenya dawaya lajê ey bî. Kawa 
êdî hêvîyê bindestan, mûradê xort û domanan 
bi. Bi lajê xo ra hetê xo da qesra Dehaqî, verenîya 
înan de çîyêk nêşka vindero. Leşkerê Dehaqî yew 
bi yew kewtî. Wexto ke kewtê qesir seke Dehaq 
êdî peynîya xo zanitêne. Êdî rojêka newe bîye, 
êdî newroz bî!

II. 

Meseleya ma nîya ke ma ser ro vinderê hele 
Kawa Dehaqî kişt yan ney. Merdena Dehaqî seba 
Kawa yan Karen yan zî bindestanê bînan zaf me-
sele nîya. Na encax seba Ferîdunî mesebe bibîyê-
ne. Ma do meselaya xo ya kamîye/nasname zî 
naye ser ro niqaş bikerî . Çimke mîtê Kawayî de 
raşta zî çîyêko eceb esto. Dinya da şima kamcîn 
mîllete ra bipersê, verînanê xo ra mîtan û efsa-
neyan vanê. Mîtê ke dinya de vila bîyê cira hîna 
zêde erd destvistene û mîlleta weçinitebîyene 
esta. Tay mîlletî vanê Homayî ma hîn viraştê ke 
ma însananê bînan ra pîroz ê. Tay mîlletî vanê 
ke ma na mîlletê wina qir kerda û naye ra zî cayê 
înan êdî yê ma yo. Yanî kam xo rê hîkaye nusne-
no, kam xo rê efsaneyan vano cayêk de xo heme 
însanan ra cîya têpişeno û bînhîşa înan de tim 
hukumdarîya mîlletanê bînan esta.

Kamîye çi ya? Kamîye, wexto ke yew şima 
ra pers kerd, va “şima kam ê” cewabê ey yo. No 
cewab tim yew ca ra dest pê keno. Wextê dest-
pêkerdişî ra ver zî yew çî esto ke cayê ey înan 
girewt o. Yanî dinya da eke şima çîyêk bidê dest 
pê kerdiş ganî şima yê wextî ra ver heme wextan 
bikişê ke cayê ci de wextê xo ca bikerî. Netewanê 
modernan ra bigîrê heta mîlletanê tewr vêrînan, 
kitabanê pêrunan de hîkaye no qeyde ya. Ve-
renîye ci de xirabîye û bindestîye esta. Meselaya 
Kawayî de zî no wina yo. Panc hukumdarê cîyayî 
estê. Beno ke yew tewr zalim bo la heme ci zî za-
lim ê. Kawa yê tewr peyêne dareno we, ey qesra 
ci de fîneno erd. Nameyê ey hukumdarî ra dano 
erd. Û hîkayeya verêne qedîneno. La bade cû?

Her kesî pawitêne ke êdî Kawa hukumdar bo. 
Wina musaybîy; kam ke yew hukumdarî ard war 
ganî o cayê ê hukumdarî bigirewtêne. La wina 
nêbi. Kawa qesrê ra vecîya û verenîya xo da ko-
yan. Ci rê ne zerdî, ne werdê weşî, ne zî sewbîna 
yew çî qîm nêkerdêne. Ey zanitêne ke kamcîn hu-
kumdar bêro beno çekeye zulmî. Xo çend bipawo 
zî şar xo bi xo zor dayêne ey ke wina bibo. Çimke 
hukumdarî qanunan wazena qanunî zî xopawitiş. 
Çend nêbo rojêk yew duştê nê qanunan de zulm 
dîyêne. La xoza, la daristanî, la koyî.. ê wina nê-
bîyî. Kawa verenîya xo da ê cayan ke azadîya ke 
emrê xo de hema ho tam keno vîndî nêkero.
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Ma cor de vatbîy ya, merdene Dehaqî seba 
Kawayî mesela nêbîyê. Seba Kawayî mesela 
abîyê ke êdî hukumdar çîn bo û êdî hukumdar 
çînbi. Merdene Dehaqî seba Ferîdunî mesele 
bîye. Çimkî Ferîdunî waştêne hukumdar bo û 
seba ke o hukumdar bo ganî hukumdaro verên 
bimiro. Peynîye de zî a bîye; Kawa hukumdarî 
vist û vat ke “êdî hukumdarê mi çîn o”. Ferîdun 
zî vat ke “êdî hukumdaro newe ez a”. Tayinî 
kewtê Kawayî dime ra, tayî zî hukumdarîya

Ferîdunî ver çokan ser vindertê. Di nasna-
meye vecîyayê werte û nameyê yê bêhukumdarî-
ye û koyan bi Kurd û Kurdistan.

Kawa seba xêrîban yew mît o, yew efsane yo; 
nusîyayo û wanîyeno û kesêko ey dime ra nêşîyî 
fam nêkenê ke o ho se vano çimke o yew rastîye 
yo. Senî ke Îbn-î Haldun vano “xoza qeder a” ya 
eyn wina. Kawa verenîye xo da koyan û xo ra pey 
zî beno ke bi hezaran ser wina şîret da ma ke aza-
dî bindestî nîya la serdestî zî nîya û na serê ko-
yan ra nusîyaya. Koyî ke têde mazêrî estê. Sinorê 
înan cayêk de çol û çolistanê, cayêk ra vewre û 
cemed ê. Senî ke Dehaqî înan fam nêkerdêne, 
hîşa Ferîdunî zî nêşka mîyanê gureyî ra bivecîya.

Beno ke hîkayeya Kawayî nêrasaya heme la-
yanê mazêran. Senî ke ma vat, na êdî yew xoza 
ya. Beno ke na yew hîkaye ba la eke hîkaye ba 
zî hîkayeya na xoza ya. Her caye ci ra awa ci vî-
yerena. Bindestî ya ci çîn a! Bi topan, bi tîyara-
yan, bi kîmyasalan, bi tîran û bi hezaran hezaran 
hezaran kişyayî; tarixê înan wina yew tarixo ke 
şima yew numuneyê ci nêvînenî ke çim eşto erdê 
kesî, tarixê ci wina yew tarixo ke şima nêvînê ke 
înan vato “ma kesî ser ro bibê hukumdar”, tarixê 
ci wina yew tarixo ke mîyanê şewe de zî berê 
înan bicenîyo o ber bîyo a û kesêko teber de yo 
ha şinasî ha xêrîb zere de xo rê ca dîyo, tarixê 
ci wina yew tarixo ke kamî rê ber kerdo a bi çe-
keye ey kişîyayê la qet bindestîyê qebul nêkerda. 
Serdestîya ci çîn a! Çimke ehlaqê koyan o, koyan 
de koletîye çîn a û eke şima dest bierzê yew be-
lengazî nîna a mana ke şima ey rê hukumdar bê.

Kawa yew destpêkerdiş o, wextê hukum-
daran qedîneno. Kawa yew newe ra nuştiş o, 
tarixî de ca dano bê hukumdarîye. Kawa yew 
berdewamî yo, hema zî koyan ser ro felitîyeno; 

çakucê ci dest de yo û geyreno domananê xo bi-
pawo. Berdewamîya Kawayî rey rey zî bêbextîya 
ci ya çimke Ferîdun zî waşt ey bindestê xo bike-
ro. Ey xo vîr ra kerd ke Kawayî Dehaq ard war û 
eke hukumdarîye esta heqê Kawayî ya û Kawayî 
zî hukunmdarîye wedarita. Beno ke xo vîr ra zî 
nêkerdo. Beno ke fam nêkeno û vano “ez lajê Ab-
dînî ya ez biesl a Kawa tenya yew asinkar o heta 
ke o ganî bo şarê mi hukumdarî heqa ey vîneno” 
la sewbîna yew çî xo vîr ra keno; beno ke bieslê 
zurîyetî ra nîna bieslê azadîye ra yena.

Hikayeyê ke mîyanê koyanê mazêrinan de 
vîyerenî perunan bîyarê pêser, şima yewe de zî 
nêvînenî ke vîrîya serdestî esta. Teyna na seserra 
peyene de bi milyonan kurd ame qirkerdene la 
şima nêvînenî ke cayêk de zî bindestîye esta. Ma 
va ya, Kawa hukumdarîye nêwazeno hukumdar 
zî nêwazeno. Cîyayîya ey yê mîtanê bînan a ya. 
O semed ra zî yew bêbextîya ci esta. Hîşa însanî 
rastîye bi nuştene qeyd kerda. Ma va rastîye ya a 
zî wina nîya. Rastîye nênusyaya, çîyêkê nusîyayî 
sey rastîye qebul bîyî û nuştene qesran de bîya. 
Nuştoxî dormaleyê hukumdaran de vindertî û çi 
ke hukumdaran şa bikero ê çîyan nuştê. Hukum-
daran zî çirrey merdimanê koyinan ra, merdi-
manê azadan ra hes nêkerdo û bi nuştoxanê xo 
înan sey şeytanî nuşto.

Zur dinya de nêheqîyeye tewr pîl a û se bi-
kera zî destê hîşe ra xelasa ci çîn a. Peynîye de 
do heme zûr û botanî duştê rastîye de mil bikerê 
çewt. Eke şarê azadî ke bindestîye nêwazenê şey-
tan ê o wext ma naye zî xo vîr ra mekerê; heta 
ke însanî şeytanî nêşinasna fîkrê xirabîye aşkira 
nêbîye, kesî nêzanitêne Homayî xirabîye zî afir-
naya. Yane şeytan xirabîya Homayî eşkera keno. 
Beno ke Kawa şeytan bo, beno ke kurdî şeytan 
bê û irsê ey ra bêre; na zî yena a mana ke kurdî 
eşkerakerdoxê xiraban e.

Şima çolan ra zê bêre welatanê cemedan ra 
zî mîyanê zergunayîya Kurdîstane de mîyanê dar 
û daristananê pîyê Karenî de şima rê xirabîye çîn 
a. Xirabîya xo şima zî sey yê bînan xo reyde anê.

*no cerebnayişî de hîkayeya Kawa yî xo rê 
“Alexie, Sandrine. Kawa, Weşanxaneya Avesta, 
2005, Paris” sey referansî girewta.
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SOBE

Omer Tekîn 
Xwandevan

Min cixareyek di nav wan pêçikan da pêçand 
yên ku ji sermayê hemû bi hêlek va hatibûn ku-
rifîn. Vêca bi herdu destên xwe, lûleya hesteyê 
ber bi devê xwe va tînim û serê cixarê pê dixim. 
Dikişînim hilmeke ku têra germkirina hinavên 
min bike. Xwedê dizane ji kengî va ye min ne-
kişandibû, weke hesreta çendik û çend salan ji 
min ra dihat. Di vê zivistana dûr û dirêj da titûna 
Serhedê jî gellekî baş bû, lê wexta zivistan dihat, 
cixarefiroşan gellek bêbavî dikirin û titûn buha 
difirotin. Min çend gulp li ser hev kişandin, teh-
ma cixarê weke bextewariya hatibû jibîrkirin, 
cardin vegeriyabû. 

Wênegir: Christophe 
cîh: Varto

Hewa gellekî sar bû. Sobeya ku di orta malê 
de bû ji rojeke berê va nehatibû dadan û hundirê 
malê jî bûbû weke kadînê. Hewce bû min sobeyê 
vexista an jî ez ê heta êvarê di vî malê da biqerisî-
yama. Bi niyeta ku cilên xwe li xwe bikim rabûm 
ser xwe. Lê cil jî wekî min cemidî bûn. Min bi 
zehmetî şal û fanoriyê xwe li xwe kir. Ji bo ku si-
tila di hindurê sobeyê da derxim, min rahişte de-
vika sobeyê û min rakir. Cixareya di destê min da 
vemirî, û min ew avêt nav kurahîya sobeyê. Min 
bi herdu destên xwe sitil ji sobeyê derxist û ber 
bi derî va çûm. Sirr û sermaya ku ji qulikên derî 
diket hundir, li ser rûyê min dixist wekî lêxistina 
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kulmên dijminekê. Wê gavê tirsa derketina der-
va diket hindurê min û min bi wê tirsê va deriyê 
malê vekir. Li derva berf dibarî û bayê tofanê 
jî pê re rabûbû. Cilên li ser min li ber bayê ne-
çar diman û li hemberî êrîşên wê radest dibûn. 
Êşa bayê li min dida, û diêşand wekî ku derzî di 
canê min re bikin. Hêrsa min gellek ji wê bayê 
ra dihat û ji bo ku ji vê baya kambax xilas bibim, 
min gavên xwe mezintir û bileztir diavêtin. Di 
nav êrîşên bayê da min xwe gihand ba sergînan, 
min laylona devê sergînan vekir û bi sitila destê 
xwe va ketim hundir. Sergînên malê gellek bûn, 
axir têra zivistana Serhedê dikirin û mezinahîya 
qeraxa wan bi qasê şikeftekê bû. Ji ber ku me 
gellek sergîn ji orta wê derxistibûn, êdî weke şi-
keftekê xuya dikir. Bayê ku ji derva jî dihat tesîr 
li hundirê vir nedikir û ev der piçek germtir bû. 
Her sal ji bo ku vê qeraxa sergînan çêbikim, her 
ez û Xwedê dizanin bê ez çiqas zehmetî dikîşi-
nim. Rêxa li devaran kom bike, dû ra bike baz-
malix û wan bi merrê bibire, paşê bike qerax... 
Dema çêkirina sergînan min bangî pismamê 
xwe dikir ku were alîkarîya min, lê nedihat, yan 
karê wî derdiket yan jî bi virra bi tiştekî va mijûl 
dibû. Tişta ku zora min dibir ew bû ku wî çiqas 
bangî min bikira, ez her diçûm alîkarîya wî... 
Eviya karekî zehmet e ku ez her sal dikişînim. 

Dengê ewte ewta kuçikê malê dihat, qey wî 
dizanibû ez di nav sergînan da me û li benda min 
bû ku ez derketama. Rebeno jî ne neheq bû, tew 
kuçikekî hov jî nikaribû li ber wê bayê seatekê 
bimaya. Min sitila li ba xwe tije kir bi sergînan û 
ji nav qeraxê derketim. Gellekî sar bû. Rûyê min 
qeşa girtibû. Rêça nigên min hatibû girtin lê dîsa 
jî diyar dibû ku kesek ji wir re derbas bûye. Li 
ser rêça nigên xwe, min heta malê bazda. Dema 
ji pepelûkan ber bi jor derdiketim, kuçik jî diket 
nav sergînan. Min deriyê xênî vekir û bi sitilê va 
ketim hundir. Min sitil di hundirê sobeyê da bi 
cîh kir û min devê wê girt. Min laylona li erdê 
girt û min agir berdayê. Laylon di nav sergînan 
da pê diket û êdî êgir bi sergînan girtibû. Min 
misîna avê jî danî ser sobeyê. Di zivistana Serhe-
dê da çay dijminê sermayê ye. Sobeyê hêdî hêdî 
tîn dida. Kêfa min gellek hatibû, min ê xwe germ 
bikira! Agir dikir nalenal û ava li ser sobeyê jî 
dest bi vizînê kiribû. Min cilên xwe ji xwe kirin 
yên ku hîn jî sermayê dihewandin. Min mînder 
û balîfa xwe li kêleka sobeyê danî û min xwe 
dirêj kir. Germahî û kêfxweşî… Min ew kitêb 
girt ya ku bi qasî dirêjahiya milekî ji min dûr bû 
û min li ber germahîya sobeyê dest bi xwendina 
çirokeke Borgesî kir.
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Me jê re behs kir bê em kî ne, armanca ko-
meleya me û kovara me çi ne û dû re me pirsên 
xwe ji wî kirin. 

1) Em dixwazin te nas bikin. Gelo tu kî 
yi ? 

Ez nivîskarekî frensiz û maceraparestekî 
Kors im. Belê ez nivîskar im, lê nivîskarekî siya-
si, xwedî helwestim. Berevajî nivîskarên klasîk/
statîk, para rêkxistinê di jiyana min de gellekî 
girîng e. Jiyana min di navbera nivîs û wêje, ma-
ceraparestî û rêkxistinê (engagement) de ye. Min 
bi qasî dehan pirtûk nivîsîne, yanî ev karê min 
e, ez bi vî şeklî îdareya jiyana xwe dikim (pere 
qezenc dikim). Li dora deh tecrubeyên min ên 
macerayê çêbûne, ev jî serboriya min a dunyayê 
ya angajmanê, ya di nav şerrên mezin de, wekî 
ya Afganistanê û Kurdistanê, li Îraqê pêşiyê 
Şerrê Golfê. Dema ku şerê li Rojavayê dest pê 
kir min yekser teqîp kir. Wekî “aviateur”, ez yê 
yekem bûm ku dora dunyayê bi ULMê geriyam. 
Min zehfê jiyana xwe di nav civatên ji yên xwe 
cuda de derbas kir, civatên prîmîtiv (pêşneketî) 
wekî Papouyan, Gelên çermsor yên Amerîkî, Nî-
lotîkan, civatên piçek pêşketîtir, wekî Afganan, 
Çiniyan. Ev jiyana min e. Û di nivîsên min de, 
çi roman, çi çîrok, an jî fiksyon bin, hemî ji ser-
pehatiyên min ên rastîn pêk tên. Hewiha ez fel-
sefevanekî siyasî me jî. Di felsefeya siyasî de jî, 
tiştên ku bala min kişandin dişibe tişta ku niha 
li Rojavayê diqewime: guherînên mezin ên civa-

tan, şoreşên mezin ên li Dunyayê yên ku dikin ku 
tişt wekî berê nebin. Min cerribandinên felsefîk 
jî nivîsandine. 

Di destpêka Şerrê li Sûriyê de ez li aliyê Kur-
dan im, yanî ev dibe heft sal, ku ligel Xalîd Îsa, 
nûnerê Rojava li Fransayê, ez jî tevlî doza Kur-
dan bûme.

2) Te behsa Afganistanê kir, şerê li 
Îraqê jî. Te kengî Kurdan nas kirin, û kengî 
têkiliya te ya ewil bi Kurdan re çêbû ?

Têkiliya min a ewil a bi Kurdan re, di sala 
1991an de bû, di dawiya Şerê Golfê bû, gava ku 
Saddam Husein berê xwe da Kurdan. Li Îraqê, 
çend sal piştî Enfalê û ewqas qirrkirinan, Kurd 
li hemberî Sadam û rejîma wî serî hildidin, ji ber 
ku ew hêza xwe ya berê wenda kiriye, piştî ketina 
Sadamê a Koweitê, hemî dunya li hemberî wî se-
kinî. Wê demê min Kurd nasnedikir. 

