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Mazhar 

Gunbat 

FERHENGOKA 

MIROVAHIYA 

AZAD: 

KOBANÊ 
Kobanê weke peyv ji aliyê ferhengî yan jî etîmolojîk ve 

tê çi wateyê baş nizanim, lê wateyên wê yên berê çi 

dibin bila bibin, îro êdî gelek wateyên wê yên nû hene. 

Ev wateyên nû ku êdî her yek jê bû têgeh, wisa zelal in 

ku (ji bilî dewleta tirk û DAIŞ) her kes li ser hemfikir 

e.... 

 

Kobanê weke peyv berê dihat çi wateyê, wê bi herhalî 

piştî vê dengvedana xwe, ji aliyê gelek kesan ve were 

lêkolînkirin, lê Kobanê ji 26ê çileyê 2015an û vir ve êdî 

bû sembola gelek têgehên serbilindiyê. 

 

Di serî de jinxasî, azadî, berxwedêrî, fedekarî, dilovanî, 

êşa hevpar, hêstirkên dayîkan, hevgirî, afirînerî, wêrekî, 

bawerî, wijdana mirovî, sewalparêzî, xwezaparêzî, 

teşhîra kes û hêzên xirab, neynika baş û xirabiyê, ronî û 

tariyê û gelek têgehên din êdî hêlîna xwe di sing û dilê 
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bi qasî cîhanê fireh lê herwiha jî birîndar ê Kobanê de 

saz kirine.. 

 

Balkêş e ku ji bilî derdorên nijadperest û faşîst, li 

seranserê cîhanê, kes û derdorên bi nêrîn, etnîk û 

baweriyên xwe pir dûrî hev jî, di kesayetiya 

berxwedana Kobanê de bûn xwedî bawerî, nêrîn, ziman 

û hest û serbilindiya dozeke hevpar; doza mirovahiya 

azad, doza parastina mafên ne tenê mirovan, herwiha 

yên sirûşt û sewalan jî, û doza xwedîderketina li van 

nirxan li dijî jinkuj, zarokuj, sewalkuj, dilkuj, mejîkuj, 

hêvîkuj, dîrokuj, sibekuj, bawerîkuj, evînkuj ango doza 

li dijî jiyankujan... 

 

Nizanim ka heta destpêkirina berxwedana Kobanê, di ti 

ferhengê de peyva Kobanê hebû an na, lê ji hingê û şûn 

ve mirov dikare bibêje ku Koban bi xwe êdî bi awayekî 

bû ferhengoka hevpar a mirovên li pey jiyaneke azad... 

Ji ber vê yekê îro Kobanê weke peyv ji bo kurdan çi 

îfade bike, ji pêvajoya têkoşîna li dijî DAIŞê û 

hevalbenên wê û vir ve hema hema, heman tişt anîn 

bîra kesên ji netew û baweriyên din jî, welew zimanê 

hev nizanibin û navên hev jî  nebishîstibin... 

 

Ji bo Kobanê û ferhengoka wê hê gelek tiştên din 

dikarin bên gotin, lê bi kurtî, ji qewlî Kobaniyan ve 

'H'eriya Kobanê ya bi xwîna evîndarên jiyaneke azad 

hat avdan, wê bibe havênê gelek têgehên din ên 

ferhengoka mirovahiya azad..... 
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Lêkolînek li 

ser gotinên 

pêşiyan 

 
II 
 

MÎNAKINE BIWÊJÊN TIRKÎ Û LI HIMBER WAN YÊN KURDÎ: 

 

Doğduğuna pişman olmak (ji çêbûna xwe poşmanbûn) 

Di kurdî de : Li emrê çûyîn poşmanbûn. 

 

Dokuz köyden kovulmuş olmak ( ji neh gundan qewirandin) 

Di kurdî de: Mirovê bêar, li derekê nekir sitar. 

 

Dîze gelmek ( hatina çongê). 

Di kurdî de: Hatina dest û piyan. 

 

Olmayacak duaya amîn demek (duayê ku nebe, jê re amîn gotin). 

Di kurdî de: Me ji vê duayê re negot amîn. 

 

Mantar gibî yerden çıkmak (wek kuvarikan ji erdê derketin). 

Di kurdî de: Wek bizrê kulî ne. 

 

O kaldırım muhendîsîdir (ew endezyarê rê ye). 

M. Çiya Mazî 
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Di kurdî de: Ew beqan dixesîne - ew kêçan dixesîne – ew sa xwê 

dike. 

  

Dîmyata pîrînce gîderken evdekî bûlgurdan olmak (yê ku çû dimyatê 

ji bulxura malê ma). 

Di kurdî de: Çû heyfa bavê, quna dê li ser kir. 

 

Nûh der peygamber demez (dibêje Nûh nabêje pêxember). 

Di kurdî de: Ew her tim dibêje barê êzingê min. 

 

DI DU PIRTÛKAN DE GOTINÊN PÊŞIYAN Û BIWÊJ: 
 

Di nava pirtûkên ku  bi navê gotinên pêşiyan û biwêjan hatine 

weşandin yek jê ya Ahmet Zekî ÇAMLIBEL ya bi navê “Îdiyomên 

kurdî” ye. A.zekî ÇAMLIBEL, di pirtûka xwe de biwêjan wiha şîrove 

dike: Qalibek û çarçoveyek Îdiyoman (biwêjan) tune ye. Tevlî  ku 

teoriya wan zelal nebûye jî cûdatiya Îdyoman heye. Carinan  

hevokek, carinan peyvek bûye Idyom. Mînak: 

 

Agir birrîn, 

Agir bûye ketiye canê me, 

Bi per û bask bûyîn, 

Cila xwe ji avê derxistin, 

Çavgirtî, 

Rê pêketin. 

Tême çavê te, 

Rûnê helandî, 

Helal be ji te re, 

 

Ji pirtûkên Gotinên pêşiyan yên ku heta niha derketine yek jê jî ya A. 

Balî ye. Ez dixwazim şîroveya brêz A.Balî jî li vir bi cîh bikim. Ez 

bawer dikim ew jî dê sûdeyekê bide lêkolîna li ser gotinên pêşiyan. 
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“Gotinên pêşiyan; rêzepeyvên, ramanên hevpar, bawerî û tevgerên 

netewan nişan didin û rê bi ber mirovan dixin û dersdar û bi wate 

nin. 

Gotinên pêşiyan, ku bi qasî dîroka welatekî kevn in, ji ceribandin û 

ramanên  girseyên gelan ku bi sedsalan jiyane, pêk hatine. Ji bo ku 

mirov netewekê ji nêz ve nas bike, divê mirov pêşî gotinên pêşiyên 

wan lêbikole. Ji ber ku tiştê netewan bi mirov didin naskirin û 

vedibêjin gotinên pêşiyan in.  

Gotinên  pêşiyan ku pêşiyan jê re gotine “Darbimesel”, neynika gelekî 

nin. Ev Peyvên ku pendê dikin, dab û nêrînên gelan, li gorî 

pejirandina civakê, pêhesandinê çêdikin, carinan dûrî demê jî 

dimînin. Mînak;  peyeveke di demeke dîrokê de bi wate, ku çend 

sedsal di navberê re derbas bin, dikare winda bibe an  bê wate 

bimîne û ji peyvên rojane re nabin mînak.  Hejmarên van gotinanên 

wiha  ne ewqas pir in.  

Bi gelemperî; ji bo vegotin û fêmkirina  mijarên rojane, axivger, ku 

pêwist be cîh didin gotinên pêşiyan. Mirovên herî zanepeyv ew in ku, 

dema axaftinê, gotinên pêşiyan bikar tînin. 

Gotinên pêşiyan; hevokên ku peyvên di nava wan de, yên bi demê re 

bê wate mane, bi  bin bêjingê ketine û bi bikaranînê re peyvên mayî  

bûne qalib in. Lê belê carinan bêyî ku wateya wan winda bibin, ji bo 

melodiya vegotina mijaran, carinan guherîne. Belê ev mudaxeleyana 

tu car nebûne sedema guherîneke bingehîn”. (Jitirkî werger:Ç.Mazî)  

Pirtûka Brêz A. Balî, bi navê “Gotinên pêşiyên kurdan” çapa yekemîn 

di sala 1993yan de ji weşanxaneya Pelê Sor hatiye çapkirin. Li gor 

brêz A.Balî di pêşeka pirtûkê de diyar dike ku ji 4 hezar gotinên 

pêşiyan pêkhatiye.  

Lê belê dema mirov li van gotinana dinêre, (wek wî jî gotiye), mirov 

dibîne pirên wan, hema bibêjin ji sedî 70 biwêj in.  

 

Mînak: 
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Agir ber piyê wî dibe av. 

Agirê bin kayê ye. 
Biçe ser kaniyê wê ziwa bibe. 

Bihar hat zivistan hilat. 

Bûka bi dilê zava ye. 

Dayê ewa tu dibêjî min li der daye. 

Ez dibêjim bira, ew ji min re dibêjî kirîv. 

Gaziya li dûv girî ye. 

Lawê Mencê çû qezencê. 

Li nalê jî dide û li bizmarê jî. 

Wek melevanê dixeniqe. 

Mirîşka reş e hero diro nexweş e. 

Ne dixwim nanê te ne dajom horîka te. 

Rûto xeber pûto. 

Zimanê wî nebûya wê qijika çavê wî derxistana. 

Zîvir zîvir dîsa li vir. 
 

... Û her wek din. Mirov dikare hê pir mînakên wisa bide. Lê belê 

heke mirov ji gotinên wiha re bibêje “gotinên pêşiyan” nayên hesêb û 

hejmara wan bi deh hezaran in. Gotinên pêşiyan ji biwêjan tê 

cûdakirin û ji wan hindiktir in. Biwêj, di nava zimên de bicîh bûne û 

bûne hêmanên hevok û zimên. 

Lê gotinên pêşiyan ne wiha nin. Kesek heta ku tiştekî nîşan nede an 

rexneyekê neke, dikare gotinên pêşiyan nebêje. Lê biwêj carinan bi 

xwe têne gotin û bêyî ku mirov bibêje ev biwêj in jî. Em dîsa 

mînakekê bidin; Wek mirov ji yekî re bibêje “ew kes pir guhgiran e” 

mirov nizane ku biwêj hatiye bikaranîn lê “guh giran” bi xwe biwêj e. 

 

WERGER Û GOTINÊN PÊŞIYAN Û BIWÊJ:   
 

Me got gotinên pêşiyan netewî ne. Dema li gor çand û jiyana mirovan 

çêdibin taybetiyek wan jî çêdibe. Ji ber wê yekê jî dema mirov bixwaze 

wergerîne, mirov nikare raste rast bi peyvan an peyv bi peyv biguherîne. 
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Divê  dema mirov gotin wergerend kîjan zimanî,  wateya wê gotinê çi be li 

gor wê yekê mirov bifikire û bi kar bîne. Pêwist be mirov wergerand kîjan 

zimanî, gotinek pêşiyan ji wî zimanî di wê wateyê de bibîne û yan di nava 

kevanê yan jî di têbiniyê de bi kar bîne. Lê heke baş bê fêmkirin ev şêwaz 

ne hewce ye. Lewre peyvên di zimanekî de û di nava gelekî de bi taybet bin 

û tiştin hebin ku bi taybet bin, dibe ku li welatekî din qet taybetiya wan 

tune be. Wê demê jî nayên fêmkirin an pir şaş dê bêne fêmkirin. Mînakên 

gotinên îngilîzî ku di rûpelên pêş de hatine şîrovekirin vê yekê baş derdixin 

holê. Dibe ku bêne fêmkirin ka çi gotine, lê dibe ku wan gotinana qet li 

kurdî an zimanekî din û rewşa civaka kurdî an yên din neyên. Ji ber wê 

yekê jî bi heman wateyan lê bi awayekî din, li himber wan gotin hene, di 

kurdî de an di zimanên din de. 
 

Wek biwêjan gotinên pêşiyan jî bi piranî dema ku ji zimanekî din 

bêne wergerandin, divê  mirov pir lê miqate be û peyvan li gor wê 

rewşê bikar bîne. Heke ne wiha be carinan mirov tiştekî ji wergerê 

fêm nake. Biwêj ji xwe hema hema bi temamî wiha nin. Lê gotinên 

pêşiyan carinan ne hewceyî ku mirov gotina himber wê bibîne, bi 

kîjan zimanî be tê fêmkirin. Ya rast ew e ku mirov dema wergera 

gotin û biwêjan ji zimanekî din kir, mirov ya di wateya wê de tê 

gotin, bibîne an herduyan jî binivîsîne.  Mînakên li jêr (mînakên 

biwêjên tirkî) jî vê yekê diyar dikin. 

 

Di pirtûka Mustafa AYDOĞAN ya bi navê “Berê Gotin Hebû” de, bi 

gelemperî li ser wergerê hatiye sekinandin û mijara wergera gotin û 

biwêjan jî wiha hatiye ravekirin: 
 

 “Heçî peyvên pêşiyan in, ji bo nîşandana hêjayî û pîvanên civakan, 

pir girîng in. Taybetiyên çandên cûda, xwe di wan de didin der. Ew li 

ser bingeha zanebûn û tecrûbeyên civatan hatinin avakirin, şîretên 

rênîşandêr in û di jiyana civakî de rolên pir mezin dileyizin. 

 

Peyivên pêşiyan wek îdiyoman (biwêj), peyivên taybetî nin û nayên 

guhertin. Qalibên wan serrastkirî henin. Lê hinek ferq henin ku 

peyivên pêşiyan ji îdyoman vediqetînin. Beriya her tiştî, piraniya 
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peyivên pêşiyan gelek caran ji îdiyoman dirêjtir in û hevokên 

temamkirî nin. Naverokên peyivên pêşiyan ji yên îdyoman konkrettir 

in. Peyivên pêşiyan, gelek caran encama serpêhatiyan in û ji ber vê 

yekê taybetiyeke wan jî ew e ku ew an rewşekê, an jî çîrokekê 

dinimînin. Mirov nikare ji peyivên îdiyoman tê derxîne, bê mahneya 

wan çi ye. Ew di vî warî de xwediyên sirrên mezin in, lê peyivên 

pêşiyan mahneyên xwe zêde venaşêrin. Heta ji bo ku mirov bi giştî  

bikaribin têbigihêjin, alîkariya mirovan dikin. Yanî ew di vê mahneyê 

de, ji îdyoman bi rehmtir in.  Qesda min ne ew e ku tu astengên 

wergera peyivên pêşiyan tune ye û hema mirov çawa çav li wan 

bikeve, mirovê bikaribe pir bi hêsanî  û bê problem wan wergerîne. 