Ji ber ku em şîrketeke frensî ya paraşûtan 
de bûn, yek ji birayên min şandin Tirkiyê ji bo 
ku sinor derbas bike û erîşê komên Sadam ên li 
Îraqê bike da ku Kurdan biparêzin. Ez jî wê demê 
serbazekî yêdek bûm, û ez jî ligel wî çûm. Min dît 
çi qewimiye , Sadam çi anî bû serê Kurdên Îraqê. 
Ew gundên ku bi sedan hatibûn şewitandin. Li 
wir min Telebanî nas kir, wê çaxê ew serokê peş-
mergeyên YNKê bû li serê Çiya. Ew di zorê de 
bû ji ber Sadam Huseyin. Em bûn heval (alîgir), 
wekî din Min Ehmed Bamarnî jî naskir. Bamarnî 
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yek ji alîgirên Telebanî bû, ku nunertiya YNKê li 
Fransayê dikir. Îro ew nûnerê  Komara Îraqê ye 
li Romayê. Ew jî ji wê demê ve hevalê min e. 

Ligel Ahmed Bamarnî, û Telebanî, em difi-
kirîn ji bo doza Kurdan ka em çibikin. Me wiha 
dest pê kir. Çend sal pişt re jî min Abdullah Oca-
lan dît. 

Di sala 2011-12an de, dema ku Şoreş li Ro-
javayê dest pe kir, Ahmed ku li Bexdayê bûbû 
xwedî cîhekî (pozisyonekî) baş di karûbarên 
derveyîn de bû, hatibû Parîsê û bangî min kir. 
Ji min re got divê tu werî dîsa aliyê me bikî, ji bo 
birayên me yên li Sûriyê. Ehmed Bamarnî Xaled 
Îsa ku nûnerê Kurdên Rojavayê bi min da nasîn. 
Min jî got temam, em binherin ka em çi dikarin 
bikin. 

3 ) Waxta te di serî de Kurd nas kirin, 
nêrina te çi bû di derheqê wan de ?

Wê çaxê min cudahiyeke mezin di navbera 
YNK û PDKê de dît, cudahiyeke di navbera Bar-
zanî û Talabanî jî, ku ev jî perçebûna wan û şerên 
wan şîrove dikir. Min di aliyekê de civateke gel-
lekî adetî dît, ji aliyekê jî kevneşopî kêmtir bû, û 
bêhtir modern bû. Min zilma ku Erebên Îraqê li 
Kurdan kiribû dikir dît, ev jî dehşet bû ; min ba-
jarên sed hezar kesî dîtin wekî ku Kaladiza, Said 
Sadik ku ji bin ve hatibûn rakirin (rasé entière-
ment), Halebçe û qirrkirina bi gazê, heta sinorê 
Tirkiyê. Min dizanibû ku Kurd bêdewlet bûn, ku 
di navbera çar dewletan de hatibûn perçekirin 
û bindest bûn û mafên wan jî kêm bûn. Lê ev 
tiştekî din bû ku min didît. Min rastiyê bi çavên 
xwe dîtin. Min nefreta kûr a Ereban a li hemberî 
Kurdan dît. Kurd li wir wek mirovên ketêgoriya 
duyem dihatin dîtin, û îro jî ev wiha dewam dike, 
cara borî ez ji Bexdayê diçûm Hewlerê, polîsekî 
ji min re got: “tu diçî ba ew Kurdên ker” (ces con-
nards de kurdes).

Di sala 1996an de, ez bi qasî deh rojan ligel 
Ocalan mam. Min jiyana li kampê dît. Wê demê 
min jê pirsî ka ez dikarim wêneyên wî bikşînim, 
wî jî destûr da. Min jî jê re sond xwar ku ez ê wan 
weneyan bikim sindoqek û belav nekim. Herwi-
ha, waxta ku me nan dixwar, ku wî footbolê dilîst 
min wêne dikişand. Çar meh ewil, min ji arşîva 

xwe weneyek derxist ku me bi hev re nan dixwar. 
Îja hin kes li Raqqayê, li Rojavayê ji min dipirsîn 
“hema te wisa Serok Apo nas kiriye? Wêne hema 
ev tenê ye ?”. Min jî got wenê li ba min gellek in, 
lê li ba min niha tune ne. 

Pişt re, di sala 2011an de Şoreşa Rojavayê 
pêk hat. Ez çûm wir, min rêveberên wir nas kir. 
Min got temam, ka em binherin em çi dikin. Wê 
demê hê Daeş tunebûn, lê El Nosra hebû, ew çax 
ew jî nêzî Qamişlo bûn. Dû re ez her car çûm û 
hatim Rojavayê, hema îsal bêje min penc, şeş se-
fer kirin.

4) Di pirtûka te ya bi nave « Mourir 
pour Kobanê » (Mirin ji bo Kobanî), tu ji 
bo Kurdan dibêjî ku ew wekî stoaparêzan 
(stoïcien) in, ji ber çi tu wiha dibêjî?

Ev helbet têgeheke ji felsefeya siyasî ye. Ez 
gellek ji Stoaparêzan hez dikim, du hezar sal berî 
ew bingeha şaristaniya me avakirin. Li gorî fel-
sefeya wan, waxta em ji tiştekî bawer bikin, divê 
em ji bo wê tiştê bitekoşin , û em amade bin ji 
bo qurbanan bidin. Waxta Ciceron di Peymana 
Peywiran1 de dibêje “Dema ku pêwîst be , divê 
em bikevin nav şerr û divê em mirinê tercîh bi-
kin di şûna koletiyê de” . An jî waxta ku Seneque 
di peymana xwe ya Afînerê2 de dibêje “Heger ew 
bikeve, li ser çokan têdikoşe” (S’il tombe, il com-
bat à genoux). Tişta ku li Kobaniyê jî diqewimî ev 
bû, bi vî ruhî ha ditêkoşiyan. Li ber çavê dunyayê 
şerr dikirin, û ew (Kurd) dibûn xwediyê qedera 
xwe, jiyana xwe û fikrên xwe. Yanî ev ruhê wan 
wiha bû, ji tiştekî gazin nedikirin. Di civatên ro-
javayî de, ji ber konfor û rehetbûnê em di nav 
civatên gazinanderan de ne, em tu car memnûn 
nabin, her tiştê me heye, lê em tim gazingan di-
kin.

Li wir min dît ku kesên wisa hene ku gazinan 
nakin. Ew kes baş dizanibûn ka armancên wan 
çi bûn, û çi dixwastin. Ew qurbanan dabûn ber 
çavên xwe, nêzî 36 000 kes mirin û birîndar bûn 
ji ber bigihêjin armanca xwe, ango, guhertina ci-
vatê. Ew jî wekî stoaparêzên berê bûn, ku wan jî 
tu carî giliyan nedikirin. Li gorî min jî, serkeftina 
Kurdan bi xêra vê yekê pêkhat. Heger ku ew ga-

1- Cicéron, Traité des devoirs
2- Sénèque, De la Providence 
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zinan bikirana, ew ê nikaribûn li hemberî Daes-
hê li ber xwe bidan. 

5) Heger em Şoreşa Rojava û şoreşên 
cuda bidin ber hev, di kîjan xelên de ew 
wekî hev in, an jî ji hev cuda ne ? 

Xala hevpar rîsk e. Waxta meriv şoreşvan 
be, ew dikare bibe dogmatîk û hêgêmonîk…..
wekî min di pirtûka xwe ya Mirin ji bo Kobanî de 
nivîsand, divê ev rîsk pêk neyê. Yanî divê meriv 
bîhele ku xelk qise bike. Divê dîqet bikin, çimkî 
bi vê awayê meriv şer qezenc dike lê meriv aşi-
tiyê qezenc nake. Dive nermî hebe , êdî waxtek 
tê dive îdeolojî nebin îdealîzm, an jî dîsa dikarin 
şoreş pêk werin, mînak wekî li Erîtreyê, an jî li 
Seylanê, ew der dibin girtgehên vekirî. Ev rîske-
ke mezin e, ji ber vê yekê dawiya gellek şoreşan 
pirr xirab xilas bû. 

Lê aliyên baş, yên bi feyde ev e ku, Rojava 
bi xwe li Rojhilata Navîn şoreşek e, him ji aliyê 
demokrasiyê ve, him ji aliyê wekheviya jin û 
mêrê ve, him ji aliyê layisizmê ve, yanî ev şoreşa 
bingehîn e. Lê taybetmendiya wê ew e ku naşibe 
şoreşên ku li deverên din qewîmîne. Ev hatiye 
icad kirin li gorî pêdiwiyên (îhtiyacên) wir, ev 
komûnalîzm, kantonalîzm û hwd. Li Tchadê, an 
jî li Kolombiyayê bûya ew ê bi kêr nehata. Yanî bi 
awayekî gellek jîrek ji bo rewşa li Rojavayê hatiye 
fikirîn, ji bo mînorîteyan. Ev helbet pêşketinên 
Abdullah Ocalan ên di vi warî de ne, ku marksîz-
mê baş fehmkir, dev ji stalînîzmê berda û tişteke 
nû îcad kir. Di taybetmendiyê xwe de, şoreşeke 
femnîst û ekolojîst e jî, û ev yek jî li deverên din 
ên dunyayê tune ne.

Ev hemî dikarin bi awayekî pirr baş pêk we-
rin bi şertê ku nebin serdest (hêgêmon). Waxta 
meriv bi ser ketin, tim dixwaze ku qewet di destê 
meriv de be. Lê divê sakin bin, rêzdariyê bikin 
ji gelên din re, cîh bidin yên ji xwe cuda jî, çim-
kî wateya demokrasiyê ev e. Talûkeya şoreşan 
tim desthilatdarî ye, yanî ku bêjin em bi serke-
tin û her tişt ê me ye. Divê meriv bêje, erê em 
bi ser ketin, lê divê meriv wekî Nelson Mandela 
û Gandhi bibe, ku gotin erê em bi ser ketin, lê 
ên din jî hene û ew jî girîng in. Ew Şoreşên ku 
ew di destpêkê de qurban in, û dû re dibin cellad 
gellek bûn. (Divê Kurd li Rojavayê destê xwe sist 

bikin, berê şerr bû, ev ne mimkin bû. )… Gava 
ku Kurd li Rojavayê di şer de bi ser dikevin, ew ji 
gelên din pirrtir in, û ew Ereb û Tirmenan, Mesi-
han nakujin. Di waxta şerr de ew Hêzên Demok-
ratîk ên Sûriyê avakirin û bûn yek, divê ev yek 
di dema aşitiyê de jî dewam bike. Heger ev wiha 
dewam bike, bizanibin ku Şoreş biserketî ye. Lê 
heger cuda be, wê demê dibe wekî Erîtreyê, tu 
kesê nikaribe xwe îfade bike û wisa be wê her kes 
ji wir bireve. Tahlûke ye serxweşbûna serfirazî û 
desthilatariyê. 

6 ) Te behsa aşîtiyê kir, êdî ew dem e 
ku aşitiyê pêk bînin. Li gorî te, niha dema 
aşitiyê ye, bi taybetî jî ku niha erîşeke li 
ser Rojavayê heye ? 

Erê divê aştî were avakirin, çimkî gel li benda 
vê yekê ye. Bifikirin ku ev heft heyşt sal in ku şerr 
heye, lê li hin deverê wekî Qamişloyê ji zû ve ye ku 
şerr nemaye, û gelê wir li benda aşitiyê ye. Ev gef, 
bi taybetî jî a Tirkiyê, divê nebe sebep ji bo paşxis-
tinê. Armanca herî baş a li hemberî Tirkan ew e 
ku aşitiyê pêk bînin di welatê xwe de. Waxta ez 
dibêjim aştî, ez behsa demokrasiyê dikim. Heger 
erîşeke ji aliyê Tirkiyê pêk were, gelên li wir ew ê 
li hemberî wan şerr bikin. niha hê jî hêzên Ewropî 
û Amerîqî piştevaniya Kurdan dikin. Ew hê ji wir 
neçûne, divê ji hebûna wan îstîfade bikin ji bo de-
mokrasiyê pêk bînin. Heger ku Tirk erîş bikin, wê 
çaxê dîsa ew ê şerr bidome. 

Mesela ew tabûrên jinan, waxta şerr tunebe, 
ew ê çi bikin ? Divê waxta aştiyê de jî ew bi karekî 
din re mijûl bibin. 

7 ) Ji 2011an vir ve, tu gellek caran çûyî 
Rojavayê. Guhertin pêk hatine helbet, û 
bi taybetî jî di nav sazî û dezgehan de. Ji 
tiştekî piçûk dest pe kirin, sê kanton, pişt 
re ev bû federasyoneke, tewer em îroj 
waxta behsa wir dikin em dibêjin “Bakurê 
Sûriyê”. Wekî din te çi guhertin dîtin ? 

Waxta ku ew fehm kirin ku heger tim bibê-
jin Rojava, û li herderê îmaja Abdullah Ocalan 
derxînin pêş, ev yek dê bûbûya pirsgirêk û sebe-
bek ji bo ku Tirk bibêjin ew terorîst in, em erîşê 
wan bikin. Helbet, Ereb jî yên bigotina heger em 
bihêlin ew ê Kurd li me hukmê bikin. Rêvebirên 
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Kurd vê yekê baş fehmkirin, û navê wan deveran 
kirin “Bakurê Sûriyê”, “Rojavayê Sûriyê”, hwd. 
Bi van navkiran, her gel tê de ne, û ev jî strateji-
yeke jîr e. Ev guhertin bi lêz pêk hatin û bi kêr jî 
bûn. Divê meriv ji şerrê di navbera revebiran jî 
haydar bibe, û dîqet bike. Guhertin tim dewam 
kir, û ev ji aliyê leşkerî û qadên ku bi dest xistin jî 
ve baş xuya dibû. Herwiha geşedaniya admînîst-
ratîf û siyasî jî gellek bi pêş ketin. Ji bo mînak 
di destpêkê de tu dezgehên civatên sîvîl (ONG) 
tune bûn, xwe adapte kirin, û ji bo vê yekê weza-
reteke çêkirin.

Bi her rêvebir û gelê re jî ev qabiliyeta gu-
hertinê tune ye. Tişteke din jî ku bala min kişand 
ew bû ku li wir millet her dem dixebitîn, beyî 
navber. Ji bo mînak, heger saet duyê şevê jî bûya 
civîn li dar dixistin, ev yek jî zêde stoaparestî ye. 
Wuha hûn dikarin bi ser kevin, kê zêde bixebite 
ew qezenc dike. Yêk ku şerr wenda dikin, tiral û 
betal in. 

8) Îro em çawa dikarin Tirkiyê bidin 
sekinandin ? 

Heger ku li hemberî me rêvebirekî biaqil 
hebûya, me yê bi awayekî mantixî ew bidaya se-
kinandin. Lê na, ew di xeyaleke neo-osmaniyê 
de ye, ji ber vê yekê gellekî tahlûke ye. Mînak 
di dema Şerrê Sar de, heger ew rêvebir rasyonel 
nebûna bi awayekî hêsan dikaribûn bombeya 
atomîk bikar bînin. Rêvebirê Tirkiyê ji ber nef-
reta xwe ya li hemberî Kurdan kor bûye, nikare 
tiştekî din bibêje. Waxta ku ew dibêje Kurdên 
Sûrî ji bo Turkiyê tahlûke ne, ew bi xwe bi vî yekî 
bawer dike, herçiqas tu bombeyeke, guleyekî 
neçûbe aliyê Tirkiyê jî. 

Ji bo wî bidin sekinandin, ji bo niha tehdîdên 
Amerîkayê têr dikin, lê em ne bawer in ku heta 
dawî wiha be. Ew mafên nevdewletî binpêkdike. 
Divê dewletên ewropî li hemberî Tirkiyê pîvanên 
leşkerî û aborî bi kar bînin. Yanî koalisyona nav-
dewletî divê hêzên xwe li bi bêlîne. yani wuha 
ancax Erdogan nikare erîş bike, çimkî li hemberî 
wî dê endamên NATOyê hebin. Ev girîng e niha 
tu kes ji wir neçûye. 

9) Waxta Erdogan erîşê Menbicê kir, 
ev di 24ê tebaxê de pêk hat, ev jî erîşa Os-
maniyan a cara ewil li Sûriyê tîne bîra me 
ku di 24ê Tebaxa sala 1516 bû, mînakên 
din jî hene. Iro gava tirkiyê erîşekê dike, 
bi dîrokekê re girrêdayî. Di 8ê îlona 2019 
, komên Tirk û Amerîkayi serê sibê di saet 
10an de ketin Tel abiyad, Girê Spî ; 8ê 
Îlona 1922, jî Tirkan Îzmîrê ji Yunaniyan 
girtibûn, hêdî Sêvre xelas bû û destpêka 
Peymana Lausannê bû. Erdogan jî dixwa-
ze peymaneke Lozana nû biafrîne. Li gorî 
te ev tesaduf e ? 

Ez bi taybetî li ser vê pirsê nesekinîme, lê ji 
bo kesekî ku di pîskolojiya Erdogan de be ev nor-
mal e, waxta meriv mîna wî di xeyalekê de be, ev 
projeya wê ya neo-Ottoman (Osmaniya nû). Saû-
dî Ereb jê ditirsin, Ewropî jî gerek e jê bitirsin. Ji 
ber ku ev xeyala wî heye, mimkin e û van dîrokan 
wekî sembol bi kar bîne. 

10) Tu desteka Fransayê çawa dibînî ? 