Heçî peyivên pêşiyan in, wergera wan bi qasî ya îdyom û peyivên 

argoyî  ne dijwar be jî  dîsa divê mirov li wergera wan pir miqate be. 

Lê berê jî hat gotin, mahneyên gotinan ên leksîkalî  alîkariya  

mirovan dikin, da mirov bikaribe şîroveya mahneyên peyivên pêşiyan 

bike”.      

 

WERGERA GOTINÊN PÊŞIYAN YÊN ÎNGILÎZÎ Û LI HIMBER 

WAN YÊN  KURDÎ. 
 

Ji bo wergera gotin û biwêjan mirov dikare hinek mînakên ji zimanê îngilîzî 

bide. Di vê derê de hê baş tê fêmkirin ku werger divê çawa be.                     

  

All that gliters is not gold.  Werger: (Her tiştê ku dibiriqîne ne zêr e).  

Kurdî :“Her tiştê ku zer dike ne zêr e”. 

 

Barkîng dogs seldom bite. Werger: (Kûçikê ku bireye pir kêm dev li 

mirov dike).  

Kurdî: “kûçikê ku pir direye nayê mirov”. 

 

Clothes do not make the man. Werger: (Kinc mirov nake zilam ). 

Kurdî:  “Esil ne çav û kildan e esil duhêl û badan e”. 

 

Easy come easy go. Werger : (Tiştê hêsan tê hêsan dihere ). 
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Kurdî: “Malê heramiyê di rêya heramiyê de dihere”, “malê xesis diçe 

fetis”. 

 

One swalow does not make a summer. Werger: (Hechecikek nake 

havîn).  

Kurdî: “Bi gulekê nabe bihar”. 

 

Strike while the iron is hot. Werger : (Lêxistin di dema hesin germ be 

dibe). 

Kurdî: “Dema hesin germ be lê bide”.  “Mêr ew e ku hesin sor be 

rahêjê”. 

 

 Who loves the rose should put up with its thorns. Werger:(Yê ji gulê 

hez bike divê tevlî sitriyê wê bistîne). 

Kurdî: “Gul bê sitrî nabe”,  “Mirovê ket dawetê wê xwe kil bike”.  

 

Word cut more than swords. Werger: (Peyv ji şûr hê xweştir dibire). 

Kurdî: “Xweş dibe şûna xenceran xweş nabe şûna xeberan”. “Peyva 

xweş mar ji kulê derdixe”. 

 

 Wergera gotinek erebî:  

“Is’sebeh ir’rebeh”: Her sibehek xêrek wê heye. 

Kurdî : “sibe tê xêr pêre tê” 

 

ÇEND GOTINÊN ZARAVEYÊ SORANÎ 
 

1- Eger gol nît, dirrkîş me be. 

2- Çem bê çeqel nabê.  

3- Biraman birayî, kîseman çiyayî. 

4- Rêwî le kunî xoy helgerêtewe, gerr debî. 

5- Kêw kêw nabênêtewe, çaw çaw debênêtewe. 

6- Bira le pişt bira, meger qeza le xwe bê.  

7- Giya le ser bincî xoy derwêtewe. 

8- Aş le xeyalê, aşewan le xeyalê.  
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9- Nan bo nanewa, goşt bo qesaba.  

 

ÇEND GOTIN Û BIWÊJÊN BI ZARAVAYÊ 

DIMILÎ 
 

1. Estorî danê pêro, herî binê lingan de manenê (Hesp li hev dixin 

ker di bin lingan de dimîne). 

2. Ay ke dêzikan  virazeno, qulapan jî nano pa. (Ewê ku dîzika çêke, 

çemçikan jî pêve dike). 

3. Awmê ariye berd,we hema gereno şeqşeqoy. (Aş çûye ew ketiye 

dû şeqşeqo) (biwêj) 

4. Dayê qurbanê homay, lay xo hekar, ga bedelna here. (Dayê 

qurbana xwedê tayê xo jê veke, ga bi kerê guhertiye)Biwêj 

5. Dêso ez tore vana, veyvê ti bieşnawe. (Dîwaro ez ji te re dibêjim, 

bûkê tu fam bike) biwêj) 

6. Paça here niye bena kilm. (Dûva kerê tunebe, dibe quto). 

7. Boça kûtikî hewt serrî eşta mengene, tira veta hîna biya çinkivel. 

(Dêla kûçik heft salan avêtine mengenê, jê derxistine dîsa bûye 

çonkalî). 

8. Gorîz biray qerî yo. (Gorîz birayê qerî ye). 

9. Kê kerra kûtikiro danê, wayîrî ra şermayenê. (Mirov kevir li kûçik 

dide, ji xwedî şerm dike).   

10. Kerra şina serê qûçe. ( Kevir diçe ser qûçê). 

11. Kîvar vat barê mi hendeko, la enî bînan cendeko. (Kîvarê got barê 

min ewqas e, ê yên din çiqas e?)  

12. Kûtik goştê kûtikî nêweno. (Kûçik goştê kûçikan naxwe) 

13. Kûtiko hewl verê pîsî de belû beno. ( Kûçikê baş li ber pîsî de 

diyar dibe).   

14. Kûtik pê ziwar nîşîn sêyd.( Kûtik bê zor e nêşîno seydê). (Kûçik bê 

dil naçe seydê). 

15. Kûtik verê berê wayiyrê xo de laweno. (Kûçik li ber deriyê 

xwediyê xwe diewte). 
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16. Qûtwer ma wa, hakkerê şarî  ya. (Qûtwarê me ye, hêkkerê xelkê 

ye).  

17. Ti meşka ma bişû, ez şina meşka mîr şûwena. (Tu meşka me bişû 

ez diçim meşka mîr dişom). Biwêj. 

18. Vereko hewl verê kiwezî de belû beno. (Berxê çê li ber kozê diyar 

e 

19. Wehdê merjiwêlî amê,nişt taştê gawanî ra. (Ecelê kurmorî tê, bi 

teştê gavan vedinişe.  

20. Weyîrê arî arê xo pawen, bêar vano qay mi ra tersa. (Xwedî ar 

arê xwe dipê, yê bêar dibêje qey ji min ditirse  

 

MÎNAKINE  GOTINÊN PÊŞIYAN  JI NETEWEYÊN  DINYAYÊ: 
 

Gotinek erebî : 

Ku hûn çil roj û çil şevî bi gel re bijîn, an hûnê bibin wek wan an  

wan terk bikin. 

Gotinek Rûsî: 

Cihê ku pere lê dipeyive, rastî bêdeng dimîne. 

Sê Gotinên çînî: 

Ava li dûr, ji tîbûna bi lez re nabe çare. 

Ku mirov li qoziyê asê bibe, kîvroşkek jî  dikare mirov bidire.  

Ku tu guliyekî zeytunê di dilê xwe de bihewînî, dê çivîkên bi şîreşîr  

werin. 
 

Gotinek  Almanî 

Herkes hesinkarê bextiyariya xwe ye. 

Gotinek Emerîkî: 

Zêr bi êgir, jin bi zêr, mêr bi jinê tê ezmûnkirin. 

 

Gotinek  Latînî 

Baweriya xwe bi tiştekî neyne, li hemberî her tiştî bi tevdîr be. 

 

Gotinek Alaskî: 

Tu çiqasî hindik bilind bifirî, dema tu bikevî tuyê ewqas hindik biêşî. 
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Gotinek Meksîkî: 

Dema ku jin karibin bikenin meraq nekin wê bikenin, dema ku 

bixwazin, digirîn jî. 

 

Gotinek Kongo: 

Jin, wek sî yê ye. Ji yê ku wê dişopîne direve, li pey yê pêşiya xwe jî 

baz dide.  

 

Gotinek Venezûella: 

Kêfxweşî di jiyana herkesî de carekê derbas dibe, jibîr nekin. 

 

Gotineke Tailand: 

Zewac wek kelehekê ye; yên derve ji bo têkevin hundur,yên hundur 

jî  ji bo derkevin, di liv û lebatê de ne. 

 

Gotinek Şîlî: 

Xweşikî, diyariyeke ku xwezayê bexşî jinan kiriye, lê ya ku di pêşiyê 

de bi şûnde jî distîne ye. 

 

Gotinek îtalî: 

Êşên mezin bêdeng in. 

 

Gotinek Nîjerya: 

Xemgîniyên biçûk dipeyîvin, derdên mezin bêziman in. 

 

Gotinek Japonî: 

Jina te ya pêşî xwedê, ya duduyan mirov, ya sisiyan şeytan dişîne. 

 

Gotinek Frensî: 

Îdeal, wek stêrka nin. Girtina wan ne pêkan e. Lê belê di şevên tarî 

de ji rêya mirov re rêberiyê dikin. 
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Gotineke Polonî: 

Bihar keçek ciwan, havîn dayikek, payiz jinebiyek, zivistan jî 

dêmariyek e. 

 

Gotinek Danmarkî: 

Mêrekî kerr û jineke kor, jinûmêrekî dilşa ne. 

 

Ji Kur’anê Gotinek: 

Ne Tav dikare bigihêje heyvê, ne jî şev dikare rojê derbas bike, her 

yek di xêzika xwe de avjeniyê dikin.(Yasîn-40) 
 

Ji încîlê hinek mînakên gotinan: 
Zora xerabiyê bi xerabiyê nebe,bi qenciyê bibe. 

Evîn weke mirinê bi hêz, weke gorê dexas e. 

Her dar, ji mêwa xwe tê zanîn. 

 

GOTINÊN NAVDARAN               

Di lîteratura dinyayê (wêje û çandê) û zargotinê de beşeke din jî 

“Gotinên Navdaran” e. Cûdatiya wan ji biwêjan bi awayekî berbiçav 

heye. Bi piranî nêzî gotinên pêşiyan e. Ji xwe dema ku nivîskarê wan 

ne diyar bin, ew bi xwe dibin gotinên pêşiyan. Gotinên pêşiyan jî bi 

piranî wiha hatina holê ku dû re nivîskarên wan hatine jibîrkirin. Ji 

ber wateya wan î girîng û ji bo cûdabûna wan û gotinên pêşiyan an 

biwêjan bê fêmkirin, hinek mînakên hilbijartî li jêr in: 
 

Li dilê xwe binêhêre û wilo binivîse. (Sir  Philip Sidney) 

Zanîn, çavkaniya başnivîsandinê ye. (Horatîûs) 

Ger hûn dixwazin bibin nivîskar, binivîsin. (Epîtetos) 

Yên herî xizan, peyayên dîrokê yên herî mezin in. (Emerson) 

Tiştê ku tu rast dibînî bike; te divê bila dinya xerab bibe.(Herbert) 

Ger hêvî nemîne, zewqa jiyanê jî namîne. (Emîle Zola) 

Dil li ku be, welatheziya rastî jî li wir e. (Berkeley) 

Zîncîra ku hûn dixin stûyê dîlekî, seriyê wê yî din dikeve stûyê we. 

(Emerson) 
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Helbest hevalê tenêtiyê ye. (Cervantes) 

Yê ku siyasetê û ehlaq ji hev vediqetînin, tê wê maneyê ku ew 

herduyan jî fêm nakin. (Jon Morley) 

Welatên hunermendên mezin tuneye. (Alfred de Musset) 

Ger hunera kirina gotineke xweş hebe, hunera xweştêgihiştin û 

xweşguhdarîkirinê jî heye. (Epîktetos) 

Tu hunermendên mezin, tu tiştên der û dora xwe mîna ku heye 

nabînin, ger wan wilo bidîtana, ew nedibûn hunermend. (O. Wîlde) 

Herkes bi rêya xwe diçine buhuştê. (Fredrikê Mezin) 

Efûkirin, zekata biserketinê ye. (Hz. Emer) 

Hilweşandina stûnekê hêsan e, huner di rastkirina stûna xwêl de ye. 

(Celadet Alî Bedirxan) 

Divê fikr rind  bê  fikirîn, peyv rind bê gotin, kar rind bê kirin. 

(Zerdeşt) 

Xebata her kesî ji bo xwe ye. Mineta tu  karî  tune ye. (Osman Sebrî) 

Her kes mîmarê dîwarê xwe ye. (Ehmedê Xanî) 

Rewşenbîr berpirsiyarê bûyeran û jiyana civakê ye. (Wedat Aydin) 

Ez bê nan dikarim bijîm, lê ez nikarim bê azadî bijîm. (Seîdê Kurdî) 

Ji  rojê eşkeretir  e ku  belgeya bûyinê û mafê hemî gelan li  ser  vê 

dinyayê ziman e. (Hejar) 

 

GOTARÊN LI SER GOTINÊN PÊŞIYAN 

Ji remzan heta gotinên pêşiyan -Hasan Ozdemîr             
Nexşeya rê ya gotinên pêşiyan, hema bibêjin ji pêvejoya ku mirovahi 

bûye mirovahî dest pê dike. Ev destpêk, mirovê  pêşî  ku xuya bûye, 

di serî de ji bo jiyana xwe bidomîne, bi tişteyan re têkiliya wî  ya 

sereke ye (Serol Teber: Bingeha Livînên me). Ji bo mirov vê babetê 

baş hîn bibe divê mirov çav li dîroka pêşketina mirovahiyê bigerîne. 

 

Ji bo, giyanewerekî kirdeyî, bikaribe têkeve liv û libatê, divê  bi tiştan 

re têkeve têkiliyê. Bi kurtasî kirde tişteya xwe, tişte jî kirdeya xwe 

diafirîne. 
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Cûreyê giyanewerê ku bûye mirov, ji bo şertê xwe î jiyanî bîne cîh; 

libata wî ya pêşî î ji bo birçîbûna xwe çareser bike, bi tişteyekî re 

dema ku ketiye têkiliyê, ew bûye hînbûna wî ya pêşî, ramana wî ya 

pêşî, hestên wî yên pêşî û agahiya wî ya pêşî. Piştî vê, pirsgirêkiyên 

nû; sitendina agahiya wî ya nû, raman û ji bo azmûnên ku qezenc 

kirine pêşde bibe, bi vê yekê re tovê ku jê re dibêjin “çand” çêdike.  

Di demên pêvejoya jiyana mirovbûyinê de; ji komikên colî (kerî) 

derbasbûna civakî; her takekesek bi takekesê din re, her colek bi colê 

din re, her berek bi berê din re, her komek bi komên din re, ango ji 

bo  agahiyên ku ji jiyanê kezenc kirine bidin civakan, pêwistî dîtine bi 

raman û hestên xwe bibin sûdewar û veguheztina ji hevdû re pêk 

bînin. Ev yek belkî jî bûye destpêka ragihandinê û bi vê yekê re jî ji 

bo agahdarî û pêzanîn bigihêje dema me bûye diyarokek bingehîn.   
 