Serokkomarê berê, François Holland, kesê 
yekem bû ku alîkariyê ji bo Kurdan da destpêki-
rin, tewerr beriya Amerikayê. Yanî helbet pişt re 
alikariya Amerikayê pirrtir bû, lê yê ku pêşîvantî 
kir Holland bû. Macron du caran delegesyona rê-
veberiya xweser pêşwazî Elyséeyê kir, bi vê yekî 
dixwast îfade bikira ku tişta li Rojavayê, li Sûrî 
diqewimî helbet Fransayê jî eleqeder dikir, hem 
ji bo ewlehiya xwe, him ji bo sebebên polîtîk û 
exleqî. Wî dev ji Kurdan berneda, waxta Trump 
di Kanûna 2018an de gotibû “em ji vir vediki-
şin”. Wê demê Fransayê Amerîka îkna kir ji bo 
ku ew ji wir neçe. Tesîra Fransayê a dîplomatîk û 
polîtîk ji ya leşkerî xurttir e. Yanî heta niha Kurd 
dikarin pişta xwe qewîn bikin bi Fransa û Eme-
rikiyê ve. Lê armanca me ew e ku, Ewropî bêhtir 
piştevaniya Kurdan bikin ji ber ku eger Emerîka 
vekişiya, Ewropa bikaribe li wir bimîne.
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DÎROKA BAJÊR-1  
KOK Û REHÊN BAJÊR 

Mustafa ÇELEBÎ 
Zanîngeha Toulouse Jean Jaurèsê 

Beşa bajarvaniyê 

1.Destpêk 

Cîhên ku îro zêdetirî nîvê populasyona dun-
yayê lê dijîn bajar in. Cara ewil di sala 2009an 
da hejmara mirovên bajarî ji hejmara yên gun-
dewar zêdetir bû û gihîşte 3,7 mîlyar mirovan. 
Ev hejmar roj bi roj zêdetir dibe û di temamiya 
dunyayê da her sal nêzîkî 60 mîlyon kes koçî 
bajaran dikin1. Heger ku meriv bajarekî wekî or-
ganîzmayekê bihesibîne, hingê pênasekirina vê 
organîzmayê  hebekî zehmet dibe. 

Dîroka bajêr jî, wexta ku meriv diçe dest-
pêkê, dîsa tê lêqayî vê zehmetiya pênasekirinê, 
her wekî ku Mumford jî dibêje, « kok û rehên 
bajêr di tariyê da ne »2. Bajar hêmaneke pirr-alî, 
tevlihev û pirr-tebeqe ye. Tenê tiştekî fîzîkî ango 
« cîhek » nîn e. Herçiqas « cîhek » be jî, ligel vê, 
hebûneke civakî û aborî ye. Ev hemû hêman ji 
destpêkê heta roja îroyîn bi hev ra hatine, herwi-
ha bi hev ra jî hatine hûnandin, lewma tevlihev 
e û bi tiştekî tenê nayê pênasekirin. Derbasî û 
têkiliya van tebeqeyan çi bûn, çawa peyda bûn, 

formên wan yên ewil çi bûn çawa veguherîn û ev 
hêmana kompleks wê ber bi ku va here? 

Weke ku em dibînin, bajarên metropol3

 û qadên metropolîten4 roj bi roj mezin dibin, fi-
rehtir dibin û gellek deran jî digihîjînin hevdu, 
meriv sînoran bi awayekî fîzîkî ji hev dernaxe, 
ango li ser nexşeyekê wexta ku meriv lê dinihêre 
wekî qadeke terrikî dixuyê ya ku avahî lê reşiya-
ne. Bajarên îroyîn, bênavendî an jî pirr navendî, 
hema serî û binîyên wan ji hev kifş nabin.

3-Koka Metropolê ji peyva metropolisê tê ku ev peyv peyveke 
Latînî ye ku tê wateya «paytexta herêmekî», bi Grekî jî dibêjin 
mêtropoles, yanî bajarê sereke û esasî yê herêmeke coxrafîk. 
Ji aliyê aktîviteyên xwe yên êkonomîk, çandî û populasyonê 
va qadeke girîng ya bajariyê ya welatekî ye. Ne mecbûr e bibe 
paytexta wî welatî. Bo mînak New York metropoleke girîng ya 
Dewletên Yekbûyî Yên Amerîkayê ye, lê belê paytext Waşîngton 
e. 
4-Qadên metropolîtan: Ligel navendeke metropolî, li derdora 
wê qadeke wusa heye ku tê de mal, endustrî û fonksiyonên din 
ên spesîfîk lê belavbûyî û pereşandî ye.

Tokyo
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Mexico City

Mexico City, bajarê pereşandî; weka tiştekî 
hatibe reşandin ango pereşandin.

Divê meriv bifikire ka sed sal berê aktivi-
teyên aborî, fînansî li kîjan deran pêk dihatin. 
Belkî xaneke bazirganîyê yan jî sûkeke kevn bûn. 
Îja gere meriv van herdu mekanan berawirdî hev 
bike, çerxa aborî ya ku çiqende fireh guherîye 
wisa bibîne.

2. Peydabûna bajêr û sedemên wê 

Dema ku em koka bajêr vedin, divê ku he-
sasiyeta arkeologekî bi me ra hebe. Çawa ku me 
li jor diyar kiribû, bajar pirr tebeqe ye. Lê ku em 
bi tenê berê xwe bidine aliyê fîzîkî, aliyên wî yên 
razber mîna ayîn, rîtuel û ziman wê neyên dîtin.5

 Ji ber vê yekê em nikarin bi tenê li xirabe, kavil 
û dewsên avahiyan an jî li kelefeyan binihêrin û 
li ser destpêka vê organîzmaya tevlihev em tez û 
teoriyekê daynin. 

Gir6 wekî forma ewil ya bajaran tên qebûl-
kirin. Lê berî bajaran jî, cîhên pîroz, gomik7 û 
gund hebûne; û beriya gundan jî zom, şikeft, 
stargehên prîmîtîf û kevirên nîşanê hebûne. Berî 
vana hemûyan jî awayê jiyaneke civakî ya hevpar 
di nava mirov û gellek cureyên ajalan da hebûn.8 
Di jiyana mirovan da cîhwar bûn (mayîna li cî-

6-Bi kurdî gir, tepik, til, tilm, tilik, mitik (cîhê bilind ê ku ji 
kavilbûna avahiyan pêk hatiye), bi Îngilizî mound, fransizî 
tumulus û bi tirkî jî höyük tê gotin.
7-Mezre
8-L. Mumford, La Cité à travers l’histoire, Agone, 2011

hekî) û livîn (guhertina cîhê) du aliyên esas in. 
Sedemên mayîna li cîhekî yan jî guhertina cîhekî 
çi ne gelo? Ewlebûn, peydakirina zewdan, xew û 
bêhnvedan, stargeh berdewamiya zirriyetê û rû-
birû mayîna şertên dijwar ên coxrafîk û kişwerî û 
hewayî sebeên mayin an jî çûyine ne? 

Dîsa Mumford diyar dike ku sabîtbûn û 
domdariya me9 ji derbasîya me ya ajalîyê tê; ji 
masîyan bigire heta gelek ajal bona ku ji hev zêde 
bin, têne cem hev, li hev dicivin. Hinek teyr sal 
bi salewextê tên heman hêlînê, têda bi cîh dibin. 
Hin cureyên ku mîna birran bi hev ra digerin jî, 
wextê ku kurk rûdinên cîhênê bi ewle yên mîna 
girav û nava lîçan da bi komelî bi cîh dibin. Cu-
reyên ku ji gellek şaxên cuda tên ji aliyê genetîkê 
va dewlemendiyeke mezin çêdikin. Li aliyê dinê 
jî, berê hejmara komên mirovan kêm bûn û ev 
kom ji dervayê ra girtî bûn. Ev derên peydakirina 
zewadeyê û cotbûnê, bê guman cîhên herî kevn 
ên mayînde ne yên ku merivan çêkirine, yanî pro-
totîpa zom û gunda ne. 

 Di organîzasyon û forma bajaran da şopên 
libatên/tevgerên ajalan hene. Ji bo mînak koloni-
ya mişkên avê; welgerandina dara, çêkirina ben-
davê, ya hêlînê û hwd, ev hemû kar bi hevkariya 
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malbatên mişkan pêkan e yanî mîna organîzas-
yona bajaran e, malbatên mişkan yên ji hev cuda, 
û xerîb, ji bona durustkirin û çêkirina warên xwe 
bi hev ra dixebitin. Xêncî vê mînakê, yên nêzîkî 
jiyana me û ya bajêr herçiqas li ser xeteke din 
ya peresanê10 bin jî ‘kêzikên civakî’ ne bi terîfa 
Mumford. Weka kewara mozan, morîstan, kola 
moriyan… Ji aliyê jiyana civakî, organîzasyon û 
wesfê xwe va pir dişibine bajêr. Heta ku karbeşî, 
hebûna kastan, şer, qraliyet, xebitandina kole-
yan, berî ku di bajarên dêrîn11 da biqewimin di 
koloniyên moriyan, morîstanga da hebûn. 

Homo-sapiensên Magdalénien’ê, serdema paleolîtîk a dawî 
li Ewrupaya jorîn .© De Agostini Picture Library

Îllustrasyona Girê Xirabreşkê, Riha, B.Z. 10.000

Ji xêncî van şopên ajalî, di nava homo 
sapîensan da meseleya gorran, veşartina miri-
yan û cîhên pîroz ji ajalên din cudatir bûye; di 
dema koçeriya bêhuzûr ya homo sapiensan da 
yên serdema paleolîtîk (b.Z. 3,3 mîlyon heta b.Z 
10.000) de, yên ku cara ewil bi awayekî mayînde 
bi cîh bûn bi tenê kesên mirî bûn. Homo sapiens 
û mirovên wê demê miriyên xwe di şikeftekê da 
dixistine binê komeke xwelî (erdê nedikolan û bi 
keviran ew der işaret dikirin, û gorên ku çêdiki-
rin gorên komî bûn.12 

10-Bi fransizî evolution e.
11-Bajarên serdema dêrîn.
12- L. Mumford, La Cité à travers l’histoire, Agone, 2011 

Em ê hîn li ser vê meseleyê lêkolînan bikin û 
binivîsin, ji ber ku ev mesele gellekî fireh e, û gel-
lek tiştan di nav xwe da dihewîne. Ji bo vê jî, em 
ê Dîroka Bajêr bi awayekî rêzenivîsî û bi hemû 
detayan bigihînine ber destê xwendevanên kova-
ra Kurd’Înalcoyê. Heta hejmareke din bimînine 
di xweşiyê de. 
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Kurd û Tevgera 
YKSSê li Rojhilat 

Pierre Rondot
Werger Ji 

Mûsa Ekîcî, Christophe Thomas, 

Reşat Çelik, Baker Alkurdo, Albin Çelik

Çapemeniya Fransî, ji çend hefteyan vir ve, 
hin girîngiyan dide tevgerên pêkan ên Germa-
no-Sovyetîk ku dikarin xwe di Rojhilata nêzîk û 
navîn de berbiçav bikin. Çapemeniyê, bi taybetî 
dide zanîn ku li van herêman, qabiliyeta avaki-
rina tevgereke kurdî dikare par bide şîrketên 
sovyetîk.

Balkêş e ku mirov binêre ka gelo Rusyaya 
Sovyetîk bi rastî jî teqezî bi lîstina karta Kurdî ki-
riye, di kîjan mercan de dikare wê bike û di kîjan 
perspektîfên serkeftî de ew ê bikare, bi awayekî 
mantixî hêvî bike.

Di nav nifûsa giştî ya Kurdî de ku nêzikî 4 
milyon kes in, li YKSSê bi tenê 20 hezar kes1 
hene ku bêhtir li perrên Komara Sovyetîk a Êr-
menîstanê, li der-dora sînora Tirkiyê bi cîh in. 
Lê belê, dema ku Tirkiye û Iranê hewl didan ku 
bi zordariyê hemû hestên kurdewarî bifetisînin, 
ku di nav civaka wan de kurd hebûn. Ji hêla din 
ve, li Sûriya di bin mandaya Fransî de û li Iraqê, 
hin mafên çandî û birêvebirinê, bi pîvanê, didan 
hemwelatiyên kurd ên dewletên ereban. YKSSê 
bi polîtîkaya xwe ya xweseriya çandî ya netewan, 
destûr dida koma xwe ya biçûk a Kurdan ku ev, 
bêşik, yek ji rê û rêbazên pêşketina netewî ye.

Di sala 1929an de, Kurdên YKSSê xwedan 
alfabeyeke latînî bûn ku xwendina zimanê wan 
ê dayîkê hêsantir dikir, cîhê nivîsîna bi erebî di-
girt, rê li ber laîkbûnê vedikir û li ber edetên mu-
sulmanan digirt. Xwendina bi zimanê kurdî di 
gellek dibistanên seretayî, çend dersên navend 
û dibistaneke normal de hebû. Rojnameyeke 

Pierre Rondot

Karmendekî artêş û îstixbarata Fransayê ye 
ku di salên mandaya Fransayê ya li Rojhi-
lata-Navîn, li Beyrûtê berpirsê îstixbarata 

welatê xwe bû, û di avakirina dewleta Lub-
nan û Sûriyê de roleke girîng lîstiye. Di wan 
salan de bi Celadet û Kamûran Alî Bedirxanî 

re bûye nas û bi wan re jî gellekî xebitiye. 
Pierre Rondot, her weha li ser Kurdan gellek 
rapor nivîsîne û eva(ya) ku me wergêra wê 

çêkiriye, yek ji wan e.
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heftane bi zimanê kurdî2, literatureke zengîn ya 
fêrkirinê, civakî û teknîkî, rêziman, ferhengeke 
Êrmenî-Kurdî(kurmancî), pirtûkên çîrok û stra-
nan ji aliyê çapemeniyên desthilatê ve hatibûn 
durustkirin û bi erzanî hatibûn firotin. Van we-
şanan, lêkolîna li ser zimên hêsantir dikir û bi 
zanebûnî alîkariya siyaseteke du-armancî dikir ; 
bi wergirtinên berfireh ên ji folklor û ji çandên 
populer, hesta netewî ya Kurdan bihêztir dikir, 
bi adaptasyona berhemên sosyalîst û şoreşger 
ve di nav gel de fikrên komînîst-Stalînîst belav 
dikirin. Ji bilî van, komeke girîng a Kurdnasiyê 
bi vî awayî derket holê; lêkolînerên dildar ên 
folklorê, yên zimannasî û civaknasiya Kurdî, bi 
eslê xwe Kurd, Rûs û Êrmenî ; Marogulov, Cindî, 
Dramjan.

Ev tekoşîna metodîk a deh salan, temamê 
wan ceribandinan li dûrî xwe dihêle, yên ku ji 
aliyê Îngilîzan ve li Iraqê û ji aliyê Fransiyan ve li 
Suriyê, bi hezar astengiyan ve ku bi pendiyariya 
siyasî ve hat kirin. Ew di cîhana Kurdî ya - ku 
ji çiyayên Anatolyayê digêhêje ta deşta Cezîre ya 
Sûriyê û sînorên geştên petrolê yên Iraq û Iranê 

2- Rêya Teze.

- têra xwe çalak de firsetê dide YKSSê ku bibe 
xwediyê komeke fîtker (ajîtator) ya ku ji hemû 
çînan pêk tê. Bêguman, li vir, amûreke çalakiyê 
heye ku di konjuktura niha de nikare were pişt-
guhkirin.

Di vê demê de tiştek divê bê gotin : Sovye-
tan, heta niha, kurdayetî weke amureke (tiştekî) 
hinartinê bi kar neanî. 

Destkeftiyên dayî yên ziman û çanda kurdî 
ya li Êrmenîstana Sovyetîk, ji aliyê rewşenbîrên 
kurd ên Sûriyê û Iraqê ve bi sempatiyê ve hate 
pêşwazîkirin, ku li hemberî hemû pêşketinên ne-
tewî yên kurdî, amadeyî silavên bi dilnizmî ne. 
Hin ji van rewşenbîran hin caran bi eşkere, şahi-
diya pesendkirina wan kurdîzanên Sovyetîk û li 
rêberên wan kirin, û dihêlin were dîtin ku ew, bi 
dilxwazî hevkariyekî difikirin3 ; lê van pêşgavan 
hîç bersiv nedîtin.

Em ji bîr nakin, ji aliyekî din ve, partiyeke 
komunîst li Sûriyê û li Lubnanê hat dameziran-
din ; serokatiya wê ya Sûriyê kete destê Xalid 
Bagdaş ku kurdekî ji Şamê ye. Ew ji hemû rêxis-
tinên kurd yên netewî hatiye bidûrxistin 4.

Di sala 1936an de, me ragihand ku di nav 
eşîrên serhildêr ên li dijî Tirkan de, hebûna fît-
kerên kurdên Êrmenîstana Sovyetîk mumkin e, 
lê belê ev yek nehat piştrastkirin.

Wekî din jî, ji 1936an vir ve, rêvebiriya sov-
yetîk hema hema nahêle ku tu weşanên bi zi-
manê kurdî ji YKSSê derkevin.

Me karî bi rastiyeke bê guman ve texmîn bi-
kira ku ev helwesta Sovyetan a bi dîqqet a bi Tir-
kiyeya kemalîst re ji bo parastina têkiliyên xwe 
yên edetî yên baş, li Sovyetan hatiye ferzkirin, 
em dizanin ku pirsgirêkên kemalîstan bi kurdan 
re hene. Wekî din, tê dîtin ku, rayedarên tirk bi 
bêhnfirehî tawîz dane ku Sovyet li ser sînorên 
wan, siyaseteke aktîv a kurdî bimeşînin ; helbûkî 
di heman demê de jî, ji ber biçûktirîn qenciya 

3- Bangekî ji bo kurdên YKSS’ê di sala 1935an de, di nav kovara 
Hawarê de li Şamê xuya bû ; Di heman demê de, kovarekê Êr-
menî, nameyekê bi dilnizmî ya kurdekî ji Iraq’ê, ji bo rêveberiya 
Êrmenîstana Sovyetîk weşand.
4- Partiya Komunîst a Suriyê, bi peyamekê, bi îmzaya serokê 
ve di îlona 1939an de, piştgiriya xwe ya tevahî ya bi Fransa û 
Brîtanyaya Mezin re pejirandiye. Lê belê, ew jî dû re belav bû.
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ku ji aliyê Fransa û Birîtanya ve ji bo kurdên 
Sûriyê û Iraqê bihata kirin, acizbûna xwe nîşan 
didan. Gelo dibe ku di navbera van herdu hêzan 
de cûreyekî peymanekê ya ne-destlêdanê hebû? 
Çi dibe bila bibe, em nikarin bêjin ku çalakiye-
ke mimkun a sovyetan, li ser kurdan a li derveyî 
welêt, bêyî hesabkirina hemû têkiliyên Rûs-û-
turk bibe, wekî têkiliyên Rûs-û-Iraniyan. 

Wisa xuya dike ku ji bo Sovyetan bi rastî 
jî hêsan e ku fîtkerên taybet, bi kar bîne ku di-
karin tevgerên kurdan şiyar bikin ku hertim li 
Tirkiyê bi dizî ne, û hem jî li Iran û Iraqê. Şîr-
keteke wiha, heger ew tenê li dijî van dewletan 
wekî rêyekê zextê bihata bi kar anîn, di vê demê 
de, diviyabû bi tilîkan ve bihata meşandin, û bi 
guman e, ku ew bikariba di demekê dirêj de li 
ser van sînoran, wiha di destê xwe de bigiraya. 
Heger ew, wan derbas bikaraya, ew ê karaktera 
êrîşekî rastî bigiraya li dijî wan welatên ku behsa 
wan dibe. Ev hîpotez, bêşik, nikare were avêtin ; 
lê ew ê guherîneke radîkal bîne nav siyaseta Rûs, 
ku heta niha li hemberî Tirkiye û Iranê gellekî 
dostane bû.