Ji bo pêwistiya vê ragihandinê, bi bikaranîna remz û nîşaneyên 

dubareyî  û sekneyî, tiştên ku hatine ser hev, veguhezîye heta dema 

me. Ji deh hezar salan; bi resim, şan û tasvîran rêya peyamên bê 

hejmar peyde bûye. Dîsa ji heman pêwistiyê, watedarbûna cûreyên 

dengên cûda û bi awayê bikaranîna remzan, keşfa şertê pêşketina 

mirovahiya ku em dibêjin “axivger” vekiriye.  
 

Di serî de serkeftina dîtina ziman  ku armancek bû, îro bûye pêkanek 

xweîfadekirina bê kêmasî. Bûye erka bi celebê mirov û bûye 

xezîneyek çandî ya mirovahiyê.  

Tevlî ku jiyanê wateya xwe di zimên de dîtiye, mirovên ku li ser cûr 

bi cûr erdên dinyayê jiyane pêwistî dîtine ku wan pêzanînana 

bigihînin nifşên pêşiya xwe.      

 

Vê pêwistiyê zor daye îcada mirovahî ya duyemîn. Ev jî nivîsandin e. 

Di destpêka nivîsê de, resim, şan û tasvîr hatine bikaranîn (ev  şan û 

tasvîrana di  Berî Zayinê 4000 de ji alî Sumeriyan, di hesabê 

çandiniyê de hatine bikaranîn û dû re bi nûjenî dom kirine. 

Ji vana: 

Pîktogram(nivîsa rismî)   



 19 

 

Îdogram (nivîsa ramanî)   

Nivîsa bizmarî (BZ 2900 Sumer)   

Hiyeroglîf (BZ ss. 3 yemîn )   

Fonogram (nivîsa dengî)   

Nivîsa hiyeratîk (nivîsa bikarî)   

Nivîsa demotîk (nivîsa gel)   

Nivîsa çînî ( BZ 2000)   

Elfabe (BZ 1000)   

Tîpografî (nivîsa qepişandî)   

Grafîtî (nivîsa resim-gotarî)   

Kalîgrafî (rêzikên şiklî),  yên sereke nin. 

 

Bi vana  re veguheztina  pêzanînê hatiye heta roja me ya îro. Di roja 

me de, dîsa rêya ji tevliheviya pêzanînê xelasbûn, di sembolan de tê 

dîtin. Mînak: ji sembolên şîrketan û logoyên wan bigirin heta nîşanên 

partiyên siyasî û rengên qlûbên sporê, mirov dikare bijmêre.  

 

Di dû vê diyarkirinê re mirov dikare bifikire ku gotinên pêşiyan 

remzên (sîmgeyên) bi wateya ziman î kûr, barkirî nin. “Di mirovê pêşî 

de pêşketina ziman, ji ber ku ji bizavkariyê derketiye, têginî ne. Di 

heman demê de wateya xwe ya kûr di hundurê xwe de dihewîne. Lê 

belê zimanê bi perwerdehiyê tê bidestxistin, têginên rûkalî û derewîn 

in.” (Lev Semovîç Vygotskî- Raman û Ziman). 

Zanistê ziman Naom Çhomskî di vê babetê de; bi watedarî ziman, 

wek  “çêkeriya rûkalî û kûr” bi nav dike. Di ziman de, çêkeriya têginî 

di rûkalî û kûrbûnê de; bi teknîkî, çêkeriya rûkalî î şîroveya dengî belî 

dike. Çêkeriya kûrbûniyê jî, hinek aliyên şîroveya wateyê bi temamî 

belî dike” (Ziman û Zîhn- N.Çhomskî, r- 186) 

 “Dîsa çêkeriyên rûkalî nabe tevkarên wateyê, çêkeriya kûr dibe 

tevkarên wateyê.” (Ziman û Zîhn- N.Çhomskî). 

Ji bo heman tiştî helbestvan Georges Jean, dibêje:“Hemû cûreyên 

lerziya hestan, bi rêya berhemên hunerî hatiye veguheztin. Lê belê 
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wateya wan î kûr, amadekirî nehatine dayin.” (C.J Nivîs Hişê 

Mirovahiyê). 

Bi du gotinên pêşiyan mînak: 

 “ Bê xwedê dibe bê xwedî nabe.” 

 “Çêlikê maran bê jahr nabin.” 

Gotinên pêşiyan, bi derbirînek rûkalî xuya dike ku çiqas wateyek kûr 

hildigirin. Bi van diyardeyana; gotinên pêşiyan, bargirên wateya kûr î 

zimanan in. Antîkbûn û dewlemendiya zimanekî bi vê çêkeriya kûr 

diyar dibe. 

 “Di zimanekî de çêkeriyên kûr bi sînor in, kêm in” dibêje, Naom 

Çhomskî. 

Di zimanê kurdî de jî hebûna dewlemendiyek gewre, bi  xebatên kûr î 

bi ked hatine amadekirin hatiye peyîtandin û hê jî dê bêne 

peyitandin.  

Dîsa di zimanê kurdî de sedem û jêderka sereke ya dewlemendiyê; 

ez bawer dikim divê, di mîrasa çandên Mezopotamya yên windayî de 

lê bê gerîn. Mînakek kifş jî ev e; di tabletên pênc hezar salî yên 

Sumeriyan de, hinek peyv jê hê jî di kurdiya îro de têne bikaranîn. 

Wek “meclîsa şeşkala”, “ erd û ab”. (Dîrok Ji Sumerê Destpê Dike- 

Samûel Noah Kramer) 

 (*)Nivîsara Hasan OZDEMIR e,( Ji tirkî werger Ç. Mazî) di rojnameya 

internetî Rojev de  hatiye weşandin. Ji bo wateya kûrbûna ziman û 

gotinên pêşiyan derdixe holê û ji bo sûdeyê bide nîqaşan, ev jî li vir 

hatiye bicîhkirin.Ç.M 
            

GOTINÊN PÊŞIYAN Û BIWÊJ – Qedrî DÊRSILAVÎ 
 

Pir caran em dibînin di civat û cimetên me de pir biwêj û gotinên 

pêşiyan têne bikaranîn û ev me bextiyar dike. Lewre pirbûn û 

bikaranîna biwêj û gotinên pêşiyan, nîşana dewlemendiya ziman û 

wêjeyê ye. Lê kêmanî an nezaniyeke me heye, em ji tevan re “Biwêj 

û Gotinên pêşiyan” dibêjin; “Gotinên pêşiyan”. Ji van peyvan ên ku 

gotinên pêşiyan in, ji xwe, tu rexne û gotina me jêre nîn e. Lê pirên 
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van gotinên ku jê re dibêjin yên pêşiyan in, ku bi esl û feslên xwe, ne 

gotinên pêşiyan in, “biwêj“ in. Lê em dîsa, ji wan re jî dibêjin 

“Gotinên pêşiyan.”   Yanî gotin bi xwe biwêj e lê hem ên ku bikar tîne 

û cimeta dorê jî ji van biwêjan re dibêjin gotinên pêşiyan. Ev jî dibe 

sedema gengeşî û tevlîheviyeke, ku dibe, di pêşerojê de jî serê me 

biêşîne. Digel vê rewşê tu gotin û rexneyên min ji gel re nîn e. Lewre 

li ser hûr nebûye, bi zor kare zimanê xwe biparêze, dê li ku lêkolînê 

bike, cudatiya nava “Gotinên pêşiyan” û “biwêjan” derxe holê û fêr 

bibe, kîjan biwêj e, kîjan jî gotina pêşiyan e? Lê em ji zana û 

xwendan re çi bêjin? Belê a herî xeter ew e ku zana, xwende û 

nivîskar û saziyên me jî pir caran dikevin vê xeterê. Ji biwêjan re jî 

dibêjim gotinên pêşiyan. Hela ên ku gotinên pêşiyan civandine, 

kiribin pirtuk û çap kirine!    
 

Çend pirtukên kurdî, ku bi navê “Gotinên pêşiyên kurdî“ hatine 

çapkirin, ez lê rast hatime, min bi sedan biwêj ji wan  hejmartin e. Bi 

a min sedemên vê yekê jî, lêhûrnebûn e, nekolîn e. Gel çi gotiye, me 

jî ew pejirandiye. Em lê hûr nebûne, me ne gotiye ka gelo, di 

lîtereturên zimanan de “Biwêj” çine, “Gotinên pêşiyan” çine? Bi çi 

awayî têne nasandin (tarîfkirin)? Tarîfa biwêjê çiye, tarîfa gotinên 

pêşiyan çiye? Di hinek weşanan de tarîf û nîşana wan hatibin 

zelalkirin jî, me dîsa ev tarîf nedane ber çav, ji me re hêsan hatiye û 

me ji tevan re gotiye “Gotinên pêşiyan.” Lê mixabin tev ne gotinên 

pêşiyan in. Dema mirov di ser re lê dinihêre, mirov dibêje qey tev 

weke hev in, gotinên pêşiyan in. Lê ku mirov wate û bikaranîna wan 

bide ber çav û li ser van hûr bibe, dê mirov baş ji hev derxe ku biwêj 

û gotinên pêşiyan ji hev pir cihê ne. Minakek ji çewtî û kêmaniyên ku 

ez di nêz de lê rast hatime ev e: 

Di Salnama NÇM 1999 de cudatiya nava biwêj û gotinên pêşiyan bi 

zelalî, bi çend xalan hatiye fesîhkirin.(Ew jî ji nivîsara Çiya Mazî ya 

kovara Zendê hatiye girtin).  
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Dîsa, di hinek rupelên salnameyê de, bi navê gotinên pêşiyan pir 

biwêj hatine weşandin. Hinek jî di van rupelan de hene, navê gotinên 

pêşiyan li wan hatiye kirin, lê ne biwêj in û ne gotinên pêşiyan in. 

Hinek jî gotinên pêşiyan in. Lakin forma wan hatiye guhêztin.  

Dixwazim, hinekî li van herdû dewlemendiyên ziman hûr bibim û 

çend cudatiyên girîng î di nava biwêj û gotinên pêşiyan de rêz û 

dubare  bikim.  

Gotinên pêşiyan bi taybetî, ji bo mirov ders û şîretekê jê derxe hatine 

gotin. Taybetiya gotinên pêşiyan ên herî girîng hukmê (darizandin) 

ilmî, an jî şîret (pend) tê heye. Yanî a ku em jê re bibêjin gotina 

pêşiyan, an ji sedî sed rast e, ilmî ye an jî divê mirov jê ders bigire, 

pendî be (şîret). 

Weke biwêjan gotinên pêşiyan jî peyvên qalibî ne. Yanî çiqas 

heman wateyê bide jî bide, nabe ku mirov peyvekê ji hevokê bide 

guhêztin, derxistin an zêdekirin. Weke ku em bibêjin: (1)“roj  bi  

bêjingê  nayê  veşartin” (2) “rastî  tahl  e” an (3) “rev  nîvê  

mêraniyê  ye”. Gotina yekem ji sedî, sed raste. Yanî tu kes nikare 

bibêje ku “Roj bi bêjingê tê vaşartin” Em ji kê bipirsin û bi çi tewrî 

biceribînin, dê ev peyva me rast derê. Peyva dûyem û sêyem jî, ji 

sedî sed rast in, lakin ne di her rewş û demê de. Yanî rastî, di her 

rewş û demê de ne tahle. Carina dibe ku rastî şêrîn be jî. Lê tiştek 

heye ku hatiye serê me teva, yanî me piran ceribandiye ji ber 

hinek mirov, gotina rast peyîvîne, derdorê an dost û hevalan, xwe 

jê xeyîdandin e. Ev ji ber ku hatiye ceribandin, bûye tiştekî ilmî. Ji 

xwe di her rewş û demê de jî nayê bikaranîn. Dema ku mirov 

tiştekî rast bibêje û derûdor xwe bi xeyîdînin ev gotin tê 

bikaranîn. Û gelek di cihê xwe de ye, rast e. A din, “rev” jî wisa, 

dema ku li mirov biqewime (mirov têkeve tengasiyekê) û mirov 

çongşikestî nebe, bireve, xwe xelas bike, ew jî dibe mêranî. Weke 

gotina dûyem ev jî ne li her der û demê tê bikaranîn. Lê dema ku 

mirov van herdû gotinan di cihê wan de bikar bîne, kes nikare, 

mirov li virê bi qelibîne û bibêje tû ne rastî. Kî dibe bila bibe, dê 
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rastiya van gotinan bisediqîne û ev jî dibe ilmî. Gotina (4) “serê  

gurî  di  bin  kum  de  baş  e û  (5) “ an mêrekî baş  be, an bivir û 

das be,an jî bimre ji xwe re xelasbe” jî, dîrek ji bo mirovan şîret 

in. Yanî mirov jê ders digire. Gotinên (6) “şûr  kalanê  xwe  

nabire” û (7) xeta  çot  ji  gayê  pîr  xware” hem ilmî ne, civakî 

ne, hem jî şîret in. Mirov kare bibê ku felsefî ne jî. Ji dervayî hinek 

îstisna herdû jî rast û bi serê xwe ne. Ilmî ne, ji xwe îstisna jî 

qaideyan xera nakin. Gotina  (8) “ziman quto serî rihato” jî hem 

ilmi ye, hem jî şîret e. Yanî ku “tu zimanê xwe kin bigrî, pir zêde 

nepeyîvî, dê serê te rihet be. Û me teva ev ceribandiye ku di 

civakan de, mirovê kêm xeberdan û ne fesad be, serê wan 

nakeve derd û belayê. Tebî ji dervî îstisnayan.  

Dema mirov bala xwe didê, di van gotinan, tevan de şîret hene. 

An jî hukmê ilmî (ku ew jî şîretin) hene. Di  hinekan de jî, hem 

hukum heye, hem şîret heye. Lê di biwêjan de ne şîret hene, ne jî 

hukumê ilmî hene.  