Bi hîpoteza hewldanekê zextê li ser Tirkiyê, 
Iraqê yan Iranê, bi rêya serhildaneke Kurdî ve 
bikin, ew dê bigihêje çi encamê? Pirr perçebûyî, 
dabeşî eşîran bûne ku li dijberî hev in, nerazî-
bûnên navxweyî, cîhana kurdî xwe xirab ama-
deyî tevgereke yekgirtî dike. Her weha hevalben-
diya Fransî-Îngilîzî-Turkî jî dê gellek wêrektiya 
kurdan bişkîne ku tevlî serhildanê bibin. Zext 
danîna yan jî ‘’di valahî de hêştin’’ li ser tevgerên 
kurdî ku dikarin dîsa xwe dubare bikin, tenê 
hewcetiya mudaheleyekê henekî bilind dike5. 
Herêma bêewle ku dê ava bibe, bêyî berjewen-
diyeke mezin, dê tesîra xwe tenê li herêmên çi-
yayî bike ; Kurd ku naxwazin çalakiyên ji derveyî 
zanîna wan a çiyayî bikin, rê li ber gumanê ve-
dike ku tenê çend çalakiyên zeyîf li dijî şirketên 
berhemanîna neftê û rêyên trênan bikin.

Di hîpoteza çalakiyekê rastî ya leşkerî ji aliyê 
Sovyetê li dijî Tirkiyê û Iran’ê, li welatekî ku ke-
tina wî dijwar e, pêşbaziya kurdan dê teqezî li 

5- Wextê serhildana herî mezin a kurdî de ku sala 1930an de têk 
çû, Tirkiye, xuya nedikir ku ji zêtetirî 70.000 kes mijûl kirîbû, 
hîn jî tevger li Iran’ê piştigirî peyda dikir. 

pêşketina tabûrên Rûsan bike. Lê, heger bêjin ku 
avangardên rûsan xwe bigihînin derê Erzîncan, 
Diyarbekir yan Tebrîzê – yê ku j ibo serhildana 
turkan rê vebike – pirsgirika rastîn dê dîsa wekî 
xwe bimîne : yanî ew ê her tim bibe karê, şandi-
na artêşekê ku ew ê ji çiyayên dijwar derbas bi-
bin û bigihêjin xalên girîng li Iraq û Iran’ê.

Nemaze bi xeter e, ber bi aliyê başûr-rojava 
yan başûr, ji ser Tirkiyê ve, belkî bizava ber bi 
aliyê başûr-rojhelat û Iranê hêsantir bibe. Lê di 
vê rewşê de, pêşbaziya kurdan bikêrhatina xwe 
wenda dike. 

Wisa xuya dike ku Sovyetîk, di Rojhila-
ta-Navîn de bi kar anîna ajîtasyona kurd ku têra 
xwe bi hêz e ; lê wisa xuya nake ku ev yek ne tenê 
ji bo wan meyldar e, ku ji xwe re avantajên girîng 
bi dest bixin.

Her çi bibe jî, temaşekirina cîhana kurdî di-
kare gellek agahîyên balkêş bide me. Heger ajî-
tasyona kurdî di biharê de dîsa dest pê bike, ka-
rakterên wê, cîhê wê, vîgora wê, dê bi teqezî me 
ronahî bikin, li ser şirketên sovetîk ên rojhelatê.
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Qui sont les Yézidis? 
Paul Cavaillé 

Xwendekarê Doktorayê, Li Enstituya Fransî ya Jeopolîtîkayê

Grâce au travail minutieux, ces trente der-
nières années, de plusieurs anthropologues, on 
peut aujourd’hui faire une présentation géné-
rale rigoureuse de cette minorité, encore très 
mal connue du grand public. Le yézidisme est 
régulièrement présenté comme une religion mo-
nothéiste, syncrétique, qui puise des influences 
dans les trois religions du livre mais également 
dans des religions antiques dont le mazdéisme et 
le zoroastrisme. Les Yézidis (Êzidî en kurmancî, 
Yazidi en anglais) ont pour leur grande majorité 
le kurde comme langue maternelle et plus par-
ticulièrement le dialecte kurmancî, même s’il 
existe une minorité uniquement arabophone en 
Irak (Bashiqa-Bazani). Donner une estimation, 
même approximative, de la population totale yé-
zidie à travers le monde est très difficile, étant 
donné l’absence presque totale d’évaluations fi-
ables dans les pays où ils sont le plus nombreux. 
Cependant, pour donner une fourchette assez 
large en croisant les avis de plusieurs spécialis-
tes de la question, on peut estimer leur nombre 
entre 500 0001 et 1 000 0002 d’individus en fon-

1- Christine Allison, The Yazidis, http://religion.oxfordre.
com, consulté le 18/06/2018

2- Alexandre Guardiola, “Yézidis de 
France”: Ethnographie d’un 

groupe émer-

ction des sources. Aujourd’hui, on trouve encore 
des Yézidis au Kurdistan syrien, entre 15 000 et 
50 0003, répartis dans la région d’Afrin et dans 
celle de Jazira. En Turquie on ne compte plus 
que quelques familles. On trouve des diasporas 
particulièrement importantes dans le Caucase 
notamment en Géorgie ainsi qu’en Arménie, sur-
tout originaires de tribus ayant fui les persécuti-
ons en Anatolie à la fin de l’Empire Ottoman4. 
Il existe aussi une petite diaspora dans les pays 
occidentaux, notamment en Europe, surtout en 
Allemagne, aux États-Unis mais aussi en Aust-
ralie. Cependant, c’est encore en Irak qu’ils sont 
le plus nombreux, entre 120 000 et 650 0005 
avant l’émergence de l’État Islamique, dans ce 
qu’ils considèrent comme leur berceau, le nord 
du pays. Leur peuplement est réparti sur deux 
principales zones. La première s’étend de la pla-
ine de Ninive, au Nord-Est de Mossoul, dans des 
villes comme Bashiqa, en passant un peu plus 

gent, mémoire de master, soutenu en 2018, p.19
3- Rapport de l’ONG, kurdwatch, Yazidi in Syria Between ac-
ceptance and marginalization, http://kurdwatch.org, consulté 
le 06/08/2018
4- Allan Kaval, Analyse: les yézidis, entre nationalisme kurde 
et identité réinventée d’une minorité religieuse, https://www.
religion.info, consulté le 06/11/2019
5- Christian Peacemaker, Iraq’s Yezidis A Religious and Ethnic 
Minority Group Faces Repression and Assimilation, http://

www.aina.org/reports/yezidiscpt.pdf, 
consulté le 06/11/2019
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au Nord par la vallée de Lalish, dans le district 
du Shekhan jusqu’au sud de la ville de Duhok 
dans des villages comme Sharya et Khanke. La 
vallée de Lalish est par ailleurs la vallée sacrée 
des Yézidis où se trouvent les tombeaux de leurs 
plus importantes figures religieuses. La seconde 
zone de peuplement yézidi est le district du Sin-
jar, toujours dans le gouvernorat de Ninive. Il 
est surtout le seul ensemble territorial important 
(d’une taille excédant un village ou une petite 
ville) où les Yézidis sont vraiment majoritaires.

Sur le plan religieux les Yézidis sont mono-
théistes et ils prétendent être plus anciens que 
les chrétiens, mais surtout que les musulmans 
du fait d’éléments de doctrine réputés antiqu-
es provenant peut-être du zoroastrisme ou du 
mazdéisme. Cependant, rien n’est moins sûr. 
Aujourd’hui encore l’origine des Yézidis, de leur 
nom, de leur religion est controversée et je ne 
souhaite pas m’engager ici dans ces controver-
ses. Je me contenterai de revenir sur ce qui fait 
plus ou moins consensus dans la communauté 
scientifique. Je donnerai également quelques 
éléments de théologie et d’organisation socia-
le, politique et religieuse qui sont déterminants 
pour bien comprendre comment se traduit l’ap-
partenance d’un individu à cette minorité. 

Pour commencer, afin de bien appréhender 
la structure de cette religion pour ceux qui s’en 
réclament, il faut comprendre que contrairement 
aux religions dites « du livre » la caractéristique 
structurante du yézidisme est son oralité. La tra-
dition religieuse est principalement transmise 
par la parole. Elle ne s’appuie donc pas sur des 
écritures ou des livres saints. Cependant, deux 
livres sont souvent mentionnés par les Yézidis 
eux-mêmes, le Meshefa resh (le Codex Noir) et le 
Kiteb al-Jelwa (le Livre de la Révélation). Mais la 
philologie a permis de démontrer qu’ils étaient 
apocryphes6 et ils ont ensuite été rejetés par les 

6- Khanna Omarkhali, The Yezidi Religious Textual Tradition: 
From Oral To Written. Categories, Transmission, Scriptural-
isation and Canonisation of the Yezidi Oral Religious Texts, 
Harrasowitz Verlag, Studies in Oriental Religions, n°72,2017, 
625 p

principales instances religieuses du yézidisme7. 
Cet élément est déterminant car il conduit au fait 
que le yézidisme n’est pas « un système unifié de 
croyances et de pratiques»8. Il n’y a donc ni dog-
me ni doctrine claire ou partagée par l’ensemb-
le de la communauté. Ce qui fait communauté 
n’est donc pas l’orthodoxie de la religion, mais 
son orthopraxie. Être Yézidi consiste en réalité 
à pratiquer sa religion9. Cette pratique se traduit 
par le respect d’un certain nombre d’interdits, de 
rites et surtout de fêtes au cours de l’année.

Sur le plan de l’organisation sociale, l’élé-
ment primordial pour comprendre la complexité 
de l’identité yézidie est que pour être Yézidi il 
faut naître Yézidi, c’est-à-dire d’un père et d’une 
mère yézidis. C’est donc une religion non prosél-
yte et qui interdit l’exogamie. Ensuite, la société 
yézidie est communément appelée une «société 
de castes»10. Il existe trois castes principales, 
basées sur des rangs religieux les Sheikhs, les 
Pîrs et les Mîrîds. Sur le plan religieux les She-
ikhs forment la caste la plus élevée. En dessous 
d’eux, dans la hiérarchie des castes, se trouvent 
les Pîrs. Sheikhs et Pîrs ne représenteraient que 
7% de la population Yézidie. Les Mîrîds compo-
sent donc la majorité écrasante de la populati-
on yézidie. Ils sont en bas de l’échelle sociale et 
n’ont aucune fonction religieuse liée à ce statut. 
Ce qui fait de cette société un système de caste 
est que le mariage inter-caste est prohibé ; ainsi 
l’appartenance à l’un des trois groupes ne peut-il 
être qu’héréditaire. Dans la caste des Sheikhs il 
y a, entre autres, la famille du Mîr (émir) qui est 
le chef politique historique de la communauté11, 
qui vit dans le village de Badre dans le Sheikhan. 

7- “Le Conseil Spirituel des Yezidis de Géorgie a fait une décla-
ration sur les soi-disant livres sacrés yézidis”, Original : http://
yezidi.ge/home.php?cat=0&sub=3&id=121&mode=blog&lang=-
ru#.WzERfaczaM

Traduction : http://www.ezidipress.com/fr/2018/03/22/
le-conseil-spirituel-des-yezidis-de-georgie-a-fait-une-declarati-
on-sur-les-soi-disant-livres-sacres-yezidis/ 
8- Khanna Omarkhali, The Yezidi Religious Textual Tradition, 
op. cit., p.25-26
9- Alexandre Guardiola, “Yézidis de France”, op. cit., p.15
10- Cette appellation est aujourd’hui contestée pour ce qui est 
de la société Indou donc également en ce qui concerne la société 
Yézidie
11- C’est le même statut que portaient les seigneurs Kurdes sous 
l’Empire Ottoman qui étaient à la tête d’émirats autonomes
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Chez les Sheikhs, celui que l’on nomme le Baba 
Sheikh est le chef spirituel du groupe. D’autres 
groupes religieux sont également à mentionner, 
dont le statut et la fonction sont aujourd’hui très 
mal définis, ce sont les Faqîrs et les Qawwals. 
Ces deux groupes doivent être considérés plutôt 
comme des ordres religieux et non pas des cas-
tes car ils seraient trans-castes. Le rôle des 
Qawwals est le plus précis, ce sont ceux qui tra-
ditionnellement apprennent les récits religieux 
pour les chanter et les transmettre. Qawwal 
est un dérivé du mot qewl, qui en arabe signifie 
« mot » ou « parole » et qui signifie donc « celui 
qui chante ou récite ». Tous les ans ils étaient en 
charge de se rendre depuis Lalish dans tous les 
territoires yézidis pour entretenir le lien entre le 
centre spirituel et la communauté. Ils font par-
tie du groupe des Mîrîds, mais sont originaires 
des villages jumeaux de Bashiqa et Bazani. Leur 
charge est également héréditaire. Les Faqîrs ont 
un rôle et une origine beaucoup moins claires. 
Ils sont réputés très pieux. Leur nom dérive du 
mot arabe Faqîr qui signifie « pauvre », ils sont 
supposés suivre une vie d’ascète12. Il faut noter 
que ces deux groupes ont tous deux des origines 
soufies. Le mot Qawwal se réfère aux chanteurs 
soufis qui récitaient des poèmes extatiques lors 
de cérémonies appelées semas13. Tandis que 
Faqîr se réfère directement aux ascètes soufis14.

En résumé, les Yézidis sont une minorité 
religieuse majoritairement kurdophone, dont 
la religion puise ses influences dans toutes les 
religions du livre et contient des éléments de 
religions plus anciennes. Le yézidisme est une 
religion non prosélyte et non dogmatique étant 
donné l’absence de véritables livres sacrés. La 
société yézidie est une forme de société de caste 
où l’appartenance religieuse s’exprime surtout 
par la pratique de la religion. Si vous voulez en 
apprendre plus sur cette minorité je vous recom-

12- Alexandre, Guardiola, Yézidis en diaspora: Ethnogra-
phie multi-située d’un réseau socio-religieux transnational, 
mémoire de master 2 soutenu en 2017, p. 48
13- Eszter, Spät, Late Antique Motifs in Yezidi Oral Tradition, 
Gorgias Press, Gorgias Dissertations in Religion 52, 2010
14- https://www.britannica.com/topic/fakir, consulté le 
06/11/2019

mande le travail remarquable d’Alexandre Gu-
ardiola, sur lequel je me suis beaucoup appuyé 
pour rédiger cet article. Il a réalisé un mémoire 
de master en anthropologie sur la diaspora yézi-
die en France en condensant de façon très juste 
tous les travaux scientifiques contemporains sur 
la question des Yézidis et du yézidisme.
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DAGIRKIRINA 
ROJAVAYÊ KURDISTANÊ 

Û LOZANA DUYEM
Baker Alkurdo 

Mastera Aborî li Clermont-Ferrand’ê 
Lîsansa KurdîINALCO

Destpêk

Bi destpêka bihara Ereban, rêjîma Tirkiyeyê 
dixwast sûdê werbigire ji qeyrana nû ya li Ro-
jhilata Navîn. Wezîrê Karê Derveyê Davûtoglû, 
rêbaza projeya Osmaniya Nû danîbû û dixwast 
welatên li derdora Tirkiyeyê bixîne bin bandora 
Enqereyê. Bi destpêka aloziya Sûriyê, Erdogan 
dixwast ku nîvê wezaretên hikumeta navendî 
bike para Birayên Misilmanên Sûrî (Exwenil 
Muslîmîn). Pişt re, Erdogan piştgiriya hêzên 
îslamîst kir û hewl da rejîma li Şamê bi rêya 
leşkerî bişkîne û Sûrî bixîne bin bandora xwe û 
herwiha Rojavayê Kurdistanê dagir bike. 

Piștî rizgarkirina bajarên Rojavayê Kurdis-
tanê ji bin destê rêjîma navendî ya netewperest 
û bi ragihandina Rêvebiriya Xweser (Cotme-
ha 2013ê), Erdoganî bi alîkariya hêzên çekdar 
yên wekî Jebhat El Nosra, Ahrara Aşram û 
Daeş, êrîşî Rojavayê Kurdistanê kir. Li hemberî 
berxwedana Hêzên Parastina Gel, YPG, hewl-

danên dewleta Tirk û yên çeteyên wê têk cûn 
bi taybetî li Serêkaniyê (2013), li Tell Koçerê 
(2013) û li Kobanê (2014).

Piştî têkçûna Daeş û ragihandina bidawî-
bûna xîlafeta Îslamî, dewleta Tirkan êrîşeke nû 
pêk anîn ango di 9ê cotmeha 2019an de êrîşî Ro-
javayê Kurdistanê kir û herwiha herêmên Girê 
Spî û Serêkaniyê dagir kir, piştî vê dagîrkirinê 
dewleta Tirk ragihand ku wan heremeke “ewle” 
ava kirine. Bi vê erîsê, Erdogan him hewl da 
tola grûpên têrorîst hilîne û him jî axa Rojavayê 
Kurdistanê dagir bike û bi ser de jî projeya xwe 
ya Osmaniya Nû pêk bîne. Metirsî heye ku bi vê 
pêvajoyê, bingeha Lozaneke nû were avakirin. 
Heger Lozana yekemîn ya 1923an bû sedema bi-
dawîbûna projeya Kurdistaneke serbixwe ya ku 
li Sevrê (1920) hatibû qebûlkirin û herwiha bû 
sedema parçekirina gelê Kurd, mirov dikare vê 
pirsê bike: Gelo Lozana Duyemîn dê bi çi şiklê 
bibe? Û armancên dewleta Tirk dê çi bin? 
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1. Rêya Lozana duyemîn: 
Qirkirina gelê Kurd li Rojavayê 
Kurdistanê 

Bi êrîşên xwe li ser Rojavayê Kurdistanê û 
hewldanên xwe ji bo avakirina ‘’herêmeke ewle’’ 
û ‘’ korîdora aştiyê ‘’, dewleta Tirk dixwaze kir-
yarên ku li Efrînê pêk anîbû li Rojhilata çemê 
Firatê dubare bike û hebûna Kurdan li Rojavayê 
Kurdistanê bi temamî rake û penaberên Ereb li 
vê heremê bi cîh bike. Ji bona bigîhêje armanca 
xwe, dewleta Tirk rêkeftinên siyasî bi dewletên 
sereke re danîn.