Biwêj, rewşekê, ramanekê, dilîniyekê buyerekê an jî fêrekê di bîra 

mirov tîne. Ger em bibêjin “Roj bi bêjingê veşartin” û “Zimanê 

qut” Û “Serî gurî di bin kum de” hînga ev gotin dibin biwêj. Lewre 

rewşê dide îfade kirin û tê de  tu hukum û şîret jî nîn in. Ku em 

car caran, di biwêjê de hukum jî bibînin weke “quna tazî, sîle 

dixazî” têde hukum hebe jî, tu wateyeke ilmî nîn e. Û tu şîret jî tê 

de nîn e. Ji bo zarokên, ku paqtazî li sikak û kolana digeriyan e, 

hatiye lihevkirin û gotin, dû re jî bûye biwêj. Biwêj jî weke gotinên 

pêşiyan xwedî qalibin. Ne dibe mirov gotinekê jê biguhêze, ne 

gotinekê jê derxe, ne jî gotinekê lê zêde bike. Ji taybetiyên  

herduyane jî, ku ne bi wateya nazarî (a ewil) têne bikaranîn. Yanî 

bi wateyeke dîtir (mecaz) têne bikaranîn. Carinan gotinên pêşiyan 

bi wateya xwe î nazarî (ewil, heqîqî, rastî) jî têne bikaranîn, lakin 

ev ji bo biwêjê ne gengaze. Yanî wateya biwêj her tim mecaz in. 

Weke gotinên pêşiyan, biwêj ne rêbe rin. Ê ku wê biwêjê 

nizanibe, serpêhatiya wê nizanibe, tu wateyê jî jê dernaxe. Lewre 
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her biwêjek, serpêhatiyeke û wateyeke wê yî taybet heye. Ji dudu 

û zêdetirî gotinan hatine ba hev; ji tiştekî, rewşekê an buyerekê 

re bûne nav.  Yekî ku çiqas zimanzan be jî, ger wê biwêjê 

nizanibe, an ne bihîstibe, nizane wateya wê jî çiye. Lewre 

têybetiyeke biwêjê jî ev e ku, bi gotineke kin û kurt meseleke dûr 

û dirêj tîne ziman. Weke em bibêjin (2) “Mesela baqê nîskan” Yekî 

ku serpêhatiya vê biwêjê nizanibe, ma dê ji vê hevoka kin çi 

manê derxe? Û nizanin min bi vê gotinê jî çi da fêmkirin, daxwaza 

min çi bû. Lê ê ku vê biwêjê zane, ew fêm dike ku min çi got û 

min xwest ez çi bidim fêmkirin. Vekirina vê biwêjê jî bi kêmanî du 

rupelan tije dike. Bi gotina (3)“çongşikestî” qesta min ne ku bi 

rastî, çongên wî (bi fizîkî) şikestî ne. Belkî qasta min jê ev e ku 

“tirsiya ye qutufî ye, ji tirsan bê hal ketiye” lê bi rewşa xwe ya 

fizîkî sip û saxlem e. 

Me got di biwêjan de, ne şîret hene, ne jî hukum Ilmî heye. Ger 

ku di hinek biwêjan de reng şîret hebin jî, bi eslê xwe ne ji bo 

şîretê hatine gotin. Rewşek an buyerek dane fêmkirin, lê buye 

weke şîretê jî. Weke em bibêjin “Apê pilo ha bêjê, qun bi qulo ha 

bêje”, di vir de rewşekê dide fêmkirin. Ku li mirovekî pir şîret û 

gotin bêne kirin û ew jî tiştekî nexe serê xwe, berevajî wan şîret û 

gotinan tevbigere, îcar ji bo ku mirov rewşa wî bîne zimên, divê 

pir gotin û şitexalî bê kirin. Lê mirov bi tewreke kin û kurt, rewş û 

ehwalê wî mirovî bi vê hevokê tîne zimên.  

Herdu jî (biwêj û gotinên pêşiyan), pir bi bingeh û watedar in. 

Gotinên pêşiyan, weke ku navên wan li ser in, xuya ye ku 

mirovên mezin û zana gotine, peyvên wan neqane ne, çêj û bîna 

pîroziyê ji wan difûr e. Dema mirov li hinek gotinên pêşiyan hûr 

dibe, pir li wan miştaq dimîn e, dikeve şikê ku, çewa  mirova bîr û 

raman kirine, ev gotinên xweş, rast û durist li hev anî ne, hûna 

ne.  Gel  jî ew heta vê demê anî ye. Lê biwêj ne wisa ne. Gotinên 

biwêjan pir ji rêzê ne, li hev anîn û hûnandina wan jî xweş e, lê 

gotin ne neqane ne, heta pirên gotinên biwêjan nelirê 
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(mustehcem) nin. Di biwêj û gotinên pêşiyên kurdan de paşverutî 

nîne, yanî, li ku, kîjan gotin pêwist û munasip be, hatiye 

bikaranîn, ne gotine ev peyv şerm e, ev peyv nelirê ye. Mirov kare 

bêje ku xwezayî ne. 

Kes nikare destpêka gotinên pêşiyan bibîne. Yanî bi tevahî 

gotinên pêşiyan pir kevnare ne. Pala xwe didin çavnêrîn û 

ceribandinên jiyana hezar salan. Her yek, bi hezaran caran hatine 

ceribandin û dawiyê hatine gotin. Lê biwêj ne wisa ne. Ji bo 

biwêjan, kevn û nû ne pîvan e. Dibe ku bi hezaran salan berê û 

dibê ku di demek nêz de jî hatibin gotin. Hinek ji gotinên pêşiyan, 

li çend qada û herêman zêdetir bêne bikaranîn jî, di rastiya xwe 

de, gotinên pêşiyan netewî, heta mirov kare bêje ku navnetewî 

ne. Bi tevahî, her gotinên pêşiyên netewek, li gorî jiyana civaka wî 

ya sosyalî, ekomonî, çandî û derunî hatine gotin.  Lê mirov ji 

gelên dîtir re jî wergerîne, dibe ku ew jî gelek ders û eqilan jê 

bigrin. Lê biwêj ne wisa ne. Dema mirov biwêjekê wergerine 

zimanekî dîtir, carinan tiştên ecêb û sosret derdikevin hole. Lewre 

herêma biwêjan teng e. Carinan di herêmekê de, carinan di 

bajarekî de, carinan di qadekê de, di gundekî de, di taxekê de, di 

kolanekê de, di malbatekê de û carinan di nava çend bira an 

hevalan tenê de tê bikaranîn. Ji ber vê ye ku, em gelek caran di 

hinek pirtûkan de rastî gotinên pêşiyên netewên biyaniyan tên, lê 

em li biwêjên neteweyên biyaniyan rast nayên. An jî pir kêm lê 

rast tên. Gotinên pêşiyan kê gotibin bila be, ji her mirovî re pêwist 

in. Çimkî ji çavnêrînî û ceribandinên wan derketine û ilmî ne. Lê 

biwêj; encax ên ku bi serê wan de hatiye û çîroka wê bizanibe jê 

re lazim e. Ji xwe tu ilmîtiya biwêjan jî nîn e. Pir biwêj hene ku 

me, bi seatan didin fikirandin, giryandin û kenandin. Lê yekî ku ne 

ji herêma me, gundê me an taxa me be, tu wate û fikrê ji biwêjên 

me yî heremkî dernaxe, bala wî jî nakşîne. Dema ku mirov ji yekî 

biyanî re biwêjekê dibêje, zimanê me zanibe jî zoq dibin, li devê 

mirov dinihêrin. Ji ber wataya biwêj, mecaz e.  



 26 

 

Çi gotinên pêşiyan, çi jî biwêjên kurdî, herdu jî pirên wan bi qafiye 

hatine gotin, hatine hûnandin. Ên ku ne wezin bin jî hene, lê ew jî 

ger ku forma wan ne hatibe qulupandin (xera kirin), hûnandina 

wan pir balkêş e. Weke ku hostayê dîwêr rêzên kevirên şehkirî, bi 

şaqul lêbike. Di tu cihan de ne nuxteke kêm, ne jî yeke zêde 

hebe. Ên ku formên wan hatine xera kirin jî mirov çiqas 

orjînalîteya wê nizanibe jî, dema lê binihêre, xeta û kêmaniyên wê 

peyvê weke xet e û kêmaniyên diwarê hoste ye.   

 “Ev şîroveya brêz Dêrsilavî, ji bo rexneya gotinên pêşiyan ên ku di 

salnameya Navenda Çanda Mezopotamya (NÇM Stenbol 1999) hatine 

weşandin û her wiha bi gelemperî li ser gotinên pêşiyên kurdan e. Ev 

gotar di rojnameya Azadiya Welat de hatiye weşandin.  Ji bo gotinên 

pêşiyan hê baş bê fêmkirin, min  ew gotar bi guherînên biçûk û bi 

destûra brêz Qedrî Dêrsilavî li vir bi cîh kir. Ç.Mazî”. 

 

NÎQAŞA 3 NIVÎSKARAN LI SER 45 GOTINÊN PÊŞIYAN 

 

Van gotinên li jêr di salnameya NÇM  ya 1999an  de hatine weşandin. 

Ji bo wate û naskirina gotin û biwêjan baş bêne fêmkirin min bi 

şîroveyên xwe, şîroveyên  Brêz Qedrî Dêrsilavî  û  yên Brêz Mistefa 

REŞÎD,  di vir de wek nîqaşekê bicîh kir.      

1.  “Kesê aqilmend peyvên xwe dipîve, nû dibêje”. Bi navê gotina 

pêşiyan hatiye weşandin. Belê ev ne gotina pêşiyan e. Lê dibe ku 

metelok (öz deyiş) be. Lewre tu mecaz û şîret tê de ne xuya ye. Pir 

tiştên din jî hene ku vê goitnê ji gotinên pêşiyan dûr dixe, lê ji bo 

dirêj nebe ez zêde nakim. Di gotinê de jî guhertin çêbûye.  Ne “nû” 

divêt di vir de peyva “hîn” bikarbanîna.(Q Dêrsilavî) 
 

Ez mane û naveroka vê gotinê baş û girîng dibînim. Kesê ku hema çi 

ber devê wî, çat û pat lêdixe, bi rastî jî ne aqilmend e. Çiqas mirov 

gotinên xwe bipîve û paşê bêje, ewqas jî baş e. Pir caran ji gotinên 



 27 

 

nepîvayî serêşiyên mezin derdikevin. Ji lewre, ev gotina li jor pend û 

şireteke gelek baş e.  

Pirsa girîng li vir ew e, ku ev gotinên pêşiyan, li gor rêz û rêzikên 

zimanê me rast bên nivîsandin. Bê guman, wek ku li jor hatiye 

nivîsandin, mirov jê fêhm dike. Lê belê li gor giramêra zimanê nivîskî 

divêt li cihê “peyvê xwe” awayê “peyvên xwe” bê nivîsandin. Bêjeya 

“nu” jî em bi awayê “nû” dinivîsînin. Lê ji aliyê semantîk vê, peyva 

“nû” naveroka vê pendê baş nade xuyakirin. Bi dîtina min, heke 

bihata gotin: 

“Kesê aqilmend peyvên xwe dipîve û paşê dibêje” hên baştir bû. Ev 

vedigere ser zimanê kesê ku ev pend gotiye, yan jî gihandiye me. Ez 

bi xwe ne ji wê baweriyê me, ku em bêjin, me wisa bihîstiye, divêt 

wek xwe bimîne û wisa em van gotinan li gor giramêrê çewt 

binivîsînin. (M. Reşîd).   

 

2. “Pîvaz, pîvaz e, çi serî ye, çi binî ye”, rastiya “Pîvaz, pîvaz e, çi 

sor e, çi sipî ye”, yanî kok û bingeh yek in, çi gewr an jî çi esmer be. 

Lê ku mirov weke  (çi serî, çi binî) bixwîne tu watê nade, tiştek jê 

nayê fêr kirin. 
 

Ez cidahiyeke mezin di navbera herdu şêweyan de nabînim. Bi herdu 

şêweyan jî tê fêhmkirin, ku mebest çi ye. (M. Reşîd). 

 

3. “Bi kerê nikare, êrîşê dibe ser kurtên” forma (qalibê) vê peyvê jî 

hatiye xerakirin. Rastiya wê “Nikare bi kerê, bazdide kurtan” belkî 

heman wateyê didin. Lê kaîdekî gotinê pêşiyan jî ev e, ku forma wê 

neyê guheztin.(Q Dêrsilavî) 
 

 “Bi baweriya min, li gor herêman, li gor rewş û tevgera civakê, 

formên wan têne guherandin, lê ne ew forma ku wê ji gotinên 

pêşiyan bi dûr dixe. Carinan bi guherîneke kurt ew dibin biwêj an 

dibin gotineke pêşiyan yeke din.( Ç.Mazî)” 
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4. “ Destê pîsîtiyê bi deriyê xwe were” ez bawerim ji ber ku  forma 

vê gotinê jî guhertiye, mirov nikare tiştekî jê fêr bibe. Lê ez rastiya 

wê nizanim. (Q Dêrsilavî) 

 “Ji ber ku peyv kêm hatine bikaranîn nayê fêmkirin. Eslê wê ev e; 

‘Destê pîsîtiyê bide, wê bi rûyê  xwe were’. Lê ev jî kêm e. Bi 

baweriya min wê wiha hatibe gotin. ‘ yê bi destê xwe têkeve pîsîtiyê 

wê rûyê wî jî têkeve nav’ e. Ji xwe wateya wê jî ew e, ku hinek bi 

destê xwe an bi hindikî têkeve nav karên xerab, demek din bi her 

tiştî xwe dikevê û êdî nikare xwe jê xelas bike. Bi hindikî destpê dike 

lê dû re nikare xwe xelas bike, bi pirî ve dihere.( Ç.Mazî)” 

5. “Dinya ji kesî re nabê yar” û “Herkes li benda xwe disekine”, ev jî 

ne gotinên pêşiyan ne. Metelok (Özdeyiş) in. “Nabê” jî nin e. Gere 

“nabe” bit. Rastiya gotina duyem jî “ Herkes li benda roja xwe ye” (Q 

Dêrsilavî) 
 

 “Hinek gotinên pêşiyan henin ku di nava ferhengê de jî pir in, wek 

tasavufî tê dîtin. Û dibe ku bi wî awayî jî hatibin gotin. Lê bi sedsalan 

hatine gotin û êdî ji oldarîyê tasavufiyê derketine, di nava mirovan de 

bi wate û ji bo tiştine din jî tê gotin. Ev gotina bi oldarî li ser dinyayê 

hatiye gotin, ku wek ‘mirov giş dê bimirin’ in. Lê êdî ji bo gelek tiştên 

din tê gotin. Mînak ; ku hinek milkekî mirov bixwin an bi darê zorê ji 

mirov bistînin jî, mirov dibêje ‘ dinya ji kesî re nebûye yar’. An ‘dinya 

ji kesî re nemaye’. Ji ber wê yekê jî, gotinên wiha êdî bûne gotinên 

pêşiyan. Lê dibe ku li nava gelek netewan bêne bikaranîn. Ev jî tiştekî 

xwezayî ye. Lê li nava her neteveyekê bi awayekî din têne gotin. Ev jî 

wek Brêz Dêrsilavî jî di şîroveya xwe î serî de bahs kiriye ku gotinên 

pêşiyan hinek jê dibe ku navnetewî bin. Ew dibe malê çend 

neteweyan. (Ç.Mazî)”  

6. “Kêmaniya kesekî ji kesî re nabe kêmanî”. Yanî çi? Gelo hûn 

karin çi wateyê li vê gotinê kin? Gotin hatiye guhestin. Gelo ne 

“Tunebûn ji mêran re nabe kêmanî” be. (Q.Dêrsilavî) 
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 “Ev gotin berevajî gotina  ‘Golikek navê garanekê xera dike’ ye. Ku 

mirovek çi dike ji xwe re dike, kêmaniya wî ji wî re ye. Nikare xisarê 

bide hinekî din. Carinan li gor rewşê, gotin berevajî hevdû hatine 

gotin. Mînakên  wiha jî pir in. (Ç.Mazî)” 

7. “Kesê pişta wî tunebe, serê wî tim tewandî ye”. Ez bawerim ku 

em vê goitinê jî têxin sitûyê pêşiyan, dê di xew de marê wan were 

me. Gelo hûn karin herêma vê gotinê beyan bikin. Min tiştek wiha 

bihîstî ye: “Li zik xistine, gotiye ay pişta min.” Ev jî dibe biwêj ne 

gotina pêşiya ye. (Q.Dêrsilavî) 
 

 “Lê hin biwêj hene bi formekê dibin biwêj û bi formekê dibin gotinên 

pêşiyan. Wek me di şîroveya nivîskar de jî diyar kiriye ku hinek gotin 

di navberê de jî dimînin. Brêz Dêrsilavî ji vana re gotiye 

“metelok(özdeyîş). Mijara herêmê jî, ne gengaz e ku mirov gotinên 

pêşiyan yên li herêmine din bê gotin, bibihîze. Li herêmeke din, dibe 

ku bi awayekî din bê gotin. Ev jî xwezayî ye. Her du gotin jî ne wek 

hev in, wateya wan jî cûda ye. (Ç.Mazî)” 

 

Ti pêwendî di navbera “Kesê pişta wî tunebe, serê wî tim tewandî ye” 

û “Li zik xistine, gotiye ay pişta min.” De nîne. Her yek tiştekî din e. 

Gava mirovek bêkes be, dê her kes zorê lê bike û serê wî bitewîne, lê 

gava ne bêkes be, ti kes nikare zorê lê bike. Ez gotina jorîn bi vê 

maneyê fêhm dikim. Gotina din bi temamî tiştekî din e. (M. Reşîd). 

8.  “Xwesara kesî di ronahiyê de çê nabe” Gelo biyaniyan gotin 

nivîsî ne? Ne min tiştek jê fêm kir ne jî texmîn. (Q. Dêrsilavî) 

 

 “Xeserî, wek xwerûbûn e, an azadî ye. Wek dibêje, ‘azadiya kesî bi 

xweşî nayê’ ye.  Ev yek jî gotinê li rastiya xwe disekinîne û bi ya min 

rast hatiye gotin lê dîsa mirov bi qutebirî nikare bibêje wiha ye, dibe 

ku ‘xweser’ bi wateya ‘xisar’ jî hatibe gotin. (Ç.Mazî)” 

Ez tiştekî din jê fêhm dikim. Ez bawer dikim, ku “xwesar” ji gotina 

erebî “xesar” yanê “zirar” hatiye. Hîngê “Zirara kesî di ronahiyê de 
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çênabe” tê wê maneyê, ku gava pirs û mijar zelal bû û her tişt derket 

meydanê, rastî tê xuyakirin û di rastiyê de mafê kesekî nayê xwarin. 

(M. Reşîd). 

9.  “Bi hevalê xwe neken, wê were serê te jî”. Ev jî ne gotina 

pêşiyên kurdan e. A pêşiyên tirkan ku “Gülme komşuna, gelir başına” 

û a pêşiyên eraban e, ku orjînala wê jî “Men deqe, duqe”, ji xwe 

beyan e, wate xweş be jî,  gotinên wê bê sir in. Belkî bi kurdî jî hebe, 

lê ne bi vê formê. (Q.Dêrsilavî) 

10.  “Hilneweşîne, wê hilweşînin”.Ez baş dizanim ku ev jî malê 

netewên biyanî ne. Qey gelo di zimanê xwe de kêmanî didît. Gotinên 

pêşiyên kurdî têra vî çend rupelkê we nedkir? (Q.Dêrsilavî) 
 

 “Rast e, herdu gotin jî dibe ku ji netewên cîran hatibin, dibe ku yên 

pêşiyên kurdan be jî û  dû re gelên din gotibin, li wir jî hatibin gotin. 

Ev rewş  ya sedên salan e. Ji ber wê yekê jî tiştekî xwezayî ye. Ne 

hewceye ku mirov ji bo gotinên wiha pir qutebirî helwestê deyne.( 

Ç.Mazî)” 

Ez ne ji vê baweriyê me, ku gava gotineke mîna vê li ba gelên din 

hebe, hîngê ew ya wan e. Li gor logîk, di rewşeke wilo de, sê îmkan 

hene: 

a) Dibe ku wan ji me biribe, 

b) Dibe ku me ji wan biribe, 

c) Dibe ku rewşeke wisa peyda bûbe, li ba me jî ( bêyî bandora 

wan ) û li ba wan jî (bêyî bandora me) ev gotina hatibe 

afirandin. 

Gelo çima em li vir hema tenê îmkana duyem distînin û bawer 

dikin, ku ev gotin ya gelên din e? Ma ne ev ji kêmbaweriya me bi 

çand û kelepora me tê? 

Ev gotina jorîn ya duyem, li herêma me jî heye û bi vî awayî tê 

gotin: 
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“Bi hevalê xwe mekene, ê were serê te jî”. Baweriya min jî, li vir, 

wek ya Ç. Mazî ye. 

 (M. Reşîd) 

11. “Kar bi taxpaşkirinê pêk naye” (?) Gelo kê ji vê çi fêm kir. Min 

gotineke weke “Gayê texbeşo” bihîstî ye. Lê ez bawerim ew jî biwêj 

e. (Q.Dêrsilavî) 
 

 “Taxpaşkirin di vê derê de wek ku ji peyva “dabaşkirin”ê hatiye. Wek 

ku mirov dest bi karekî bike, pêşî mirov dabeş bike an par bike, lê 

piştî wê divê mirov dest bi kar bike û biqedîne. Bi dabaşkirinê tenê 

çênabe. Wateyeke din î li herêma torê tê bikaranî jî ev e(bi baweriya 

min  a rast jî ew e);  ‘Kar bi taxpaşkirinê pêk nayê’, wek kar ne ew 

tişt e ku tenê mirov taxan li paş xwe bihêle û bibêje kar xelas bû. 

Ango, divê mirov bi bingehîn û zexm kar bike, her wiha ev gotineke 

pêşiyan e û darizandin û hukum tê de heye. (Ç.Mazî)”   

 

Pirsgirêka vê gotinê di “taxpaşkirinê” de ye. Gelo ev bi rastî ji bêjeyên 

“tax” û “paqişkirin” pêkhatiye?. Heke wisa be, hîngê şîrovekirina birêz 

Ç.Mazî rast e. Lê bi dîtina min, bi gelemperî mijara “gotinên pêşiyan” 

ne pirseke ewqas rihet e. Ez bi xwe vê gotinê nas nakim. Divêt mirov 

bipirse, ka gelo ev gotin ji kû hatiye û li kîjan herêmê tê gotin û 

hîngê ji wan bipirse, ka mebest ji vê gotinê çi ye? Dibe ku mebest 

tiştekî din be jî. (M. Reşîd) 

12.  “ Kes ji ber malê xwe ne ketî ye şerê me”, tu wate têde nîn e. 

Min ev bihîstî ye “Kesî ji ber malê xwe neda ye kerra, berra” Yanî kesî 

malê xwe ne avêtiye, terka wî ne kiriye. (Q.Dêrsilavî) 
 

“An ‘kes ji ber malê xwe neketiye şerê kesî’ ye. An forma ku em 

dibêjin dibe gotina pêşiyan jî ev e “Kes ji ber malê xwe nakeve şerê 

kesî”. Gotinên pêşiyan jî li gor herêman têne guherandin.( Ç.Mazî)” 
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Ev jî wek ya jor e, divêt mirov bipirse, ka ji kû hatiye û mebest jê çi 

ye? Dibe ku bi vî awayî be jî: “Ew li dij me derdikevin, ne ku zirarek 

gihîştiye malê wan yan tiştekî wisa, mesele tenê dexsî û hesûdî ye”. 

Lê ev texmîn e, ez rastiya wê nizanim. (M. Reşîd)  

13. “Kesê çavbirçî, kerê bi bar ve dadibeliîne” rastiya vê jî wiha ye û 

biwêj e: “Weke gurê çavbirçî, kerê tevî bar dadibeliîne”. (Q.Dêrsilavî) 
 

 “Wek berê jî me gotibû bi hin guhertina forman, biwêjek dikare bibe 

gotineke pêşiyan û bi demê re wiha bûye. Wek vê gotinê jî, dema ku 

mirov peyva ‘kesî’ bikar neyne û ‘weke’ bikar bîne, dibe biwêj, ji ber 

ku mirov rasterast ji yekî re dibêje. Lê heke  wek  peyva ‘kesê’ hebe 

tevahîbûn çêdibe û darizandin, pendîbûn û hukum ji her kesî re 

çêdibe. Dema tenê “ kerê bi bar dadibeliîne” be, dibe biwêj bi ya 

min.( Ç.Mazî)”  

 

Peyva “dadibeliîne” peyveke erebî ye, kurdiya wê “dadiqurtîne” ye. Li 

ba me biwêjeke mîna vê heye. Dibêjin: “Hêştir tev hawid 

dadiqurtîne”. Ev ji kesekî re tê gotin, ku polperest û diravperest be, 

tenê kelk û mesleheta xwe dizane, hema çi keys û fersend ketê, her 

tiştî ji xwe re dibe, hesabê kesekî din nake. Ez ji biwêja jor jî vê 

maneyê fêhm dikim. (M. Reşîd) 

 

14. “Dema bira bira be, jina birê mehr nake”. Çi têkiliya vê û gotina 

pêşiya bi hev heye. Bi texmîna min vê gotinê Mahsum Qirmizîgul, di 

1999 de derxistiye (qerf e) (Q.Dêrsilavî)  
 

 “ Li gor ku min lêkolîn kiriye û bi baweriya min ev ji berê de heye. 

Wek dibêje ‘bira xêra bira bixwaze, jina wî mehr nake’. Lê dibe ku 

hinekî hetibe guhertin. (Ç.Mazî)” 

 

Dîtina min jî li vir wek ya Ç. Mazî ye. (M. Reşîd). 
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15. “Esil winda nabe”.Tu têkiliya vê gotinê bi pêşiya re nîn e. 

(Q.Dêrsilavî) 
 

 “Bi baweriya min wek ‘esalet winda nabe’ ye,.  Esaletî jî di demên 

berê de bandorek wê hebû, ji ber wê yekê jî û ji ber ku hukum jî 

heye gotineke pêşiyan e, (minak dibêje  ‘ev tiş wiha nabe’). Her wiha 

ji bo “esil” jî bê gotin dihere ser heman wateyê. Esalet bi xwe jî ji 

bingehê tê ji “esas” tê, “esas” jî nêzî “esil” e ango “jêderk” e. ( 

Ç.Mazî) ” 

Ez jî wek Ç. Mazî “esîl û fesil” jê fêhm dikim. Ev ji berê de heye. Gava 

kesek tiştekî xirab û nebaş dike, dibêjin “Ew bê esil û fesil e” yan jî 

“Şîrê wî ne paqij e”. (M. Reşîd). 

16. “Zêr zingar nabe”  Rastiya wê “Zêr di ku keve, zingar nabe” ye. 

(Q. Dêrsilavî) 
 

  ”Zêr zingar nagire” bes e. Lê bi guherandina formê an li hin 

deveran bûye “zêr di ku keve zingar nagire” ev jî tiştekî xwezayî ye. 

(Ç.Mazî) 

Gelo ev gotinên pêşiyan û ev biwêjên ku em li ser diaxivin li ser ti 

keviran hatine nivîsandin yan jî di ti belgeyên dîrokî de hatine 

tomarkirin? Heya ku em bêjin “rastiya xwe ev e û ne ya din e?” Ji ber 

ku ew bi zimanê devkî ji bav û kalan gihane me, tiştekî gelek siruştî 

ye, ku formê wan jî bi bihurîna demên dîrokî hatibe guhertin. Gava 

em dibêjin: 

a) Zêr zingar nagire 

b) Zêr e, zingar nagire 

c) Wek zêr e, zingar nagire 

Kêm an zêde mîna hev in. Kîjan ji van di pirtûkan de hat 

tomarkirin, ewê cihê xwe bigire. Ev jî niha berpirsiyariya Ç. Mazî 

ye.  

Bi dîtina min, di vî warî de naverok grîng e. Em ji van formên (a), 

(b) û (c) yekî wergirin û derbas bibin. Tiştê din yê girîng ew e, ku 
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gava em “gotineke pêşiyan” yan jî biwêjekê, ku bi zaravayê 

herêmeke din hatiye gotin, dibihîsin û em nizanin ji sedî sed 

mebest jê çi ye, ji ber ku ew bi me ne nas e, em nebêjin “Ev ne 

gotina pêşiyên kurdan e”, yan jî “Ev ya gelekî din e”, yan jî 

“Tiştekî wisa nîne”. Dîtineke wisa, dîtineke gelek teng e û ne 

zanistî ye. Em dizanin, ku li welatê me (li hemû welatên din jî 

wisa ye) gelek zarava û devokên cûda hene. Tiştekî gelek siruştî 

ye, ku li her herêmekê gotineke pêşiyan formekî din standibe. Yan 

jî li her herêmekê, li gor rewş û serboriya wê herêmê, gotineke 

pêşiyan li wir peyda bûbe, ku li herêmeke din tunebe. Hên ji vê 

bêtir, dibe ku dîtin û helwesta xelkê her herêmekê li tiştekî 

tayabetî, yan jî di rewşeke taybetî de, ne mîna hev be. Ezê li vir 

wek nimûne bêjim: 

Kew, wek balineyekî bi nav û deng li seranserê Kurdistanê tê 

naskirin. Nêçîra kewan ji berê de heye. Gelek nêçîrvan bi taybetî 

diçin nêçîra vî teyrê xweşik. Gava ew difire, mîl û rast difire, basik 

li hev naxe. Ji lew re, nêçirvanê pispor divêt tenê li banî tivinga 

xwe berde kew. Gava kesek tivinga xwe li erdê berde ser kew, 

nêçirvanên pispor tirq û tinaziyên xwe pê dikin. Lê bi bihurîna 

heyamên dîrokî rewşeke din jî di nêçîrvaniya kewan de peyda 

bûye. Hin nêçîrvan pêşî diçin bi davê mariyekê (kewa mê) digirin, 

wê dixin rekelekê (qefesekê) û li mal xwedî dikin. Gava ew diçin 

nêçîrê, kewa mê di rekelê de bi xwe re dibin û li cihekî datînin. 