Rêkftina Pûtîn-Erodgan û 
dagirkirina Cerablus û Efrînê

Piştî rizgarkirina bajarê Kobaniyê (Çileya 
2015an), tevî destpêkirina hevkariya di navbera 
Kurd û Hevpeymana Navdewletî de, rizgarkiri-
na bajarê Girê Sipîyê di havîna 2015an de ya ji 
çeteyên Daişê û destpêkirina operasyona rizgar-
kirina bajarê Minbicê (2016) ji aliyê YPGê ve, 
rêjîma Tirkiyeyê xeteriya li pêş projeya xwe ya 
Osmaniya Nû hesiya loma neçar ma ku taktîka 
xwe biguherîne û berê xwe bide Moskovayê1. 

Erdoganî eynî siyaseta Mustafa Kemalî me-
şand ango di nav tengasiyeke siyasî de xwe nêzîkî 
Rûsyayê kir. Piştî Şerê Cîhanî yê yekemîn dema 
ku Mûstafa Kemal û dewleta Osmanî di aloziye-
ke mezin de bûn yanî gava ku beşek ji dewleta 
Osmaniyan di bin desthilatdariya hêzên Yûnanî, 
Brîtanî û herwiha Fransî de bûn, Mustafa Ke-
mal berê xwe da Moskovayê, paytexta Sovyetê û 
hêdî hêdî nêzîkbûnek di navbera Mûstafa Kemal 
û Lenîn de hate ragihandin. Di sala 1919an de 
hikûmeta Enqereyê ji Sovyetan alîkariyê stand û 
di 1921ê de Ataturk û Lenîn li hev kirin û pey-
manek îmze kirin2. Lenîn yekemîn serok bû yê 
ku desthilatdariya Enqereyê qebûl kir û alîkariya 
aborî û leşkerî ji bo Enqereyê bi rê kir. Bi saya 

1- MONGRENIER « Ce que cache le rapprochement entre Pou-
tine et Erdogan » (Tişta ku nêzikatiya Pûtîn û Erdogan vedişêre) 
https://www.challenges.fr/tribunes/ce-que-cache-le-rapproc-
hement-entre-poutine-et-erdogan_432169
2- KARDO “Kurdish Question: An untold story about the divisi-
on of Kurdistan”, Justice for Kurds

https://justiceforkurds.org/2018/05/15/kurdish-questi-
on-an-untold-story-about-the-division-of-kurdistan/

alîkariya dewleta Sovyetê, Mûstafa Kemal bi ser 
ket di şerê xwe yê bi Yûnaniyan re. Herwiha bi 
saya vê hevpeymaniyê Mûstafa Kemal li Suriyê 
astengî li hemberî Fransiyan derxist û di 20ê 
Cotmeha sala 1921an de peymana Enqereyê bi 
Fransiyan re hate îmzekirin. Bi vî rengî, sînora 
di navbera Bakûrê Kurdistanê û Rojavayê Kur-
distanê de hate danîn3 û Fransa êdî hikûmeta 
Enqerê bi ewayekî fermî nas kir. 

Piştî sala 2015an, nêzîkbûna dewleta Tirk û 
Rûsyayê derfet da rêjîma Erdoganî ku bigihêje 
armanca xwe ya li Suriyê. Li Astanayê, Rûs û Tîrk 
gihîştin encamekê û Rûsyayê îzn da Tirkiyeyê ku 
bajarê Cerablus, Ezaz û El-Babê dagir bike. Ero-
dgan jî dev ji hêzên îslamîst ên li Helebê berda û 
bajarê Helebê radestî rêjîma Esad kir. 

Bi vê rêkeftina 24ê Tîrmeha sala 2016an, 
Artêşa Tirkiyeyê ji bo cara pêşî derbasî Sûriyê 
bû. Ev dîrok bala me kişand ji ber ku ev dîrok, 
dîroka dagirkina Osmaniyan li Sûriyê ye cara ye-
kemîn. Ango di 24ê Tîrmeha 1516 hêzên Osmanî 
ketine Sûriyê û di şerê merc dabiq li dijî Memlû-
kan şer kirin û herwiha bi serketin4. 

Piştî dagirkirina Cerablus û bajarê Babê,Tir-
kiyeyê berê xwe da Efrînê. Li Astanayê careke 
din Rûsya û Tirkiye gihîştin rêkeftineke nû. Er-
dogan dev ji hêzên Îslamîst ên li Xûtayê berda û 
Rûsyayê xwe ji Efrînê vekişand. Ev rêkeftina han 
hîşt ku hêzên Tirk û çeteyên wan di 21ê Çileya 
2018an de êrîşê Efrînê bikin. Piştî şerrekî dijwar 
û berxwedaneke mezin ji aliyê YPGê û YPJê ve, 
hêzên Tirk di 21ê Adara 2018an de dagirkirina 
Efrînê ragihandin. Ev dîroka bi sembol e ji ber 
ku di 21ê Adara 1915an de hêzên Osmanî di Şer-
rê Çeneqqeleyê (Dardanel) de li hemberî hêzên 
Fransî û Brîtanî de bi ser ketibûn. 

Ji bo gellek şirovekaran nêzîkbûna di navbera 
Enqere û Moskowayê de tiştekî balkêş bû. Tu hê-
zekî ne li benda vê yekê bû, çimkî di navbera her 

3- MAMELI-GHADERI, « Le tracé de la frontière entre la Syrie 
et la Turquie (1921-1929) », Cairn info 
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conf-
lits-contemporains-2002-3-page-125.htm
4- BESSON Florian , « 1517: les Ottomans battent les Mame-
louks » Les clés du Moyen-Orient

https://www.lesclesdumoyenorient.com/1517-les-Otto-
mans-battent-les-Mamelouks.html
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du hêzan de nakokiyên dîrokî hebûn. Lê mirov 
dikare vê nêzikbûnê di çarçoveya berjewendiyên 
aborî de binirxîne. Di navbera van herdu dewle-
tan de, projeya ‘’Turkish Stream’’ a gazê heye5. 
Boriyên gazê ji Rûsyayê tê kaşkirin heta Tirkiyeyê 
û ev xet di Deryaya Reş re derbas dibe. Ev proje li 
Enqerê di 1ê meha 12an ya2014an de hate ragi-
handin6. Bi saya vê projeyê gaza Rûsyayê bi rêya 
Tirkiyeyê li bazarên ewropî tê firotin. 

Piştî vê projeyê, herdu aliyan hewl dan ku 
dev ji nakokiyên xwe berdin, û êdî nêzîkbûn di 
warê leşkerî de pêk hat. Tirkiyeyê S400 ji Rusi-
yayê kirîn. Li hemberî vê nêzîkbûna di navbera 
Rûsya û Tirkiyeyê, Emerîka bi xeteriya vê yekê 
hesiya û hewl da ku Tirkiyeyê razî bike. Trump 
rê ji Tirkiyeyê re vekir ji bo erîşê rojhilata çemê 
Firatê bike. 

Ji Mekanîzma Ewlehiya Sînor 
heta Rêkeftina Trump-Erdogan 

Berî ku Tirkiye êrîşî rojhilata çemê Firatê 
bike, Emerîka kete navbera Rêveberiya Xweser 
û dewleta Tirk ji bo ku çareseriyek were dîtin. 
Piştî giftûgoyên dirêj, mêkanîzma ewlehiya sî-
nor hate qebûlkirin ji aliyê YPGê û Tirkiyeyê ve. 
Çend xalên vê peymanê ji bo Kurdan erênî bûn. 
YPGê xwe ji sînora fermî ya Tirkan ku di navbera 

5- Turkish Stream: Gazprom aurait défini le tracé final du 
gazoduc https://fr.sputniknews.com/russie/2018112210390016
88-gazprom-turkish-stream-trace/
6- « Turkish Stream: Gazprom aurait défini le tracé final du 
gazoduc » https://fr.sputniknews.com/russie/20181122103900
1688-gazprom-turkish-stream-trace/

Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê de ye, 
ji wê sînorê bi qasî pênc kîlometreyan xwe veki-
şand ber bi hûndir ve. 

Di 8ê Îlona 2019an de, di seat 10ê sibehê de 
hêzên Emerîkaîû hêzên Tirk dest bi gera hevbeş 
kirin ya ji bo pêkanîna mêkanîzma ewlehiya sî-
nor7. Dîroka 8ê Îlonê jî balkêş e, ji ber ku wa-
teyeke wê ya girîng heye. Her dema ku Erdogan 
operasyoneke leşkerî pêk tîne, roja çalakiyê bi 
dîroka Osmanî ve girê dide. Di 8ê Îlona 1922an 
de, di saet 10an de, arteşa Yewnanî bi temamî ji 
bajarê Îzmîrê vekişiyabû û bi vî rengî kontrola 
îdarî û leşkerî ya Yewnaniyan bi dawî bûbû8. 

Bi têkbirina artêşa Yûnanîstanê ji Îzmîr û ji 
Anatoliya, artêşa Tirkiyê dest bi qirrkirina gelên 
Xirîstiyan kir. Ew ji malên xwe hatin derxistin 
û bajarên wan hatin ruxandin. Serkeftina leşkerî 
ya li Îzmîrê rê vekir ji bo îmzekirina Peymana 
Lozanê (1923). Û herwiha ev jî bûbû sebeba be-
talkirina Peymana Sêvresê (1920) ya ku di Da-
beşa IIIan ( artîkla 62, 63, 64) de behsa projeya 
Kurdistaneke serbixwe dikir9. Mebesta Erdogan 
bi hilbijartina vê dîrokê ew bû ku siyaseta ke-
malîstan a li hemberî Kurdan dubare bike, ango 
rê li ber Lozaneke duyemîn veke. , 

Lê ev mekanîzma ewlehiya sînorê têra Tirki-
yeyê nekir. Ji bo ku Xweseriya Kurdan têk biçe, 
û rê ji Lozaneke Duyemîn re vebe, Serokkomarê 
Tirk, Erdogan diviya ku ji Donald Trump peji-
randina erişa li ser rojhilata çemê Firatê bistan-
da. Rêkeftina di navbera Trump û Erdogan de, 
hîşt ku dewleta Tirk di 8ê Cotmeha 2019an de 
dirêjî Girê Spî û Serêkaniyê bike. Di encama şer-
rî de dewleta Tirk bajarên Girê Spî û Serêkanîyê 
dagir kirin. 

7- « Daxûyaniya Amerika di derbarê mekanizma ewlehiyê de », 
Rojevakurd, 2019 

 https://rojevakurd.com/daxuyaniya-amerika-di-derbare-me-
kanizma-ewlehiye-de/

« Hevpeymana navdewletî serkêşiya dewriyên “herêma aram” 
dike », Rojev24, 2019

http://rojev24.com/index.php/2019/09/08/hevpeymana-nav-
dewleti-serkesiya-dewriyen-herema-aram-dike/ 
8- Mansel Philipp « Smyrne, deux mille sept cents ans d’une 
histoire tourmentée » Le monde diplomatique 

https://www.monde-diplomatique.fr/2008/03/MAN-
SEL/15723
9- CIGERLI S., Les Kurdes et leur histoire (1999)
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Rêkeftina Pûtîn û Erodgan li Ser 
Rojavayê Çemê Firatê

Piştî ku Emerîka rê li ber Tirkiyeyê vekir ku 
dirêjî Girê Spî û Serêkaniyê bike, Kurdan mec-
bûr man xwe nêzîkî Rûsyayê bikin û rêkeftina 
Pûtîn û Erdogan qebûl bikin. 

Piştî rêkeftina 22ê Cotmeha 2019an a di nav-
bera Pûtîn û Erdogan de, hêzên YPGê xwe 32 
kîlometreyan ji sînor vekişandin. Di 1ê Mijdarê 
de, yekem car leşkerên Tirkiyeyê û yên Rûsyayê 
li ser xeta sînor dest bi gera hevbeş kirin. Ev gera 
hevbeş di çarçoveya rêkeftina li Soçiyê de çêbû ku 
di navbera Rûsya û Tirkiyeyê de hatibû îmzeki-
rin. Hilbijartina Dîroka 1ê Mijdarê dîsa balkêş e j 
ber ku ev dîroka han dîroka bidawîbûna dewleta 
Osmanî ye ku di 1ê Mijdara 1922an de dewleta 
Osmanî bi fermî bi dawî bûbû10. Erdogan bi vê 
hilbijartina vê dîrokê dixwaze bibêje ku xîlafeta 
Osmanî careke din vedigere. Heger Tirk deh kî-
lometre kontrol bikin, li seranserê sînor ev tê we-
teya bi bidawîbûna hebûna hêza Kurdan li ser axa 
Rojavayê Kurdistanê. Ev rêkeftina dijwar di nav-
bera Rûsyayê û Tirkiyeyê gotinên Ehmedê Xanî 
li ser Peymana Qesra Şêrîn (1639) tîne bîra me:

10- Mansel Phillipe, « Smyrne, deux mille sept cents ans d’une 
histoire tourmentée », Le monde Diplomatique, mars 2008

https://www.monde-diplomatique.fr/2008/03/MAN-
SEL/15723 

Tasek ji vê ava zelal 
Nadim bi hewza Kewserê 
Levhatina Qesra Şîrîn

Jê nabînim tu meferê 
Piştî roja me bû tarî 
Mirin xweş e ji emberê

Qirrkirin û Îmhakirina Hebûna 
Kurdan 

Armanca dewleta Tirk guhertina demog-
rafîk a li vê herêmê ye, ji ber vê ye ku Erdogan 
her dem behsa vegera penaberên Sûrî dike, ewên 
ku niha li Tirkiyeyê neDewleta Tirk dixwaze van 
penaberên Ereb li Rojavayê Kurdistanê bi cîh 
bike. Ev daxwaz yekser kiryarên rejîma Baasê 
tînê bîra meriv. Di sala 1966an de, rejîma Baasê 
li Sûriyeyê dest bi projeya Kembera Erebî kiribû 
û herwiha hewl dabû Ereban li seranserê sînora 
navbera Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Kurdis-
tanê bi cîh bike û bi vî awayî hewl dabû ku ser 
xetê û bin xetê ji hevdu qût bike11. Îroj dewleta 
Tirk dixwaze vê kiryarê dubare bike. Lewre dew-
leta Tirk behsa herêmeke « ewle » ya bi kuraniya 
32 kîlometreyan dike. Rejîma Essedî êdî ji ber 
tunebûna derfet û hêzekê xurt, ev dosyaya hilwe-
şandina herema Kurd radestî Erdogan kiriye. 

Bi rêya van peymanan, dewleta Tirk ne tenê 
dixwaze komkujîyekê li ser gelê Kurd pêk bînê, 
lê herwiha dixwaze dîroka wî ya kevnar jî îmha 
bike. Lewre di êrîşa xwe ya li ser Efrînê de, dew-
leta Tirk cîhên dîrokî topbaran kir wekû: Ein 
Dara û mizgefta Selaheddîn û hwd. Ev polîtîk 
dikeve pêvajoyeke dirêj. Piştî Lozanê, dewleta 
Tirk hewl da çanda Kurdan li Bakurê Kurdistanê 
tune bike û gellek cih û warên dîrokî topbaran 
kirin û rûxandin. Bi navê projêya Gapê, dewle-
ta Tirk ewqas cîhên dîrokî kirin bin avê û îroj 
dixwaze bajara Heskîfê jî bi temamî bin avê de 
bihêlîne. Di 2016 de artêşa Tirk bajarên dîrokî 
wekî Nisêbîn, Sûr û Cizîrê wêran kirin. Polîtîka 
îro ya dewleta Tirk li Rojavayê birdewamiya vê 
pêvajoyê ye. Ew naxwaze statûyeke Kurdan li 

11- Kurij Seyîdxan, “Li ser rewşa Kurdîstana rojawa (Nuçe – 
Analiz)», Dengê Kurdistanê, 

http://www.dengekurdistan.nu/arsivabere/dk-yazilar/seyi-
dxan_kurij_li_ser.htm
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Rojavayê Kurdistanê çêbe û dixwaze gefan li ser 
Başûrê Kurdistanê bike. 

2. Dorpêçkirina Başûrê Kurdis-
tanê û Tesfîekirina PKK 

Rêyadarên Tirk nerazîbûnên xwe ji peymana 
Lozana Yekemîn(1923) ragihandibûn û xwastin 
ku Mîsaqa Millî ji nû ve ava bibe ya ku di sala 
1920’an de hatibû ragihandin. Di Mîsaqa Milî 
de, tevahiya axa Rojavayê Kurdistanê, Mûsil û 
Kerkuk heye ango Başûrê Kurdistanêli gorî vê 
divê bibe beşek ji Tirkiyeyê12.

Bi vê erişa xwe ya li ser Rojavayê Kurdistanê, 
dewleta Tirk wê ne bi deh kîlometreyan bisekine 
ne bi bîst, ne jî bi sî kîlometreyan. Ji ber ku dest-
hilatdariya Tirkiyeyê çav berdaye ser hemû axa 
Rojavayê Kurdistanê û herêma rojhilata Firatê. 
Armanca Tirkiyeyê ew e ku xwe bigihîne sînora 
Başûrê Kurdistanê û deriyaya sînora navbera Sê-
malka - Pêsxabur kontrol bike.

Tirkiye dixwaze xwe hîn nêzik bike ji 
Kerkûkê da astengiyan ji bo Kurdan derxîne û 
peywendiyên xûrttir bike bi Tiirkmenên Kerkûkê 
re. Armanca dewleta Tirk ew e ku Başûrê Kur-
distanê bi temamî dorpêç bike û peywendiyên 
aborî ya navbera Rojava û Başûr qût bike. Bi vê 
polîtîkayê, aboriya Başûrê Kurdistanê zêdetir bi 
Tirkiyeyê ve tê girêdan. Me dît ku kengî Kurdis-
tana Basûr referandûma serxwebûnê ragîhand, 
dewleta Tirk nerazîbûna xwe diyar kir û hêzên li 
ser sînor zêde kirin. Dagîrkirina Başûrê Kurdis-
tanê armanceke stratêjîk ya dewleta Tirk e. Lew-
re piştî 1991ê dewleta Tirk li herêma Behdînanê 
baregehên leşkerî ava kirin ji bona xwe bigihîne 
heta Mûsilê.