Kewa mê dest pê dike û dixwîne. Bi awazên wê re kewên nêr ji 

çiya û beyaran tên nêzîkahiya wê. Nêçîrvan jî tivinga xwe berdide 

wan û wan dikuje. Vê rewşa xapînok, baweriyek li ba gelek 

kurdan çêkiriye, ku kew xinizê (xayînê) cinsê xwe ye. Ji lew re, li 

wan herêman kew ji ber vê rewşê nîşan û sembolê îxanetê ye. Li 

herêma me jî ev têgihîştin heye. Lê belê xuyaye, ku li her 

herêmekê ev  têgihîştin ne wisa ye. Gava em îro li malperên 

înternêtê temaşe dikin, em dibînin, ku pir saziyên kurdan, heya 

hin rêxistinên siyasî jî kew ji xwe re kirine sembol. Bi têgihîştina 

pêşîn, ev kesên han dibêjin “Em xayînên qewmê xwe ne”. Lê gelo 
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ev rast e? Na xêr. Bi baweriya wan, kew li Kurdistanê balineyekî 

bi nav û deng e, ew gelek xweşik e, ji lew re jî, wan ew ji xwe re 

kiriye nîşan û sembol. Gelo heke ew bizanibin, li ba gelek kurdan 

kew wek sembolê îxanetê tê fêhmkirin, ewê kew ji xwe re bikin 

sembol? Na. Wisa xuyadike, ku li ba wan ev têgihîştin qet nîne.  

Min çima ev çîroka (li gor mijara me dûr û dirêj ) li vir nivîsand?. 

Min xwest ez bidin xuyakirin, ku ne merc e, dîtinên kurdan yên 

civakî li her herêmeke Kurdistanê mîna hev bin. Nê jî awayê 

bilêvkirin û gotina wan ji sedî sed mîna hev e. Min carekê di 

kovara BÎRNEBÛN (kovareke ji alî kurdên Anatoliya navîn tê 

weşandin) de hin gotinên pêşiyan xwendin û ez gelek lê matmayî 

mam. Ew hemû li ba me jî hene, lê bi awayekî din tên gotin. Ji 

sedî sed, gelek kes jî dê wan hemiyan nas bike, lê dê ewê wan bi 

awayekî sêhem bêje, ku ne wek ya wan û belkî ne wek ya me be 

jî. Tiştê girîng di vir de ew e, ku ev gotinên pêşiyan yan jî biwêj bi 

zimanekî petî, resen û xweşik bên tomarkirin. Tiştê ku ez jê 

nerihet bûm jî ew bû, ne ku di kovara Bîrnebûn de bi awayekî din 

hatibûn nivîsandin, na xêr, ji ber ku ew ji aliyê ziman ve, çewt û li 

gor qeydên vekît û rastnivîs ne rast hatibûn nivîsandin. Bi dîtina 

min, ev ji pir tiştên din girîngtir e. Divêt em wan bi zimanekî rast 

û durist binivîsînin. (M.Reşid) 

17. “Gul bê strî nabin” a tirka ye, bi kurdî “Goşt bê hestî na be” ye. 

(Q.Dêrsilavî) 

Di kurdî de jî heye û dibe ku tirkan ji çanda kurdî girtibin. Ji ber ku 

gul jî li nava kurdan heye û striyên wan jî. Eşq jî heye, kêf jî heye û 

dijwariyên wan jî pir in. Mirov nikare tiştekî pir qutebirî ji bo 

neteweya vê gotinê bibêje. (Ç.Mazî)           

 “Kesê xebatkar, nanê xwe ji kevir dertîne”, rastiya vê gotinê ev e: 

“Mêrê çê nanê xwe ji kevir derdixe”. (Q.Dêrsilavî) 

 “Li gor rewşa civakê jî forma gotinan hatiye guhertin. Mînak; 

berê xebatkar tunebûn an kêm bûn. Lê ji ber ku aniha xebatkarî 

pir e, hetiye wergerandin. Gotinên pêşiyan nayê wê wateyê ku 
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teqez pêşiyan gotibin an di demên berê de hatibin gotin. Di her 

demê de, li gor rewşa civak û tevgeran hatine afırandin û hê jî 

têne afirandin. (Ç. Mazî)” 

18. “Devê elimî viran, nasekine.” Dev na elime vira, ji xwe ne 

orjînalîteya peyvê têde sor dike. Me di şibhê vê gotinê de gotineke 

wuha bihîstî ye: “qûna ku elimî tira, ra lê nabe”. Di derheqê viran de 

jî pir hene. (Q.Dêrsilavî 

 “Li her herêmekê dibe ku bi awayekî hatibe gotin. Di herdu gotinên 

brêz Dêrsilavî dibêje de, wate ne yek in. Ya yekem ji bo derewan tê 

gotin û dev bi xwe hîn dibe. Lê ya duyem ji bo tirekiyê an qelpiyê û 

tiştekî dî tê gotin û ew jî ji bo derewan carinan tê gotin. ( Ç.Mazî)” 

19. “Ker ker e, nakeve nav ava kûr de”. Gelo mirov kare çi zanistî û 

şîretê ji vê gotinê derxe? Ma kê xwe xistiye ava kûr? Çi gotineke rijî. 

Ez bawerim forma vê gotinê hatiye hilweşandin. Û ji ber wê ye, ku 

peyveke sosret derketiye holê. Gelo gotin ne werê be? “Kerê ku ne 

elimîbe delav, zu bi zu lê nade.” (Q.Dêrsilavî) 

 “Herdû gotin jî heman wateyê derdixin, lê ya pêşî bi hêrs hatiye 

gotin, ya dawî rast e. Ez ne bawerim kesî guherandibe, di nava gel 

de dema hêrsbûniyê tê gotin. Peyva “av” jî dibe ku ne av be. Ji bo 

xeletiyên mirovan ku di jiyanê de dikin re, tê gotin. Ev jî heye ‘ker bi 

keriya xwe du cara nakeve heriyê’.”  (Ç.Mazî) 

 “Roj nayê vemirandin”. Ev ne gotina pêşiyan e. Duruşm e ye 

(sologan e). Ka em tev bi hev re li ser hûr bibin û di nava hevokekê 

de bikarbînin. Na ez bawerim, ku kes jî nikare pêk bîne. (Q.Dêrsilavî) 

 Dibe ku aniha bi mirovan hinekî duruşmeyî xuya bibe. Ji ber ku ev 

gotin nû derketiye. Lê ez bawer dikim ku 20 salên din dibe ku ev 

gotin bibe gotineke pêşiyan. Ji xwe ez di serî de jî dibêjim ku gotinên 

pêşiyan bi demê re têne hilbijartin. Heke ev têkeve serê mirovan û 

cihê xwe bigire, dê bibe gotineke pêşiyan. Ma gelo pêşî kî nin? Ma ne 

ku yên sih sal, çıl lal an sed sal berî me jiya ne. Îjar heke aniha 

peyveke xweş bê gotin ji xwe wê aniha nivîskarê wê diyar be û nabe 

gotina pêşiyan. Lê 50 salên din û nivîskarê wê ji bîr bibe wê bibe 
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gotineke pêşiyan. Brêz Dêrsilavî rast dibêje. Ji xwe hinek dixwazin bi 

zorê qaliban deynin û wek siyasetê, çandê jî ji nûv de biafirînin. Lê 

çand bi awayekî xwezayî pêş dikeve û cihê xwe dibîne. Rast e mirov 

rê li ber vedike an hewl dide ku çand bibe çandeke gerdûnî, lê ev yek 

bi zorê nabe.  (Ç.Mazî) 

20. “Axa û beg hemî xwînmij in.” Min dîtiye ku pirên camêran ji 

biwêjan re gotine “Gotinê Pêşiyan” lê min kes nedîtî ye ku ji ber xwe 

ve gotinên pêşiyan derxe, ji gotin û peyvên ji rêzê an duruşman re 

bibêje “gotinên pêşiyan” Qey gelo hûn çi difikirin? Gelo Pêşiyên 

kurdan, hemu şoreşger bûne, hemu marsîst- lenînîst bûne û li dijî 

axatiye derketine? Ez dibêm bi van peyvên nizmik û biçûk  rûmeta 

bêjeya kurdî jî namîne. (Q.Dêrsilavî) 
 

 “Ev şîroveya brêz Dêrsilavî di cîh de ye û gelekên bi vî awayî 

derdikevin pêşberî mirov. Heke ev gotineke pêşiyan be divê peyvên 

zanistî û peyvên teorîsyenên siyasetê giş bibin gotinên pêşiyan. Ev jî 

xetereyek mezin e.  (Ç.Mazî) 

Min ji gotina “Di roja tengiyê de, emir kurt e” tu tişt fêm nekir. Dibe 

ku ên fêm kiribin hebin. (Q.Dêrsilavî) 

 “Bi baweriya min ev, ji bo peroşiyê hatiye goti, wek di rojên teng de 

ne hewceyî emirên (fermanên) dirêj e. Divê bi lezgînî ferman bêne 

dayîn û kurt bin. Dîsa wek ‘di rojên tengiyê de emir(temen) kin’ be. 

Wek ‘di şeran de emir kin e’ an bi peroşî mirov bijî, beden jî zû 

dihele. Ev jî tiştekî zanisitî-lmî ye. Wateya hinek gotinên pêşiyan pir 

kûr e. Ç.Mazî.” 

21. “Xwar rûnê, rast bipeyîve” Gotinek etirkî ye. Divêt, mirov diziyê 

neke. Ji xwe kesî xêr ji malê diziyê nedîtî ye. (Q.Dêrsilavî) 

Rast e. Ev gotineke ji çanda tirkî re bûye milk. Li form û zimanê 

kurdî qet nayê. Ne hewce ye ku mirov gotinên pêşiyên neteweyên 

din bike yên kurdan. Ji xwe yên titkan jî bi vî awayî pir in.(Ç.Mazî) 
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22. “Yek ji me çil, çil ji me yek” Tu têkiliya vê û gotinên pêşiyan bi 

hevre nîn e.  

 

 “Di tirkî de dibêje ‘ yek ji bo me gişan, em giş ji bo yekî’. Ev jî biwêj 

e. Lê di kurdî de wek gotineke pêşiyan xuya ye. Li hin deveran jî 

hatiye gotin ku ‘çil ji bo yekî, yek ji bo çilî’.  Wek biwêjê xuya ye lê ji 

ber ku hukum tê de heye dibêje “çil ji bo yekî kar bikin û yek jî ji bo 

çilî kar bike” ango ji bo hevdû kar bikin, alîkariya hevdû bikin. Pend jî 

tê de heye, dibêje “herkes berpirsiyariya xwe bi cîh bine û heke yek ji 

bo çilî an ji bo giştî kar bike, çil jî ji bo yekî dê baş bifikire û wî 

biparêze. Ji ber van taybetiyana, min ev gotin wek gotina pêşiyan di 

ferhengê de jî şîrove kiriye. (Ç.Mazî)”.  

23. “Malê dinyayê li dinyayê dimîne”,  ev jî ne Gotina pêşiyan e. 

(Q.Dêrsilavî) 

“Rast e ev ne gotineke ku mirov bibêje bi wateyeke kûr an taybetiyek 

wê heye. Peyvek ji rêzê ye. Ç.Mazî” 

24. “Gotin di cihê xwe de girîng e.” Ne gotina pêşiyan e û gotineke 

xweşe jî. (Q.Dêrsilavî) 

 

 “Bi baweriya min gotineke pêşiyan e û “peyv” an “gotin” her û her di 

nava civakê de bi rûmet bûye û  gotin wek biryarê ye. Dibe ku mirov 

bibêje, pir sivik e. Lê dema ku di nîqaşekê de bê bikaranîn pir bi wate 

xuya dibe. Ç.Mazî” 

“Herkes tama debê xwe dizanê” Ma ji ku herkes tama debê (ne debê, 

devê) xwe dizane? Ka wateya mecaz, ka wateya civakî? Gotineke ku 

bi tewrê mecaz “Tama devê xwe xweş dike” ev jî ne gotina peşiyan 

e, biwêj e. (Q.Dêrsilavî) 

 “Herkes tama devê xwe dizane’, wek ku ‘herkes ji xwe re ye’, 

egoîzmê derdixe pêş. Ji xwe mecazîbûna wê jî ji wir tê û bi baweriya 

min gotineke pêşiyan e. 
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Di gotinên pêşiyan gişan de wateya civakî (civakiya sazûbendî) ne 

hewce ye ku hebe.Yên ji civakê re hatine gotin jî pir in, lê yên ji 

girseyan an ji hemû kesî re an ji komên kategorîk re hatinin gotin jî 

henin. Ev yek taybetiya wan î giştî winda nake. Mînak heke li ser 

“xesûyê” an li ser “bav” hatibe gotin; ew li ser hemû “xesûyan” an li 

ser hemû “bavan” hatiye gotin. Ev jî dibe giştî.   Ç.Mazî” 

25. “Aqil bi peran nayê piştê ”, pir hatiye gelemşekirin. A rast “Aqil bi 

peran nayê kirîn”. (Q.Dêrsilavî) 

 “Herdu peyv wateyên cûda derdixin û cihê ne. Ya pêşî wek “aqil bi 

pereyan nabe pişt (an piştgirî )” ye. Li ser piştgiriyê hatiye gotin “aqil 

bi pereyan nabe pişt”. Lê ya duduyan tenê li ser aqil û giranbihabûna 

wî hatiye gotin. Ç.Mazî” 

26. “Qencî beyhûde naçe” û “Vir nabe rast, rast jî nabe vir.” Tu 

têkiliya van û gotinên pêşiyan bi hev re nîn in.  “Dawiya vira nîn e û 

rastî bi înad e” hîn xweş tir e. (Q.Dêrsilavî) 
 

 “Peyveke rasteqînî ye. Tu mecaz tê de tune ye. Tenê dibe pendek. 

Ev taybetî tenê jî wê nake gotinek pêşiyan”. (Ç.Mazî) 

27. “Bi qasî xwe bipeyiv e”, nabe, li kurdî nayê “Li gorî emelê 

(kirinên) xwe bipeyive” (Q.Dêrsilavî) 

 “Di vê ferhengê de ‘bi qasî bejna xwe pipeyive’  cîh girtiye, wek, divê 

mirov li gor rewş, mezinbûn û mal û milkên xwe bipeyive. Ev gotin 

wek “fortan” jî tê bikaranîn. Lê wateya wê î gotinên pêşiyan; dema 

ku şîret tê kirin “dibêjin, divê herkes li gor rewşa xwe li gor emelê 

xwe û li gor zanîna xwe bipeyîve”.(Ç.Mazî) 

28. “Feqîrî ji mirinê xerabtir e”, ne gotina pêşiyan e. Belkî gotina gel 

e. Ku bêjin “Mala feqîriyê bişewite”,  ew jî dibe biwêj. (Q.Dêrsilavî) 

 “Gotinên pêşiyan, ji xwe malê gel in. Her wiha hinek peyv û gotinên 

ku aniha di ziman de têne bikaranîn jî bi xêra wan gotinên pêşiyan in. 

Lê haya mirovan jê tuneye ku ji ku hatiye. Wek mînaka vê gotinê. 

Gotina yekemîn çêbûye ku gotina duyemîn hatiye holê. Pir hêsan 
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xuya ye, lê bi baweriya min gotineke pêşiyan e, lê wateyek wê î pir 

sivik û fêmdar heye. Ç.Mazî.” 

29. “Diz ji tariyê hez dikin” ne raste. A rast “Tarîtî kela diza ye”. 

(Q.Dêrsilavî) 

 “Li gor rewş û herêmê hatiye guhertin. Bi herdu awayan jî tê gotin. 

Lê ya duduyan hê pir bi forma gotinên pêşiyan e.” ( Ç.Mazî) 

30. “Heram ji kesî re helal nabe”, ev çi gotin e? Ku  bigotana “Heram 

di qirka her kesî re naçe” xweş tir nedibû? (Q.Dêrsilavî) 

 “Herdû gotin ne wek hev in. Ya pêşî, wek heram be, ji herkesî re 

heram e. An rastî ji herkesî re rast e. Lê ya duduyan raste rast li ser 

heramiyê hatiye gotin. Hilbet di dilê herkesî de derbas dibe ku mirov 

bibêje “wisa bûya nedibû?” Lê belê aniha wisa tê gotin, dibe ku bi 

demê re forma ku brêz Dêrsilavî dibêje bê ecibandin û bi cîh bibe. Ji 

xwe dîroka gotinên pêşiyan ev e, bi demê re cihê xwe girtine.” 

(Ç.Mazî). 

31. “Rê bi rêveçûnê xelas nabe”, ji kengî deye, ku gotina Silo (yollar 

yürümekle bitmez) bûye gotinên pêşiyên kurdan? (Q.Dêrsilavî) 

 “Ez ne di wê baweriyê de me ku ev gotin ya Suleyman Demirel be. 

Dibe ku ya hinek neteweyên din be an ya kurdan be jî. Kî dizane, 

dibe ku  Silo li deverekê ev gotin bihîstibe û gotibe û her wiha bûbe 

malê wî. Ma gelo çanda Enedolê bi piranî bi ya Farisî û ya kurdan re 

tevlihev nebûye? Ev tiştekî xwezayî ye? ( Ç.Mazî) 

32. “Peyv ji destan bilindtir in”, min tu wate jê dernanî. (Q.Dêrsilavî) 

 “Dest bilinkirin” heye. Di kurdî de, wek “li himber hin kesan serî 

hildan” tê fêmkirin, an lephilanîn. Ku mirov lepê xwe hiltîne wek ‘em 

jî şer dixwazin’, an dikeve nava şer û serî hidide. Di vê gotinê de 

dibêje, ‘peyv an gotin ji şer hê bêhtir bi bandor e.’ Carinan hinek 

peyv hene ku wek mirov guleyan bera kesan de, ewqas bi wan zor e.  

Di şeran de jî gotin, carinan pir bi bandor in. Hinek şer jî tenê ji bo 

peyvekê derdikevin. Ji ber wê yekê jî wateya wê î mecazî heye û 

darazîye. Her wiha gotineke pêşiyan e.” (Ç.Mazî) 
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33.  “Destê Komarê dirêj e”. Ne destê komarê “destê dewletê dirêj 

e.” Ev jî ne gotina kurdan e. (Q.Dêrsilavî) 

 “Wek me berê jî gotibû, li ser rewşa her tiştî,gotinên pêşiyan hatine 

gotin. Çima nabe ku, kurdên ewqas tahde ji destê dewletan, 

komaran kişandibe û gotinekê ji bo destdirêjiya wan bibêje. 

Serokkomarên serdestên kurdan her tim ev peyv gotine ji kurdên 

serhildêr re: “rojekê hûnê di desdtên me kevin”. Bi ya min bi demê re 

ev peyv bûye gotineke kurdan.” Ç.Mazî) 

34.  Gelo kî ji gotinên “Bela nabêjê, va ez hatim”, çi fêm dike. 

(Q.Dêrsilavî) 

 “Di tirkî de jî heye, lê di kurdî  de  bi gelek cûreyî hatiye gotin. “ro ji 

qeda û bela derbas nabe” û wd. Mirov nikare bibêje ‘bela îro nayê 

ezê rehet bim’. An ‘bela ne diyar e ku kîjan demê bê ’ wateya wê î 

mecaz ew e ku divê mirov tevdîra xwe ji bo pêşiya xwe bistîne. Ev jî 

wê dike gotineke pêşiyan.” (Ç.Mazî)  

35. “Devê rovî negîhaşt tirî, dibêje ji xwe ti mirî”, weke ku min 

bihîstiye wisa ye: “ Devê rovî nagihêje tirî, dibêje tirî tirş e” 

(Q.Dêrsilavî) 
 

“ An ‘rovî têr e tirî tirş e’. Bi baweriya min van gotinana biwêj in. Ji 

ber ku hukum  pend tê de tuneye.” (Ç.Mazî)   

36. “Negîjî ber çem xwe hilneke”, eslê forma vê peyvê “Hîn ne 

gihîştiye berçem xwe hildike” ye (hinek herêm di dewsa “xwe” de 

“daw û dêlê xwe” dibêjin), weke ji rewşa wê tê fêm kirin, biwêj e. 

Nîvîsa bi wî rengê (forma)  gotina pêşiyan jî dibe. Lê nivîsa “negîjî” 

xelet e. Rastiya wê “negihîjî” ye (Q.Dêrsilavî) 

Belê gotineke pêşiyan e, ji ber ku hukum tê de heye dibêje (xwe 

hilneke), pend têde heye ew jî şîretê li mirovan dike û dibêje “berî tu 

karekî bike, an biryarekê bide, pêşî amadekariya xwe bike an berî tu 

karekî bike, hinekî lêkolînê bike” (Ç.Mazî) 

Gotina “Pîsîtiyê çiqas di hev dî ev qas bîn dide”, hinek herêm, di 

dewsa “pîsîtiyê” de “gû” bi kar tînin. Kîjan bê bikaranîn, ne xeter e. A 
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xerab ku di dewsa “tevbidî” de “di hev bi dî” di dewsa “ewqas” de jî 

“ev qas”  hatiye bikaranîn. Ji xwe ev in tiştê biçûk ku em dibêjin “tişt 

nabe, ne xeter e”, lê çendek şûnde, em dibînin ku bi temamî forma 

gotinê hatiye gûhêztin. (Q.Dêrsilavî) 

37. Kî kare çi ji gotina “Ti bikî kesan, tuyê bivî tesê” tiştekî fêr bibe? 

Na ez bawerim, kes jî tiştekî jê fêm nake, bê çewa ku mirov tiştekî ji 

gotina “Vir bive şamkûtnî, kes navê nava milê xwe”. Lewre forma 

wan hedimî ye. Bi qasî ku di bîra min de ye, forma gotina yekem “Tu 

bikî bi kesan, wê bê serê nefsan”. Yanî ku tu xerabiyekê bi yekî bikî, 

dê ew xerabî bê serê te an bê serê hinekan ji malbata te. Gotina 

duyem jî “Vir bibin turê zêran, kes navê milê xwe”. Yanî ku her kes bi 

vira emel dike, pir an hindik, lê kes li vira xwedî dernayê, nabêje ‘min 

vir kir’. (Q.Dêrsilavî) 

38. Goitna “Xweşiya gûzê, kakilê gûzê”, tu cêja gotinên pêşiyan 

nade mirov. Weke xwarina nîvpijî û bê xwê ye. (Q.Dêrsilavî) 

 “Lê belê  di gelek gotinên pêşiyan de, ji ber melodî û qalib, hevok 

temam nebûne. Ew jî rêbazek gotinên pêşiyan e. Pêweber bi kêmanî 

ye, bi dizî ye”.(Ç. Mazî) 

39. “Lawê mencê, çû qezencê” ne gotina pêşiyan e. Biwêj e. Çiqas 

hukum tê hebe jî, tu ders û tecrûbên ilmî tê nîn in. Belkî me bi 

rewşekê dide haydar kirin. Tiştekî mirov ji vê gotinê bi şîretî bigre nîn 

e. (Q.Dêrsilavî) 

 

45. “Seyê bêzirav û tirsonek, gur tîne pez”, ne “bizirav”,  rastiya wê 

“bêzirav” e. Weke ya yekem jî dibe. Lê min bi vî awayî jî bihîstî ye: 

“Seyê xerab pez dide gur” (Q.Dêrsilavî) 

Di nava van gotinan de, yên ku min şîroveya xwe nenivîsandiye, ez 

şîroveya Qedrî dêrsilavî ji bo wan, rast dibînim. (Ç.Mazî) 

*Ev nivîs di pirtuka M. Çiya Mazî Ferhenga Gotinên Pêşiyan de hatiye weşandin 
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Newala 
Sîsebanê li 
Nisêbînê ye 
Ne li Botan û 
Ermenistanê ye 

 

Konê Reş 
 

 berî 25 salan ve, dema ku min (Dîwana Kurmancî/ 1970), 
ev pirtûka Ebdulreqîb Yûsif bi elfabeya erebî xwend, navê 
Newala Sîsebanê bi min re derbas bû, min dît ku wî ev newal 

an gelî an dol li herêma Bota, Newala Benatê bi cî û war kiriye, ez 
ecêbmayî mam! Çilo nizane ku Newala Bûnesra û Sîsebanê yek in û 
ew dîrokzane û ji xelkên herêmê ye..? Belê ji min bixwe re, ne xerîb 
bû, çiko ev nav di ser min re derbas bibû. Ji biçûkanî ve li ber guhê 
min ketibû ku Newala Bûnesra û Newala Sîsebanê yek in. Ji bo 
teqezekirina vê yekê, min ji çend kalemêran derdora xwe li Qamişlo û 
gundê xwe Doda pirsî, wan jî bê dudilî ji min re gotin; navê Newala 
Bûnesra yê kevin Sîsebanê bû. Di sala 2008'an de jî, dema ku ez 
çûm Nisêbînê, min ji hin kalemêrên eşîra Koçeka û Bûblana ku ev 
herdu eşîr ji kevintirîn eşîrên derdora Nisêbînê ne pirsî, wan jî eynî 
bersvê dane min.  
  Û dem derbas bû.. Min ev mijar jibîr kir, ta ku vê paşiyê di roja 
12/4/2019'an de çûm Zankoya Zaxo ji bo imzekirina du pirtûkên xwe 
di pêşangeha pirtûkan de. Di pêşangehê de çav bi pirtûka (Qewlê 
Newala Sîsebanê/ 2017), ji amadekirin û tîpguheztina mamoste 
Ahmed Demir ketim. Piştî ku min ev pirtûka wî xwend, min dît ku ew 
jî dibêje Newala Sîsebanê li welatê Ermenistanê di herêma Syûnîkê 
de ye.. Cardî min deng ji xwe nanî.. Belê dema ku min di roja 
25/6/2019'an de, di Çandnameyê de li dor pirtûka bi navê (Şerê 
Sîsebanê/ 2019) ya ku mamoste Zeynelabidin Zinar ji tîpên erebî, 
guheztiye latînî û di nav Weşanxaneya Pencinar de li Stockholmê 
hatiye weşandin xwend, min dît ku ew jî dibêje: "Her kes dibêje 
”Newala Sîsebanê” lê gelo ev newal li kurê ye? Bi erebî ji newalê re 

Ji 
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dibêjin ”wadî” Lê Sîseban navê geliyekî şên e ku niha di nêv nexşeya 
Ermenistana îro de ye û nêzê sînorê Ezerbêcanê ye". 
  Piştî ku ez serwextî naveroka van herdu pirtûkan bûm ku, xwediyên 
wan dibêjin Newala Sîsebanê li Ermenstanê ye, careke din min da 
ser şopa navê Newala Bûnesra yê kevin û ez bi telefonê bi hin 
navdarên Nisêbînê re axifîm, ji wan hunermend Qasim Qoç ji eşîra 
Bûblana û mamoste Kemalê Şêxmûsê Hemo (Aslan) ji eşîra Koçeka, 
wek ku min gotiye ev herdu eşîr ji kevintirîn eşîrên dora Nisêbînê ne, 
herwiha min ji hin kalemêrn Omeriyan yên ku li Qamişlo ne, navê 
Newala Bûnesra yê kevin pirsî, tevan ji min re got; navê Newala 
Bûnesra yê kevin Sîsebanê ye. Hêjaye gotinê; mamoste Kemal 
Aslan di rêka hunermendê Kurd Kasim Koç re, du wêneyên newala 
Bûnesra/ Sîsebanê, ku gundê Şanîşê û Bawernê di wan de xuya ne ji 
min re şandin, spasiya herduyan dikim.  