Bi dagîrkirina Rojavayê Kurdistanê û kont-
rolkirina sînora navenda Rojavayê Kurdistanê û 
Bakurê Kurdistanê, dewleta Tirk dixwaze asten-
giyên zêde derxe li pêş Tevgera PKKê û herwi-
ha li ser rêveberiya Şengalê û hêzên YBŞê. Piştî 
dagîrkirina çend herêmên di parêzgeha Duhokê 

12- Danforth Nick, “Turkey’s New Maps Are Reclaiming the 
Ottoman Empire”, Foreign Policy, 2016

https://foreignpolicy.com/2016/10/23/turkeys-religious-natio-
nalists-want-ottoman-borders-iraq-erdogan/ 

de û çend girên stratejîk, dewleta Tirk dixwaze 
tevgera PKKê bi temamî tesfiya bike. 

Tirkiye dixwaze xwe bigihîne sînora Îraqê 
ya bin kontrola dewleta navendî. Bi vê planê ve 
êdî hikûmeta Îraqê dê bikare petrola xwe bi rêya 
herêmên bin destê Tirkiyeyê ve derbasî Tirkiyeyê 
bike bêyî ku ji Başûrê Kurdistanê re derbas bibe 
û herwiha Tirkiyeyê dixwaze xeta Qeter-Tirk jî 
veke. 

3. Avakirina Xeta Tirkî - Qeter

Di hundirê Tirkiyeyê de Erdogan ketiye nav 
rewşeke dijwar û aboriya Tirkiyeyê paș ve diçe. 
Wek mînak, nirxa leyre ya Tirkiyeyê lawaz bûye. 
Ji bo desthilatiya xwe berdewam bike, Erdogan 
dixwaze pirsgirêkên xwe yên hindûr derxinê der-
ve û bazarên nû werbigire.

Bi êrîşên xwe li ser Rojavayê Kurdistanê 
dewleta Tirk dixwaze xwe bigihîne sînora Îraqê 
da ku têkiliyan deynê bi Suniyên Iraqê re. Dew-
leta Tirk dixwaze tevlîheviyê li Îraqê çêbike û pir-
rtir nêzîkî sînorê Saudî bibe û astengiyan li pêş 
Saudîyan derxîne. Ew dixwaze xwe nêzikî Qeterê 
bike da ku peywendiyan bi Qeter re xortir bike çi 
di warê leşkerî de û çi di warê aboriyê de.

Qeter welatekî biçûk e, lê dixwaze roleke me-
zin bilîze li Rojhilata Navîn. Ji bo xwe bigihîne 
vê armancê, Qeter rêkeftin bi Tirkiyayê re danî 
û herwiha herdû dewlet piştgiriya Birayên Mi-
silman dikin li hemû welatan. Di warê aboriyê 
de Qeter bi gazaxwe navdar e. Ew dixwaze gaza 
xwe bigihîne bazarên Ewropayê. Ji bo bigihiêje 
armanca xwe, divê vê gazê bi rêya Tirkiyeyê bi-
şine Ewropayê û herwiha pêdiviya wê bi hêzeke 
mezin heye hêzeke wekî Tirkiyeyê. Lewre Qeter 
piştgiriya Tirkiyeyê û hêzên îslamîst li Sûrîyeyê 
dike ji bo ku xeta Tirk- Qeterê were avakirin. 
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4. Rêya çareseriyê: Berxwedana 
Leşkerî û Xebatên Dîplomasiyê bi 
Ewropayê re

Li ser erdê heta niha Kurdan ber xwe dan û 
karîbûn li hemberî grûpên îslamîst bisekinin û 
herwiha hemberî hêza duyemîn a NATOyê ber 
xwe bidin. Lê di warê dîplomasiyê de hîn kar 
lazim in da ku Kurd bigîhêjin rêkeftineke siyasî. 
Lewre têgihîştina baş ji têkiliyên navdewletî 
hewce ye. 

Da ku em baş binirxînin aloziya Sûriyê, divê 
em behsa hinek pîvanan bikin. Ji ber têkiliyên 
dîrokî di navbera Emerîka û Tirkiyeyê de, Waşîn-
gton qet dev ji Enqereyê bernade. Emerîka pêdi-
viyên xwe bi dewleteke mezin ya wekî Tirkiyeyê 
heye, ji bona gellek mijaran û bi taybetî ji bo dos-
yaya Îranê. Moskova qet dev ji Şamê bernade. 
Têkiliya Şamê û Moskovayê di sala 1957 dest pê 
kiribû dema ku Xalid al Azem çû Moskovê û ew 
têkilî heta niha berdewam dike13.

Kurd li Rojavayê hêzeke herêmî ne, lewre ne 
Emerîkayê dev ji desthilatiya navendî ya Enqerê 
berdide û ne jî Rûsya dev ji hêza navendî ya 
Şamê berdide. Rûsyayê her dem wê bi Essed re 
bibe. Ewropa û taybetî Fransa ketine bin şanta-
ja Tirkiyeyê û bûne qurbaniya siyaseta Erdogan 
û bûyerên ku li Rojhilata Navîn diqewime. Li 

13- Moubayed Sami “Syria-Russia ties strengthened under Al 
Assad family”, Gulfnews, 2016

https://gulfnews.com/world/mena/syria-russia-ties-strengthe-
ned-under-al-assad-family-1.1902540

Fransa û Ewropa gellek teqîn çêbûn û ewlehiya 
Ewropayê ketiye metirsîyê. 

Heger Ewropî û taybet Fransa bixwazin vege-
rin Rojalihata Navîn û bibin xwedî bandor, divê 
piştgiriya Kurdan bikin û hêzên xwe li Rojavayê 
Kurdistanê zêde bikin û di haliya dîplomasiyê de 
hewl bidin ku Kurd bibin beşeke ji çaresariya Sûri-
yeyê re. Ewropî dikarin bikevin têkiliyê bi Rûsyayê 
re da ku rekeftinek di navbera Kurdan û rejîma Es-
sed de were dîtin. Kaxiza avakirina Sûriyayê destê 
Ewropiyan de heye. Divê vê kaxizê bi kar bînin û 
herwiha zextê li ser Rûsyayê zêde bikin.

Encam

Piştî sed salan ji peymana Sykes-Picotê 
(1916) ku tê naskirin wekî yekem peymana ku 
bû sedema parçebûna Kurdistanê û piştî nêzîkî 
sed salî ji peymana Lozana yekemîn dewleta 
Tirk careke din dixwaze ji qeyrana nû ya Rojhi-
lata Navîn sûd werbigre û hebûna hêza Kurdan 
li Rojavayê Kurdistanê ji holê rake û Lozaneke 
dûyemîn pêk bîne. 

Bi mînakên ku me pêşkêş kirin, em dibî-
nin ku şerê Kurdan bi dewleta Tirk re şerrekî 
demdirêj e û ya rastî Kurd îroj ne tenê şerrê 
dewleteke sed salî dikin, lê belê Kurd şerê bi 
dewleta Osmanî ya heftsed salî dikin. Şerrê îroj 
berdewamiya şerrên sed salan e. Lewre divê em 
bê hêvî nemînin. Bedirxan di 1846an de li hem-
berî Osmaniyan wenda kir lê nebîyê wî xwedî 
derketin ji pirsa Kurd re, çi di warê leşkerî di 
(Komîteya Xoybûnê) û çi jî di warê çandî de (ro-
jname, kovar). Kemalîstan li Dêrsimê di 1937an 
de komkûjnyek pêk anî, lê keça Dersimê Sakîne 
Cansiz bû yek ji damezrînerên Partiya Karkerên 
Kurdistanê. 

Divê baweriya Kurdan bi hêzên YPGê û YPJe 
hebe. Li paş her çarvaneke YPJê Edûlek heye 
û li paş her şervanekî YPGê Derwêşek heye. Li 
hemberî vê rewşa awarte dive gelê Kurd hişi-
yar be da ku ev destkeftiyên me ji dest me neçe 
û divê gelê me zanibin ku dijminê bav û kalan 
qet nabe dostê nebiyan. Divê gelê me dijwariya 
vê plana Lozana duyemîn baş bîne ber çavan da 
ku destûrê nedin wan. Divê li hemberî vê rewşê 
yekbûneke neteweyî were kirin. 
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ROJÊN 
BI CORONAYÊ

(JIYAN, VÎRUS, GUHERÎN)

Mûsa ANTER
Lîsansa Kurdî Zanîngeha Inalcoyê

Ez 9 salî me, tiştên ku di dêsten min de hene: baxçêye malê, pêlîstokên 
min ku ji Ewropayê ji terefê malbata min de hatibûn şandin, hevalên min û 
malbata min. Bi van tiştan ku dîkteyê min hatibûn kirin, min ji xwe re for-
meke jîyanê ava kiribû. Di heman salê de, 7 astronotên amerîkayî di teqîna 
keştiya fezayî de jiyana xwe ji dest dabûn, Saddam Hussein hatibû girtin 
û di erdhêjekê de ya li Îranê 40 000 mirov jiyana xwe ji dest dabûn, lê ev 
bûyer ne di baxçêyê min de qewimîbûn. 

Her wuha di 10 saliya xwe de ji ber gellek sedemên kurdbûyînê tevî 
malbata xwe ez hatim Fransayê. Li vir min ji xwe re baxçeyekî nû ava kir 
ku tê de dîsa mirov û cîh hebûn. Min gava dest bi zanîngeha Sorbonê kir, 
min nû nû ferq kir ku ew baxçe ne yê min e, ez yê wî baxçeyê me û min navê 
baxçeyê guherand û min kire «Dunya». Bi vî awayî, min dît bê gelo çawa 
mirov dikare dunyayê li xwe teng bike.

Hetanî ku tirs nekeve dilê mirovan, mirov qet lê napirse bê gelo ka sîs-
tema dunyayê bi çi awayî dimeşe. Aniha, dunya bi tirsê bala xwe daye ser 
mijara Coronavirusê û ev mijar aniha di baxçe û dunyaya herkesî de ye. 
Gellek daxuyanî tên dayin ji aliyê dewlet û medyayan ve, ev daxuyanî bi 
giştî li ser girseyan in, her sibeha ku em radibin qolinc dikeve nava zikê me, 
agahiyên ku tên dayin, dibêjin di 24 seatan de 400 kes, 500 kes yan jî 600 
… kes jîyana xwe ji dest dane.
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Ev 5 sal e ku ez di wargeheke xwendekaran 
de dijîm, şiklê wê eynî mîna motelên amerîkayê 
ye ku me di fîliman de dîdîtin. Ji ber ku wargeh 
e, her sal mirovên nû tên û hin jî diçin. Mudi-
ra yurdê ku ew jî tevî zilamê xwe û qîza xwe di 
nava yûrdê de dijî, her meh bi rêya mailan, tele-
fonan û qûtiya posteyê heqê kirê dixwest û gefên 
wekî vana dikir: «Hûn heqê kirê nedin, em ê we 
ji malê bavêjin» û qedexeyên beleheq yên wekî 
koltix di male de qedexe ne û nizam mirov di 
malê de nikare şînkayiyan biçîne, ji ber ku qaşo 
rîska wî hebû ku ji boyî mudirê bêhneke pîs bide. 
Piraniya van tiştan ne ew biryar bûn ku wê bi 
xwe stendibûn, lê ew biryar bûn ku ji wê re hati-
bûn dîktekirin.

Her wuha gava ku Coronavîrus derket teref 
jî hatin guherîn, di demên peşî de xwendekaran 
bi rêya mailan û telefonan xwestin xwe bigihînin 
mudirê, ji ber ku pirsên wan hebûn. Hin xwen-
dekaran dixwestin bipirsin bê ma wê hîn jî heqê 
kiriya xwe bidin di rewşeke wusa de yan na? Hi-
nan dixwestin bizanibin bê gelo muslixa ku xirab 
bûye wê bikaribin te’mîr bikin di vê rewşêde yan 
na? Pirsa min jî ew bû ku bê gelo ez êdî dika-
rim şînkayiyê têxim malê, ji ber ku em di male 
de hepsî ne û em nikarin biçin ber bi şînkayiyê. 
Hefteyên pêşî, ew telefon bêdeng bûn û bersivên 
mailan nedihat dayin. Pişt re bi tenê mailek hat 
û ew jî digot ku yên ku biçin ba malbatên xwe, 
ew ê heqê kireyê nedin heta ku vegerin wargehê 
û ji wê rojê vir ve dîsa xwe kerr kirine û bersiva 
pirsên din nedane.

Îroj, bawer im, di dunê de, zarokekî ku 9 salî 
ye, ne mumkun e ku peyva coronayê nebihîstibe. 
Beriya vê mijarê, çend kes ji me peyva coronaye 
bihîstibû? Lê îroj peyva ku herî zêde tê bikaranîn 
ev e û ev guhertin di demekî pirr kurt de pêk hat. 
Ez berîya çend rojan çûm cem mala xwişka xwe 
ji bo çend erzaqan deynim, xwarziyê min î 3 salî 
ber bi min ve baz da ku were hembêza min, lê 
bavê wî bi dest wî ve girt û xwarziyê min ecêb-
mayî ma, got: «Ez dixwazim biçim hembêza wî». 
Min wuha lê nihêrî, di bin şalgerdana xwe de 
ez veşartîbûm ji xwe, tenê çavê min xuyanî di-
kir, min jê re çend henek kirin ji bo ku xwe ji bîr 
bike. Bi xwe paşî bi kurdiya xwe ya xweş ji min 
re got «ji ber ku corona heye?» û ez bi lez ji ber 

derî vegeriyam. Tirsa herî mezin di nava mirovî 
de bawer im ew e ku tiştek were serê mirovên ku 
mirov ji wan hezdike.

Beriya ku Corona derkeve, tiştên ku pirr ji 
rêzê hebûn, mîsal wexta hevalek yekî din bi min 
re dida nasîn, min destê wî/ê digirt, ez diçûm 
rûyê wan, yan jî min ew hembez dikirin. Wê rojê, 
ez çûm restoranta hevalê xwe, restoranta wî nêzî 
mala min e, gava ku daxuyanî hat dayîn ku êdî 
qedexeya hatûçûnê dest pê dike, wî jî restoran-
ta xwe girtibû wekî gellek xwêdî karan. Lê dû 
re dîtin ku mumkun e ku xwarinên xwe bi rêya 
radestkirinê bigihînin malên xelkê. Di rojên nor-
mal de, 7 kes li restoranta wî dixebitîn. Gava ku 
piştî 14 rojan restoranta xwe vekir, bi têne hevalê 
min û biraye wî dixebitîn û karê wan zêde bû lê 
karkerên wan ditirsîyan ku werin bixebitin.

Di demên pêşî de, millet ditirsiyan ku ji malê 
xwe derkevin, dikan hatibûn talankirin, xelkê 
erzaqên xwe yên bi rojan kirrîbûn ji bo ku xwe 
bi destên xwe têxin hepsê. Lê ku wext derbas 
bû û hin tişt zelaltir bûn, gellek kes vegeriyan 
ser rastiya xwe ku çêkirina xwarinê di male de 
aciziyek e û herdem ji xwarina miqarne û birinc 
û hêkan xadiz bûne û dîsa berê xwe dane ber bi 
restorantên vekirî da ku karê ku ew dikarin bi-
kin, hinên din bi berdêliya pereyan bikin. 

Îcar em dikarin çend pirsan ji xwe bikin, gelo 
gava ez 9 salî bûm, çima min hay ji wan tiştan 
tune nebû ew tiştên ku ji dervayî baxçeyê min de 
diqewimîn û çawa îroj xwarziyê min î 3 salî hay ji 
virusekê heye ku li Çînê derketiye?

Gelo çima îro deng ji wê midûra me nayê ya 
ku her dem ji me heqê kirê dixwest û dinihêrî ka 
gelo qedexeyên ku hatine danîn baş pêk tên an 
na? Gelo karkerên hevalê min ên ku ji ber tirsa 
bêpere bimînin, ku tim bêgazinc dixebitîn, îroj 
çawa çêdibe ku tirsa wan a ewil bûye nexweşî?

Gelo ew hevalê min ê ku di rojên normal de 
7 heb xebatkar dida xebitandin, îro ji ber kîjan 
tirsê bi tenê bi birayê xwe re dikare bixebite?
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Kamûran 
Bedirxan
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Dîplomasî 

Baker Alkurdo 
Mastira Aborî / Clermont-Ferrand’ê 

Lîsansa Kurdî / INALCO

Destpêk

Di 20ê Tîrmehê 2019an de, li Enstîtuya Kur-
dî ya Parîsê pirtûkeke di derbarê Mîr Kamûran 
Alî Bedirxan de hate pêşkêşkirin. Di heman 
demê de pirtûka nû ya li ser Nûredîn Zaza jî 
bi kurtasî hate pêşkêşkirin (danasîn ? Du cara 
pêskêskirin zêde dibe.). Kamûran Bedirxan û 
Nûredîn Zaza mezintirîn rewşenbîrên Kurd bûn 
ku xwedî li doza Kurd û Kurdistanê derketin di 
demeke hesas a dîroka gelê Kurd de.

Wekî ku mamosteyê zanîngeha Parîsê, Je-
an-Marie Pradier û serokê Enstîtuya Kurdî ya 
Parîsê, Kendal Nezan, anîn zimên ku Kurdan 
navê Kamûran Bedirxan bîhîstine lê kêm tişt li 
ser jîyana wî û hûrgilîyên xebatên wî dizanin û 
bi taybetî di warê dîplomasîyê de. Gelo kar û xe-
batên wî di vî warî de çi bûn? 

Kamûran û Dîplomasî 

Kamûran Alî Bedirxan (1895-1978) him 
wekînivîskar û helbestvan him jî wekî zimannas 
tê naskirin.

Berhemên wî yên navdar bi navê Langue 
kurde [Zimanê kurdî], (Paris, 1953) û Rêzimana 
Zimanê Kurdî (Paris, 1971) ne. Wî di sala 1943an 
de, li Beyrûtê, rojnameya hefteyî Roja Nû dame-
zirand.

Wî karên dîplomasîyê jî kiribûn, bi taybetî di 
salên 40î de li Sûriyê. Lewre, di sala 1947an de, 
dema ku kurdologê bi nav û deng Roger Lescot, 
peyam ji Kamûran re şand û ew vexwend Parîsê ji 
bo ku bibe mamosteyê zimanê Kurdî li Enstîtuya 
Zimanên Rojhilatî (INALCO). Li ser vê vexwen-
dinê,di sala 1948an de, Kamûran Bedirxan dev ji 
karê xwe yê li Bêyrûtê berdide û yekser berî xwe 
de Parîsaê paytexta Fransayê. Ew bi hêvî bû ku 
doza Kurdan li Parîsê bi rê ve bibe.

Ya rastî, xebatên Kamûran Bedirxan di warê 
dîplomasîyê de gellek balkêş in.

Bi xêra xebatên ku doxtor Xalid Îsa di warê 
wergerê de kiribûn, min derfet dît ku ez hinek li 
ser vê mijarê agahdar bim. Doxtor Xalid Îsa gellek 
belgeyên di serdema Fransayê ya li Sûrîyeyê ji ar-
şîva Fransayê peydakiribûn. Di sala 2008an de wî 
ew belge ji fransî wergerandin ser erebî. Min jî sûd 
wergirt ji konferansên ku me li Nûnertîya Rojavayê 
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ya li Parîsê di 2017an de li dardixistin. Ew konfe-
rans li ser dîrokên RRojavayê Kurdistanê û Sûrî-
yeyê bûn. Di van komcivînan de belgeyên dîrokî 
dihatin analîzekirin. Yek ji wan belgeyan ji aliyê 
Kamûran Bedirxan bi xwe ve hatibû nivîsandin. Di 
wê dokumanê de em dikarin wî bi rola wî ya dîplo-
mat bibînin. Wî peyamek ji desthilatdarîya Fransî 
re şandibû. Bedirxan di peyama xwe de, dewleta 
Fransîagahdar dikir li ser metirsiya komunîzmê. 

Herwiha Kamûran Bedirxan bûyerên ku di 
sala 1941an de li Îranê diqewimîn bi vî awayî 
şîrove dike: ‘’ Sovîyêt gihîşt Kurdistana Îranê, 
ev yek tê wê wateyê ku sibê Sovyet dê bigîhêje 
Kurdistana Tirkiyeyê û herwiha dê nêzîkî Roja-
vayê Kurdistanê jî bibe […] ‘’ Kamûran Bedirxan 
dixwast ji vê rewşê sûd werbigre û ji bona doza 
Kurdan bi kar bîne. 

Di sala 1941an de, wî weşanên bernameyên 
Kurdî yên radyoya Rohelatê li Beyrûtê bi rê ve 
dibir. Di sala 1943an de, li paytexta Libnanê, ro-
jnameya Roja Nû damezirand. Roja Nû êdî bûbû 
yek ji alavên hişiyarkirina gelê Kurd û propogan-
daya li dijî Sovyetê dimeşand.

Tevî ku Kamûran gellekî jîr bû û desthilata 
Fransayê rêz ji wî re digirt, rewşa li Kurdistanê û 
ya Kurdan ne amade bûn ji bona avakirina tevge-
reke siyasî û leşkerî. Tu hêzên leşkerî li Kurdis-
tanê li pişt Kamûran Bedirxan tunne bû. Berîya 
Kamûran, dîplomatê bi nav û deng, Şerîf Paşa 
Baban (1865-1951), kar û xebatên dîplomasîyê di 
asta navneteweyî de dimeşand û karîbû li Sêv-
rê (1920) doza Kurdistanê biparêze, lê mixabin 
li Kurdistanê tu hêz li dû wî jî tunne bû. Serhil-
danên li Kurdistanê piştî avakirina komara Tir-
kiyeyê derketin holê wekî serhildana Şêx Seîd ya 
1925an û ya li çiyayê Araratê (1927-1932).

Piştî Peymana Lozanê ya 1923an, komîte-
ya Xoybûnê ya ku di sala 1926an de li Bêyrûtê 
hatibû damezirandin ku Kamûran û Celadet Be-
dirxan endamên wê bûn dîsa heman zehmetiyê 
dikişandin, ti hêzên sereke dû wan tune bûn û 
hêviyên ku wan kiribûn di Serhildana Agirîyê 
(1927-1932) de têkçûn. 

Dema ku Kamûran Bedirxan li Parîsê bû , 
Şoreşa Îlona 1960an li başurê Kurdistanê dest 

pê kir. Kamuran Bedirxan bi dilsozî bû nunerê 
şoreşa 1960 li Fransayê. Kamuran Bedirxan hewl 
dide ku şoreş li Fransayê were naskirin. Wî ti-
kelî danîbû bi rojnamevanên sereke yên fransî 
wekî Le monde û Ajensa fransî a çapemenî ‘ADP’ 
da ku gotar werin nivisandin li ser şorşa îlonê. 
Wîdixwast bi rewşenbîrên Fransiyan re tekîlî 
dayne. Herwiha bi vî şeklî Kamuran Bedirxan 
û dîroknasê navdar Gerard Chaliand bûn heval. 
Wê demê bûyerên ku li Îraqê û li Kurdistanê 
diqewimiyan bala rewşenbîrên Fransî nedikşan-
din ji ber ku ya bala wan dikişand şerrê Vîetnamê 
bû. Rewşenbîrên fransî bi sloganên li dijî Empir-
yalîzmê pişgirtiya Vîetnamê dikirin. Bûyerên ku 
li Îraqê diqewimîn bala dewleta Fransayê zêde 
nedikşand ji ber ku Îraq ne di bin bandora Fran-
sayê de bû, lê di bin ya Ingîlistanê de bû

Kamuran Bedirxan karê dîplomasî ber-
dewam kir heta ku Peymana Cezayrê ya sala 
1975an hate îmzekirin. Kamuran di sala 1978an 
de wefat kir bêyî ku bibine ku li Bakurê Kurdis-
tanê tevgereke kurd dest bi operasyonên leşkerî 
kiriye li hemberî dewleta Tirkiyeyê, û wî nedit 
ku çawa Kurdan li başur di sala 1990an de bûn 
xwedî statuyek.
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Kurd û Dîplomasî 

Kamûran Bedirxan gellek sal li RRojavayê 
Kurdistanê û li Sûriyê derbas kirin. Ew dixwast 
ku li RRojavayê Kurd bibin xwedî statuyeke 
siyasî. Lê hêviyên wî di tevgera ji bo xweseriyê 
li Cizira Rojavayê Kurdistanê di sala 1940an de 
têk çûn. 

Rojava. Lê belê, ^rio ew xewnên wî ber bi 
rastiyê diçin. RojavaDi Şerrê navxweyî yê li Sûrî-
yeyê ku wekî Şerrê Dunyayê yê sêyemîn tê naski-
rin, Kurdan xeta sêyem avakirin û bûn yek ji ak-
torên sereke di vî şrrî de, û li seranserê Dunyayê 
pirsa Kurd hate naskirin û şervanên YPG û YPJ 
li bermerî hêzên çekdar ên îslamîst şerr kirin.. Di 
vê qonaxa ku em tê de derbas dibin, li Rojavayê 
Kurdistanê, karên dîplomasîyê bi rêk û pêk tên 
meşandin. Li Kobaniyê serkeftina herî mezin di 
warê dîplomasîyê de ya Kurdan bû ji ber ku bi vê 
serkeftinê êdî hevkariya berfireh bi hevpeymana 
navdewletî destê pêkir. Ez di vê baweriyê de me 
ku lêkolîner siberojê dê li ser vê yekê bisikinin. 

Li RRojavayê artêşek bi qandî ya dewletekê 
heye û herêmek fireh bi qasî pênc caran axa Lib-
nanê di bin rêveberiya Kurd û hevalbendên wan 
de ne. Kurd hatin wê astê ku êdi bi xwe peywen-
diyên dîplomasî bi hemû hêzên sereke (Amerîka, 
Rûsya û Fransa…) re datînin û êdî pirsa Kurd bû 
pirseke navdewletî û di dezgehên ewropî û enca-
ma ewlehîyê ya YN de tê giftûgokirin

 Ev jî bi saya serkeftinên di warê dîplomasî û 
leşkerîyê de çêbû. 

Erê, Kurd û dîplomatên Kurd li Lozanê 
(1923) wenda kirin ji ber nebûna hêzekê li ser 
erdê. Serhildana Şêx Seîdê Pîran dereng pêk hat 
ji ber ku êdî hêzên sereke bi Mestefa Kemal re 
peyman îmze kiribûn wekî peymana Enqereyê 
(1921) di navbera hikûmeta Enqere û Parîsê ê de. 

Erê tevlî ku Xoybûnê hewldanên xwe dikirin 
bo piştgiriya Araratê (1927-1930) lê hêzekê wîsa 
xurt tunebû ku êrîşe hêzên kemalîst bike. Tenê 
Osman Sebrî bi hevkariya zarokên Şahîn Beg, 
serokê êşiya Beraziyan, li enîya Kobanê-Surucê 
di 1930an de hewl dan herin hawara Araratê, lê 
hewldanên wan têk çûn.

 Erê tevlî ku Kamûran Bedirxan hewldanên 
dîplomasî kirin û nexşeya Kurdistanê amade kir 
jibona konferansa San Franciscoyê ya 1945, lê wî 
tu encam wernegirt.

Encamên erênî di warê dîplomasîyê de, li 
Rojava pêk tên, lê hîn pêşketinên xebatên berfi-
reh di vî warî de pêwîst in ji bo ku statuya RRoja-
vayê Kurdistanê were naskirin. 

Pêwîst e ku karên dîplomasî û yên leşkerî bi 
hev re berdewam bibin da ku careke din dîrok 
nebêje Kurd di şerr de şervanên pirr jêhatî ne, lê 
di dîplomasîyê dîsa wenda kirin. Pêdivîyên Kur-
dan hene ku dîroka xwe ya dîplomasîyê bizanin 
û herwiha mirov dikare sûd werbegerin ji tecru-
beyên dewlemend ya tevgera azadiya Kurdistanê 
û yên kesên wekî Kamûran Bedirxan û Şerîf Paşa 
û hwd… 
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Newroza Kurdî li zanîngeha Inalcoyê

Xwendekarên komeleyê di 21ê adara 2019an de li 
INALCOyê bi cil û bergên Kurdî ve, bi xwarinên Kurdî 
ve, bi dahol û zirne û govendên Kurdî ve cejna Newrozê 
pîroz kirin û herwiha xwendekarên ji gelên cûda cûda 
jî tevlî govendên Kurdan bûn û bi çanda Kurdî ve tê-
kel bûn. Xwendekarên beşa KKurdî bi nasandina çand, 
muzîk, xwarin, û gelê Kurd ve rojekî bi temamî çalak 
bûn û dawiya rojê de jî du kurte-fîlmên Kurdî hatin 
temaşe kirin ku derhênerê fîlman Serhat Karaaslan jî 
amade bû û piştî fîlman guftûgoyekê bi xwendekaran re 
durust kir.

Çalakiyên Kurd’Înalcoyê di sala 2019an de 

Komeleya xwendekarên Kurdî ya 
Inalcoyê ev du sal in li zanîngehê 
û li qadên Kurdî de xebatên xwe 
berdewam dike û sala 2019an gel-

lek çalak derbas kir. Ka em li çend 
çalakiyên Kurd’Înalcoyê binihê-
rin û bibînin ka xwendekarên ko-
meleyê çi kirine !

KURD’ îNALCO
 کوردینالکۆ

Weşana Kovara Kurd’Înalcoyê ! 

Di 29ê Avrela 2019an de kovara me Kurd’Înal-
co hate weşandin. Cara yekem bû ku xwende-
karên Kurdî ya zanîngeha Inalcoyê kovarekê 
xwendekaran weşand û bi vê xebatê me dît ku 
xwendina Kurdî li Parîsê têra xwe dewlemend 
e û heger mirov bixwaze dikare li her derê 
dunyayê xwedî li ziman û çanda xwe derbike-
ve. Di kovarê de nivîsên cûrbecûr cîh girtibûn 
û me hemû kovarên xwe gihandin destê xwî-
nerên xwe. Kovara me gîhişt hemî tezgehên 
Kurd ên li Parîsê, çend bajarên Ewropayê û 
heta Kurdistanê jî çû. 

 Lê mixabin di destên me de kovar neman ku 
bigîje destê her kesî ku ji her derî dunyayê 
Kurd ji wan dixwastin

KURDÎNALCOPOST
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Firotina Pirtûkên Kurdî  
di Mihrîcanên Kurdî de 

Xwendekarên komeleyê tev li mihrîcanên 
(festîval) Kurdî bûn û li wir standek vekirin ku 

bi tenê pirtûkên Kurdî firotin. Firotina pirtûkên 
bi Kurdî kêmasiyeke mezin bû di çalakiyên Kur-

dan de, ji ber ku berê pirtûkên bi zimanî Kurdî 
kêm bûn, kesên ku dihatin çalakiyan nikaribûn 
pirtûkên Kurdî yên cihêreng bikirin û bixwînin.

INALCULTURELLE: 
13ê Cotmehê 

Li Înalcoyê her sal, di destpêka Cotmehê de 
çalakiyeke bi navê «Inalculturellê» pêk tê. Ar-
manca vê çalakiyê ew e ku dewlemendiya çand û 
zimanên ku li zanîngehê tên xwendin bi xwende-
karên xwe yên nû bide nasîn. Herwiha, di vê rojê 
de komeleyên xwendekaran, Kurd, Rûs, Japonî, 
Çînî, Hîndî, Koreyî, Ereb hwd, her yek ji wan 
danê sibehê xwarinan pêşkeş dike û danê nîv-
royê jî çalakiyên wekî fêrbûna zimên, pêşangeha 
muzîk û herwiha tê de hînkirina lîstikên çandî jî 
hebû. Me jî wê rojê him xwarinên Kurdî çêkirin 
him jî atolyeyan çêkirin. Atolya me ya ziman û 
govendan bala xwendekarên biyanî kişandin.

Atolyeya xwarinên 
Kurdî ji bo kesên ku li 

derve dijîn 29ê Mijdarê 

Endamên komeleyê bi komeleyên 
din ên xwendekaran wekî ‘’Eco’l-

lectif û Afrînalco’’ ve beşdarî 
çalakiyekê mitbaxa pêkhevîyê 

bûn û li wir xwarina Kurdî ya bi 
nav û deng ‘’Tirşikê’’ çêkirin. Piştî 

pijandina xwarinan, beşdarvan 
tev bi hev re ew xwarinên germ li 
bêkesên Parîsê belav kirin ku ew 
kes di vê sermaya zivistanê de li 

nav kuçeyên Parîsê dijîn û pêwîs-
tiya wan bi alîkariyan ve heye.
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DERKETINA KOVARA ME 
Amedekar 

Mûsa ANTER

Wekî ku hûn dizanin, kovara me ya yekem, 
di Nîsana 2019an de derçû ! Ji ber ku yekem ber-
hema mîna  kovar li Înalcoyê derçûbû, me xwest 
em wê baş bidin nasînê.

  Ji ber ku kovara me nik beriya yekê Gulanê 
derçû, me xwest em bi kovara xwe ve li Parîsê 
beşdarî meşa roja karkeran bibin. Her wiha me 
kovara xwe li qadên Parîsê belav kirin û me Yekê 
Gulanê li hemû xebatkaran jî pîroz kir. 

Belê, piştî xebateke giran ku şahî nebe çê-
nabe ! Ji ber wê yekê, me xwest ku em şahîyekê 
ji bo kovarê çêbikin. Şahîya me li zanîngeha 
EHESSê hate çêkirin. Gellek xwendekarên Kurd 
hatin û civata me şên kirin. Di şahîyê de, stranên 
kurdî hatin gotin û govêndên gelerî hatin girtin. 
Civateke xweş ava bû û danûstandinên kêrhatî 
çêbûn.

Em çûn gel saziyên Kurdan ji bo danasîna 
kovara xwe û ji bo projeya dersên kurdî di dibis-
tanên seretayî yên fransî de. Me serdana van sa-
ziyan kir: Nûneriya Bakurê Kurdistanê(CDK-F), 
Enstituya Kurdî ya Parîsê, Nûneriya Başûrê Kur-
distanê (KRG), Nûneriya Rojhilatê Kurdistanê 
(PDKI). Em ê biçûna Nuneriya Rojavayê Kurdis-
tanê jî, lêl nebû nesîb. Me li temamên sazîyan ev 
daxuyanî da : “ Em wekî xwendekar ji bo xeba-
teke çandî ya Kurdistanî dê hertim amade bin”. 

Me hevpeyvîn çêkirin ligel Malperên nûçe-
yan yên wekî Rojinfo, bianet.rog, Diyarneme, 
Kurdistan Au Feminin û em bûn mêvanên birêz 
Farqîn, û di bernameya wî ya “Rojbaş Kurdis-
tanê” de ya li ser Stêrk TVyê, me xwe da nasîn û 
me xebatên xwe pêşkeş kirin. 
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HÛN VAN KESAN NAS DIKIN?
Amedekar Nebiyê DÛRO

JOYCE BLAU

Ji ber ku hevalekî me li Enstîtûya Kurdî ya 
Parîsê staj dikir, me enstîtu ji bo Posteyê weke 
adresa wergirtinê nîşan dabû. Roja ku kovar 
hatin enstituyê, Joyce Blauyê kurdologa qedir-
giran ya bi eslê xwe fransî wuha got : «Bravo, 
vous avez fait un bon travail! C’est beau ! » (Se-
heta we xweş, we karekî xweş biriye serî, gel-
lekî ciwan e). Em gellekî kêfxweş bûn ku yeke 
mîna wê hurmetê pîrozbahiya keda me kir. 
Joyce Blau di salên 60î de li INALCOyê yek ji 
xwendekarên Kamuran Elî Bedirxan bû û wê bi 
dehan xebatên lekolînî li ser Kurdan çêkirin û 
dan çapkirin. Joyce Blau hîn jî xebatên xwe yên 
akademîk didomîne û di nav rêvebiriya Ensti-
tuya Kurdî ya Parîsê de cîh digire. 

NESRÎN EVDILLA

Erê lo, tiştekî nedîtî! Kovara me çû, çû, gi-
hişt heta ber destê fermandara YPJê! Nesrîn 
Evdilla! Di hevdîtinekê de, hevalê me Baqir 
ji wê re behsa xebatên me dike. Nesrîn Evdil-
la dibêje : Ev karekî pîroz e û dikeve xizmeta 
gelê Kurd. Ez, hemû kesên ku bi vî karî rabû-
ne, spasiya wan dikim û ez serkeftinê ji we re 
dixwazim. Nesrîn Evdilla xelkê Dêrîka Rojava 
ye. Tev li avakirina hêzên Yekîneyên Parastina 
Jinan bû, ya ku avakirina YPJê di 2013an de ji 
dunyayê re ragihand ew bi xwe bû. Piştî rizgar-
kirina bajarê Kobanî, serokê komara Fransayê, 
François Hollande bang kir li rayedarên Roja-
vayê Kurdistanê, ew vexwendin Parîsê. Wekî 
fermandarê YPJ, Nesrîn Evdilla jî bi çekên leş-
kerî yên YPJ’ê û her wiha Asiya Abdellah jî bi cil 
û bergên kurdî, di nav şanda Rojavayê de, hatin 
Qesra Élysée bi François Hollande re hevdîti-
nek pêk anîn.
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KENDAL NEZAN

Roja ku me kovara xwe nîşanî Kendal Nezan, Serokê Enstîtûya Kurdî da, wî ji me re wuha 
got « Hêvîdar im berdewamiya karê we were û bizanin ku vira wekî mala we ye, we kengî 

hez kir werin ». Bi pêşengiya wî, di sala 1983an de Enstituya Kurdî ya Parîsê hate avakirin, 
û ev enstîtu bi hevkariya Campus Francê re xwendekarên Kurd yên ji çar parçeyan tîne 

Fransayê ji bo ku xwendina mastir û doktorayê bikin. Gellek mamosteyên me û yên ku em 
nas dikin, wekî bursiyerê enstituyê hatine li Fransayê dest bi xwendina bilind kirine. 

KAWA

Kovara me ket destê stranbêjê bi nav û deng, 
birêz Kawa. Gava ku me kovara xwe nîşanî wî da, 
gellekî kêfa wî hat û spasî kir li hevalên xwende-
kar yên ku hewl dane ku ev kovar derkeve. Hû-
nermend Kawa xelkê Mûşê ye, hîn xortekî ciwan 
bûye bi dengê xwe yî zelal û delal stran gotine. 
Di sala 1993an da ji ber xwendina stranên Kurdî 
hatiye girtin û 2 salan di zindanê de maye. Pişt re 
di sala 1995an de, hîn 22 salî bûye, berê xwe daye 
Ewropayê û li Fransayê bûye penaberekî siyasî. 
Piştî 20 salên li xeribiyê cara ewil di sala 2015an 
de karibûye vegere welêt û konseran bide. Kawa 
heta nuha 7 albûm çêkirine : Ava Evînê, Taya 
Dilê, Ez û Tu, Şeng, Feryad, Rojava û Veger. 
Nuha jî amadekariya albûmeke nû dike. 
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PÊŞBIRKA
HUSEYÎN
ÇELEBÎ

Şemiya 26ê Cotmeha 2019an, li Montreuilê, 
nêzikî Parîsê, bi armanca bîranîna şehîd Hu-
seyîn Çelebî ve pêşbirka wêjeyî ji aliyê Yekîtiya 
Xwendekarên Kurd (YXK) ve weke mîhrîcanekê 
hatibû amadekirin. Di destpêka bernameyê de 
bavê Huseyîn Çelebî axivî û şîara xwe ya jiyanê 
weha diyar kir ; ‘’ Heta Kurdistan hebe, em jî 
hene, heta Kurdistan tune be, em jî tune ne.’’

Piraniya berhemên ku hatin xelatkirin ji 
aliyê girtiyên Kurd yên di zindanan de hatibûn 
nivîsîn. Di nav van berheman de helbest, çîrok û 
şano hebûn ku her yek ji bin esaretê derketibûn 
û ev jî ji bo pêşbirkê gellekî girîng bû. Bi xelatki-
rina berheman ve, hin hunermendên Kurd, wekî 
hîvron, Yelda Abbasî, Diyar û herwiha koma 
Zazlooz jî bi muzîk û stranên xwe ve, roja beş-
dervanan xweş kir.

Beşdarvanên muzîsyen jî herwiha kêfxwe-
şiyên xwe yên beşdarbûna vê mihrîcanê di-
anîn zimên, û li ser dikê jî bi muzîka xwe xelkê 
kêfxweş kirin.

Hivronê ku li Vîyanayê konservatuarê dixwî-
ne wiha got ; ‘’ Ez bi dîtina organiyazyonên bi vî 
rengî yên xwendekarên Kurd ên dilsoz, serfiraz 
dibim. Xebatên çandî ji bo gelê me gellek girîng 
û pîroz in, û wa em dibînin ku keç û xortên Kurd, 
li Ewropayê ev barê giran hildane ser milên xwe.

Herwiha Yelda Abbasî jî Kurdeke ji herêma 
Xorosanê ye, xwendina muzîkê dike û di heman 
demê de jî gellek konseran dide. Ew jî bi tevlîbû-
na vê mihrîcanê gellek kêfxweş bû û digot ; 

‘’ Em serbilind in bi organîzasyonên bi vî 
rengî ku xwendekarên Kurd bi xebatên xwe 
durust dikin. Ez jî bi qasî ku ji min tê alîkariya 
ciwanên Kurd dikim.’’

Xaleke girîng jî hebû ku divê em bînin 
zimên, pirraniya beşdarvanan ciwan bûn û ev jî 
kefxweşiyeke xistibû dilê her kesî.
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Mihrîcana 
Sînemeya Kurdî 

li Parîsê
Sala 2019an, şahidê mihrîcana sînemaya 

Kurdî bû ku ew mihrîcan li paytexta Fransayê, li 
Parîsê hat lidarxistin. Mihrîcan ji aliyê Enstitu-
ya Kurdî ya Parîsê ve li ser sê rojan hat lidarxis-
tin. Di nav sê rojan de 18 fîlmên Kurdî (fîlm û 
kurte-fîlm) hatin nîşandan ku ew ji fîlmên ren-
gereng, wekî belgefîlm, anîmasyon, fîksiyon pêk 
dihatin.

Mihrîcan şeva yekem bi belgefîlma Yilmaz 
Guneyê ‘’The Legend of the Ugly King’’ ve dest 

pê kir ku ji aliyê derhêner Huseyîn Tabak ve ha-
tiye durustkirin. Herwiha derhêner û avakera 
belgefîlmê jî di şevê de hazir bûn û piştî seansê 
jî bi temaşevanan re guftugoyek hat çêkirin. Di 
rojên din de jî fîlmên wekî ‘’Gulîstan, Zagros, 
Hêvî… ‘’ hatin temaşekirin.

Organîzatorên îsal dil dikin ku her sal vê 
mihrîcanê bi fîlmên nû ve geştir bikin û sîne-
maya Kurdî him li Parîsê him li Dunyayê bidin 
naskirinê. 
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NAV Û NÎŞANA  
LÊKOLÎNÊ
Ev lêkolîna li bin navê “Li Başûrê Kurdistanê 

lêkolînek li ser Rexneya Edebî “ hate weşandin, 
merem ji vê yekê destnîşankirina wan rê û rê-
bazên rexneya edebî ne yên di nav kovara Peyv 
de, herwiha yasa û detorên wan rê û rêbazan 
destnîşan bikin û di warê pratîkê de wan gotarên 
rexnê yên di nava kovarê de şirove û nirxandinê 
jê re bikin.

Girîngiya Lêkolînê 

Kovara Peyv yekem kovar e li devera Badî-
nan, ku bi tîpên Kurdî yên Erebî û Latînî dihê ni-
vîsandin. Ew kovareke hêja ye li devera Badînan 
ku bi awayeke baş giringîyê dide rexneya edebî. Ji 
bo cara yekem e lêkolîneke akademîk li ser kovarê 
dihê nivîsandin. Em dikarin bi rêya vê lêkolînê 
polênkirineke bidin wan gotarên rexnê yên ku di 
nava vê kovarê de belav bûne. Helbet polênkirina 
me li gorî teoriyên rexneya edebî bûn. Anku astê 
rexnê edebî di vê kovarê de tu aste.

Herwiha di vê lêkolînê de ew rojname û ko-
var di nava 1991-2003an eşkerekirî ne, ku roleke 
wan a baş hebû ji bo pêşxstina rexneya edebî. 
Helbet ev yekemîn lêkolîna akademîk e ku li ser 
vê yekê xebitiye.

Sînorê Lêkolînê

Sînorê vê lêkolînê, bi tenê wan rojname û ko-
varên di nava 1991-2003 wergirtine, ku mijarên 
rexneya edebî di nava xwe de dihewîne. Paşan 
lêkolîn li ser kovara Peyv di nava 2003-2009an 
kiriye. Helbet lêkolîna me bi tenê aliyê rexneya 

edebî wergirtîye. Anku gotar û lêkolînên rexne-
ya edebî ji bo lêkolîna xwe wergirtîne. Ji ber ku 
piştî 2003an qonaxeke nû li Başûrê Kûrdistanê 
dest pê kir.

Arîşeyên Lêkolînê 

Kêmbûna çavkanî an li ser rexna edebî bi zi-
manê Kurdî, nemaze li ser rexneya rexneyê, ev jî 
yek ji arîşeyên me bûn. 

Rê û Rêbazên Lêkolînê 

Di vê lêkolînê de girîngî bi rê û rêbazên “ Şi-
rovekirin û Rexna Rexnê “ de ye. Çûnku gotarên 
rexneyê şirovekirî ne. Paşan rexne ji wan gotaran 
re girtî ye. Anku nirxandin ji gotaran rexnekirî 
ne. Lewre ev lêkolîn diçe di çerçovê van rê û rê-
bazan de.

 Armanca Tezê

Armanca me ji vê lêkolînê ew e ku rewşa rex-
neya edebî di rojnamevanî a devera Badînan de 
di nava 1991-2009an de eşkere bike. Anku astê 
rexna edebî li devera Badînan eşkere bikin.

Peykerê Lêkolînê

Ev lêkolîne ji pêşgotin û kurte-bêjî û kurte bi 
zimanê Kurdî, Tirkî û Înglîzî ji xwe re digire. Sê 
beşan û encam û paşko ji pêk dihê, ew jî ev ên li 
Ê jêrê ne:

Di beşa Yekem de qala rexneya edebî, rexne-
gir û dîroka rexneya edebî ya kurdî hatiye kirin. 

Di beşa Dûdûyan de qala wan teorîyên rexne 
ya edebî kirî ne ên ku di nava kovara Peyv de ren-
gvedayîn. Herwiha kurtîyek li ser rexneya edebî 
di rojnamevanî ya Devera Badînan di nava 1991-
2003 de hatiye kirin. 

Di beşa Sêyan de qala polênkirina gotarên 
rexne ya edebî ên di nava kovara Peyv de kirîye. 
Herweha polênkirina wan teorîyên rexneya ede-
bî ên di nava gotaran de û li bin yasa û destûrên 
wan hatine nivîsandin, ew jî bi rêya xişteyan û 
derxistina rêjeyan.

Her di heman beş de şirovekirin û nirxandi-
na wan gotarên rexnê hatîkirin, di axirê de en-
camên lêkolînê dihên. -Rebî Zêbarî
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Michael Chyet 
Reşat Çelîk

Michael, tu li ser zimanên Kurdan çi 
difikirî?

Her ziman û zaravayên Kurdî zimanê Kur-
distanê ye. Herwiha zimanê Suryaniyan jî, çunkî 
ew jî li Kurdistanê ne. Ji ber vê yekê ez dixwazim 
Suryanî jî fêr bibim.

Dibêjin Michael CHYET pirr ji folklora 
Kurdî hez dike ; gelo tu ji kîjan govendên 
Kurdî hez dikî?

Ez ji govendên bi def û zirneyê hez dikim, 
navên hinek ji wan ev in: Çeçeno, Keçiko, Garza-
nî, Papûrî, Delîlo.

Gelo ji xwarinên Kurdî kîjanê hez 
dikî?

Herçi xwarinên Kurdî ye: - ez gelekî ji dol-
me/îprax hez dikim (belgên mêw bi birinc û 
goştê berx tijî kirî), ji kutilkên Helebê, û ji dew 
û mast û şorbenîsk. Hema bêjî ji hemî xwarinên 
Kurdî, ji bilî kelle paçe ha!!!.

Hêvî û daxwaza te ji Kurdan heye?

Hêvî û daxwaza min ji bo Kurdan ev e: ku ew 
zimanê xwe û nasnameya xwe bi şanazî biparê-
zin, û ji nifşê nû re, yanî ji zarokên xwe re neqil 
bikin/veguhêzin/hewale bikin.

Kesekî Amerîkî ye û 62 salî ye. Di sala 1985an de dest bi 
hînbûna Kurdî kiriye û niha Kurmancî û Soranî pirr baş 

diaxive, ew dikare bi Zazakî û Hewramî jî bixwîne û biaxive.
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-Salut, comment tu t’appelles?

-Salut, je m’appelle Elî. Et toi?

-Je m’appelle Zelîn.

-Enchanté Zelîn.

-Enchantée Elî.

 
-Salü, koman’ tü tappel? 

-Selü, jö mappel Elî. Ê twa?

-Jö mappel Zelîn.

-An’şan’tê Zelîn.

-An’şan’tê Elî.


-Silav li te, navê te çi ye?

-Merheba, navê min Elî ye. Ê te?

-Navê min Zelîn e.

-Ser çava Zelîn.

-Ser çavên te neêşin Elî.

-Bonjour monsieur, comment vous vous appelez?

-Bonjour, je m’appelle Bernard. Et vous?

-Je m’appelle Hugo.

-Enchanté Hugo.

-Enchanté Bernard.


-Bon’jux mösyö, komman’ vu vu z apölê?

-Bon’jux, jö mappel Bexnax. Ê vu?

-Jö mappel ügo.

-An’şan’tê ügo.

-An’şan’tê Bexnax…


-Rojbaş monsieur, navê te bi xêr?

-Rojbaş, navê min Bernard e. Ê te çi ye?

-Navê min Hugo ye.

-Ser çava Hugo.

-Ser çav neêşin Bernard…

DERSA FRANSÎ 2 
Amadekar: Nebiyê Dûro
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-Salut Richard, comment ça va?

-Salut, ça va bien. Et toi?

-Ça va bien, merci.

-Allez bon travail à toi !

-Merci, à toi aussi ! 


-Selü Xîşax, komman’ sa va?

-Selü, sa va bîyen’. Ê twa?

-Sa va bîyen’, mexsî.

-Alê bon’ txavay a twa !

-Mexsî, a twa osî !


-Merheba Richard, çawan î baş î?

-Merheba, baş im, sax bî. Tu çawan î?

-Baş im, spas.

-De qewet be ji te re.

-Sax bî, ji te re jî qewet be !

-Bonjour monsieur, comment ça va?

-Bonjour, ça va bien. Et vous?

-Ça va bien. Merci

-Allez, bon travail à vous.

-Merci à vous aussi.


-Bon’jux mösyö, komma’ sa va?

-Bon’jux, sa va bîyen’. Ê vu?

-Sa va bîyen’. Mexsî

-Alê, bon’ txavay a vu !

-A vu osî!


-Rojbaş monsieur, çawan î baş î?

-Baş im, spas. Tu çawan î?

-Baş im, spas.

-De qewet be ji te re birêz.

-Ji te re jî qewet be monsieur.
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ÇEND MALPERÊN ÎNTERNETÊ
JI BO HÎNBÛNA FRANSÎ

Français facile
https://www.francaisfacile.com

Podcast français facile
https://www.podcastfrancaisfacile.com

Tv 5 Monde français
https://apprendre.tv5monde.com/fr

Français avec Pierre
https://www.francaisavecpierre.com
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@MustafaÇelebî @MustafaÇelebî
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@MustafaÇelebî

@MustafaÇelebî
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PlaylÎsta Muzîka Kurdî 
Destegulek ji meha Adarê ya 2020an 

 Amadekar ALî SARI 
Zanîngeha EHESS/PhD Beşê Zanistên Sîyasî, Çandî û Wêjeyî

Pirraniya mirovan bi taybetî bi çandekê, bi hawirdorekê, bi warekî dizanin; lê mirovên sirgun-
kirî, herî kêm du heb ji wan dizanin, û ev berfirehiya nêrînê têgîhiştinek ya pirralî ya di heman demê 
de çêdike. Ev têgîhiştin wekî di muzîkê de jî tê penase kirin kontrapuntîk1 e. 

Edward Said, Réflexions sur l’exile, Actes Sud, 2008 

HUNERMEND STRAN ALBUM LABEL SAL

1 Meryem Ebrehîmpour Newroz 
Youtube 

Deng voices
2010

2 Babetna Dûr Yansiyan Ida & Seyhan Muzik 2016

3 Cemîl Mûrad Yarê Soundcloud - Haaruni

4 Cemil Qocgir,Tara Jaff Tinuy Şerab Tembûr & Harp
Sony Music Entertain-

ment Turkey
2015

5 Delîl Dîlanar Serayê Kom 2006

6 Halit Tarî Newal Sar Ahenk 2016

7 Issa Hassan Vertige Tooting Broadway Arion 2006

8 Kamkars
Kamkars and 

Khayyam 

Kamkars and 

Khayyam
CSI Arts and Kamkars 2010

9 Mehmet Atli Name Wenda Kom 2008

10 Mem Ararat
Quling Ewr û 

Baran
Kom 2013

11 Metin Kemal Kahraman Dewrano Ferfecir Lizgé 1999

12 Koma Wetan Hesen Bira Melodiya Azadî 1989

13 Koma Çiya Hawreyan Xêlî Kom 2004

14 Koma Amed Rindê Kulilka Azadî Kom 1990

15
Dengbêj Gazin & Âşık 

Leyli
Ninnim/Meyrokê Van’dan Yerevan’a

Anadolu Kültur& Kalan 

ses görüntü
2017

16 Miço Kendes Êmo Memê Alan Amori 2002

17 Mikail Aslan Xoza Xoza Kalan 2013

18 Mirade Kine Sineme Youtube (kalo5figo)

19 Ozan Serdar Setero Klasîkê Dersimî 1
MiR Multimedia 

GmbH
2016

20 Reso Mistê Zarahustra 1 Ses 2016

21 Rotinda Bihişt Naygotin Believe 2001

22 Şiyar Agırî Hikumeta Xwedê Youtube (Şiyar Agirî) 2012
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Spasî 

Em dixwazin spasiya wan kesan bikin ku 
keda wan di kovarê de çêbûye. 

Em spasiya xwe li hemî nivîskaran dikin ku 
wan nivîsên xwe ji me re rêkirin û kovara me bi 
reng kir. 

Em dixwazin dîsa spasiyê bikin ji Serdar 
Mutlu,  ê ku weneyê bergê xêz kiriye û ji Ridwan 
Xelîl, ê ku bi sebr mîzanpaja kovarê kiriye 

Em spasiya xwe li xwendevanên hejmara 
yekem a kovarê dikin ku wan jî kovara me gir-
tin, û ji me re bû piştgirtiyeke aborî. 

Em spasiyeke taybet li Enstituya Inalcoyê  
dikin ku wê bi alikariyeke maddî ya xwendeka-
ran (FSDIE) destekê da me.

Spas
Remerciements
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