Newala Bûnesra (Sîsebanê): em dibêjin newal, hin dibêjin dol û 
dibêjin geliyê Sîsebanê (Bûnesra). Ev newal ji Bakur ber bi Başûr ve, 
dor 18 km dirêj dibe. Ji serê Kaniya Ava Reş û Spî, ta bi gundê 
Şanîşê û Bawernê dadikeve û jê pê ve di ber Gir Newas re derbasî 
Nisêbîn û Qamişlo dibe. Ava herdu kaniyan, bi navê Çem Ceqceq di 
newalê re diherike. Bareşî newalê Çiyayê Bagokê an Tor Abdîn e û 
Rojavayî newalê Çiyayê Omerya ye. Newala Sîsebanê newalek bi 
xêr û bêr e, bi dar û ber û şînahî ye, gelek cûreyên darên fêkî têde 
têne çandin.. Gelek şikeft û şûnwarên kevin li derdorê hene û 
kelehek bi navê Kelha Bûnesra li kêlekê ye. 

Navê Sîsebanê; Navekî kurdî yê orjînal e. Ji ber ku newal ji Bakur 
ber bi Başûr ve dirêj dibe, her dem sî li ser banê wê ye; dema ku rok 
ji Rojhilat ve derdikeve û dema ku rok diçe ava.. Ji ber vê yekê navê 
Sîsebanê lê hatiye kirin, anku newala ku her dem sî li ser banê wê 
ye.  
  Li gor dîroka misilmana, dema ku Omer kurê Xetab, Eyaz Kurê 

Xenem serleşkerekî misilmana şandiye herêmê û wî bi darê zorê 

xelkên bajarê Nisêbînê kirine Misilman, wê hingê jî, gelek ji xelkên 

herêmê (Êzidî, Xirîstiyan û Cihû), yên ku ji hezarê salan ve, 

nişteciyên Çiyayê Omeriya, Tor Abdîn û Geliyê Sîsebanê bûn, razî 

nebûne ku bibin Misilman.. Evên ku dîroknivîsên Ereban ji wan re 

dibêjin (Mecûsî). Wan Mecûsiyan liberxwe dane û di gelek şeran de 

biserketine û nebûne misilman..  
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  Di baweriya min de, vê paşiyê, di heyamê dewleta Dostekî de salên 

402-451ê koçî, dema ku Farqîn paytexta wan bû û misilmantî belav 

dikirin, melek Elî birayê xwe (Elmelek Elaadil Nesir Eldewle Ebû 

Nasir: Ehmed bin Merwan bin Dostik) şandiye ser xelkên Newala 

Sîsebanê ku ji Êzidî, Xirîstiyan û Cihûyan pê dihat û ji wan re digotin 

Mecûsî, ew şikenandine, gelek ji wan kirine misilman û desthilatiya 

xwe di geliyê Sîsebanê de belav kirine. Di encam de navê Ebû 

Nesra li şûna navê Sîsebanê hatibe danîn û bi demê re, ji wê newalê 

re hatiye gotin Newala Bûnesra, li ser navê Ebû Nasir.. Vê paşiyê jî, 

Feqeyê Teyran pesnê mêraniya misilmanên dewleta Dostekî di vî 

şerî de bi navê (Qewlê Newala Sîsebanê) daye.. Ev şerê ku 

misilmanan di newala Sîsebanê de şerê Mecûsiyên xelkên newalê ji 

Êzidê, Xiristyan û Cihûyan kiriye.. Hêjaye gotinê ku ta roja îro Çiyayê 

Tor Abdîn û Omeriya bi navê eşîr û gundên Pîrên Êzidiyan û dêrên 

Xirîstiyanan dagirtiye û Dêra Mar Yaqûb li Nisêbînê ji kevintirîn dêrên 

Rojhilata Navîn e.. Herwiha tê gotin ku Êzidiyên herêmê li hember wê 

dagîrkirina misilmana wiha gotine: "Newala Sîsebanê, Mezra geliyê 

Pîra, warê bav û bapîra, bi me xweş nayê dengê Mela û Kizîra.." 

Xweş e, tevî salên dirêj, xelkên herêmê navê wê yê kevin (Newala 
Sîsebanê) jibîr nekirine.  

Dawî dibêjim; Newala Sîsebanê li Nisêbînê ye, ne li Botan û 
Newala Benatê ye û ne li Errana Diwînê û Ezerbêcana Ermenistanê 
ye. Newala Sîsebanê, Newala Bûnesra bixwe ye, bajarê pê ve 
girêdayî, bajarê Nisêbînê ye û yê ku bawer neke, dikare ji kelemêrên 
bajarê Nisêbînê bipirse. 

 
Konê Reş/ Qamişlo  
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ALFABÊTA 

KURDÎ  

Zagrosê Haco 
rmanc ji alfabêta zimanekî ew e, ko hemû dengên di wî zimanî 

de bi awakî nivîsandî wek tîpan (neqşan, sîmbolan) nîşanbike. 

Eger bi zimanekî matematîkî mirov bibêje, armanc ji alfabêtê 

ew e, ko:  

Deng = Tîp.  

Ev wekhevî ji bona alfabêteke îdeal rast e, lê mixabin ti alfabêt ji, yên 

li dinayayê tên bikaranîn vê wekheviya matematîkî pêknayênin. Tevlî 

wê jî piraniya alfabêtan kêm-bêhtir nêzîkî vê wekheviyê dikin, lê ev 

yek ne hesanî pêkhat. Riya dîrokî, ya pêşveçûna alfabêtan berî ko 

bigehine van formên xwe, yên dawî li cîhanê rêke dirêj û aloze bû. 

Hê berî 6-7 hezar salî bi awakî gekekî prîmîtîv dinivîsandin. Mirovên 

wan heyeman ji bona tiştên di xweristê de wêneyên nêzîkî rastiyê 

çêdikirin, wek ko çavên wan didît, dineqişandin. Bi vî awayî serincên 

xwe li ser latan û li ser dîwarên şkevtan dinivîsandin. Lê pir zor bû, 

da mirov karibe hayedarî û saloxdanan bi vî awayî binivîse. Nemaze 

ji ber ko hemû parçeyên axaftinê wek: Navên bernas (Alan, Reşo, 

Şêrîn, Mêdî û yên mayî), navên razber (raman, hiş, sewdan, biratî, 

hevatî û ym.), rengdêr (kesk, sor, zer, mezin, sar, xweşik û ym), 

cînav (ez, tu, ew, em, win û ym.), lêker (çûn, hatin, birin, firîn û ym), 

hoker (zû, dereng, hêdî û ym), daçek  (bi, di, ji û ym) û gehandek  

(û, yê, ya, yên û ym.) di vê nivîsandina prîmîtîv de nebûn.  

A 
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Di demeke derengtir de nêzîkî çar hezar salan BZ (Berî Zayînê) li 

welatê Sûmer (Kurdistana îro û Îraq) Sûmeran ew nivîsandina grafî 

gelekî bi pêş de birin. Pêşî wan neqiş (wêne, graf, tîp) hesankirin û 

piştre wateyên abstraktîv dan wan tîpan, wek:  

 

Di dema nêzîkî 2500 salan Berî Zayînê dîse li Sûmer pêşveçûneke 

darîçav di awayê nivîsandinê de peydebû, ew jî di nivîsandinê de, 

bikaranîna forma kîteyî bû. Wan bêje didîtin wek, ko ji kîteyan 

biheketî bin. Bêjayên yekkîte wek: AN(stêr), ÛD (roj), Ê (xanî), ŞÛ 

(dest), XA (masî), ŞÊ (simbil), A (av) û ym. di bêjeyên pirkîte de 

bikartanîn bêyî, ko girêdana wan bi wateya wan, ya hîmî ve hebe; bi 

tenê wek dengan li wan dinerin. Wek nimûme bêjeya DÛMÛMÊŞ 

(zarok, kur) bi van kîteyan dinivîsin: DÛ-MÛ-MÊ-ÊŞ.  

Tîpan (wêneyan, neqşan, grafan) hêdî hêdî dêmekî abstraktîv stand 

û hesanî bûn. Ji ber dêmê wan yê tûjkî (bi serê darikekî li ser 

kelpiçkan dinivîsandin) navê tîpên mîxî li wan hat kirin. Tîpên grafî bi 

vî awayî dêmên xwe diguhertin:  

 

Ev helbet gaveke pêşketî bû di dîroka nivîsandinê de, lê hê gelek 

kotekî di vê nivîsandinê de hebûn. Di sala 2000 BZ nêzîkî 600 tîpên 
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mîxî dihatin bikaranîn û bi ser de hin tîp di cihê gelek kîteyan de 

dihatin nivîsandin, bo nimûne ÛD (roj) dihat xwendin wek : ûd, ût, tû, 

tan, par, rîr, hal, hûd, lih, hîş û ym. Vê yekê xwendin gelekî zordikir û 

bû sedemek, ko hin bi hin nivîsandina bi forma kîteyî ji mêydanê 

rabe. 

Li welatê Hêtîtan (Kurdistana îro û bakurê Sûrî) nêzîkî salên 1700-

1190 BZ pêşveçûna bingenhî di nivîsandinê de pêkhat, dema ko 

alfabêteke nû hat danîn. Ew alfabêt bi tîpên mîxî dihat nivîsandin, lê 

tiştê hîmî tê de ew bû, ko ji bona her dengekî tîpek hatibû danîn, wek 

alfabêtên me, yên îro. Alfabêta Hêtîtan ji 29 tîpan bû û her bêje çawa 

dihat bilêvkirin, wilo dihat nivîsandin. Ev mêtoda nivîsandinê: Deng= 

Tîp bû ya serdest li dinyayê û şûna tîpên grafî (wêne, pîktogram) û 

hîerografî girt. Rast e li hin cihan wek Çînistanê û Japonê ta roja îro 

tîpên grafî tên bikaranîn, lê hînbûn û hînkirina nêzîkî 2000 tîpên grafî 

ne barekî sivik e, pir alozî tê de hene.  

Tîpên mîxî hatin guhertin û ji jiyanê rabûn. alfabêtên nû peydebûn, 

wek yên yûnanî, krîlî, latînî, erebî û yên mayî, lê prînsîpê hatibû 

danîn: Deng= Tîp ma bingeha van hemû alfabêtan.  

Helbet alfabêta Kurdî jî, ya ji 31 tîpan e, ko Celadet Bedirxan daniye 

ew jî li gor prînsîpê: Deng= Tîp e û vê wekheviyê pêktêne, tevlî ko 

hin kêmayî tê de hene. Ev kêmayî jî bûne sedema rexne û cêbûnan 

di nivîsandina kurdî de, ya bi tîpên latînî; ta ko nivîskarne kurd 

xwestin bi serê xwe çarekê bibînin û guhertinin êxistin alfabêta kurdî.  

Rexna pêşî, ya li alfabêta kurdî dibe ew e, ko hemû deng, yên bi rastî 

ji bêjeyên kurdî derdikevin di alfabêtê de nînin. Ji bona dengên pir 

nêzîkî hev in, lê bêjeyan de nerm tên bilêvkirin û di yên din de bi 

awakî hişk û qebe tên bilêvkirin; yek tîp hatiye danîn. Ji wan dengan 

re dengên cêwî tê gotin, ew jî ev in: Ç, K, L, P û R. Wek nimûne 

dengên cêwî di van bêjeyan de nerm in: çil (40), ka (pûşê gêrekirî), 

ling, pişt, birîn (birîna tivingê) û ym, lê di van bêjeyan de hişk in û 

dive mirov devê xwe dagire: çil (teyrek e bi şev nêçîrê dike), kal 

(şebeşê negehayî), lewlew, piling, birîn (qutkirin), reng û ym. Wek ji 
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hînkerên buhûrtî tê xwiykirin ko hinek cêbûn di nav bilêvkirina 

dengên cêwî de heye.  

Rexna din, li alfabêta kurdî ew e, ko dengên li jêr û ym di alfabêtê de 

nînin:  

Ḧ (ح),  Ë (ع), Ẍ (غ), ¨S (ص), ¨D (ض), ¨T (ط), ¨Z (ظ) 

Rexna sisiyan, ya ko mirov carina dibihîze, dibêje ko gerek e tîpa Q 

di alfabêtê de nebe.  

Gelo ev rexne di cihê xwe de ne, yan na?  

Berî mirov bersiva vê pirsê bide, dive pêşî bersiva çend pirsên din 

bide. Pirs jî ev in:  

1. Belkoya peydebûna her dengekî ji dengên di zimanê kurdî de 

çiqas e?  

Eger dengek, yan çend deng di zimanê kurdî de gelekî kêm 

peydedibin, hingî eger di alfabêtê de tîp ji bona wan dengan nebin jî 

ev ne kêmasiyeke mezin e.  

2. Gelo di her dengekî kurdî de çiqas hayedarî (informasyon) heye?  

Pirsa dawî êdî ji ber xwe tê bîra mirov, ew jî:  

3. Ma bi kêmayî çend tîp di alfabêta kurdî de bes in, da bi ewledarî 

pevguhestina hayedarî û saloxdanan bi zimanê kurdî, yê nivîsandî 

bibe?  

Ji bona bersivdana pirsa pêşî min hiljimarek (statistîkek) ji 

peydebûna dengan re (tîpan re) di zimanê kurdî de çêkir. Da encama 

hiljimarê (statistîkê) nêzîkî rastiyê be, divabû çend tekstên kurdî bi 

awakî korfelaqî (random, sidfe) bên danehev û ji wan komeke mezin 

deng (tîp) bên hiljimartin. Li gor teoriyê gerek e mirov hemû bêjeyên 

di zimanê kurdî de bide hev û ji koma hemû bêjeyên di zimên de 

hiljimara dengan (tîpan) çêke. Helbet karekî gelekî mezin ji vê re 

dive, yê bi hêviya institûtên kurdî ve dimêne. Hiljimareke wilo ji bona 
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zimanê englîzî bi alikariya xwendekarên unîversîtan û teknîkên nû 

çêbû.  

Tevlî kêmasiyan, lê dîse ev hiljimar gelekî nêzîkî rastiyê dike, ji ber 

wek min got tekst bi awakî korfelaqî hatibûn standin û çend hiljimarên 

cê min dane barahev, tev nêzîkî hev derketin. Encama vê hiljimarê 

(statistîkê) di tabloya (xişteya) numero 1. de ye û dyagramê li gor vê 

tabloyê di wêneyê numero 1. de ye.  

Rêza 
dengan Deng 

 Belkoya 
peydebûna 

Rêza 
dengan Deng 

 Belkoya 
peydebûna 

(tîpan) (tîp) 
dengan(tîpan) 
[%] (tîpan) (tîp) 

dengan(tîpan) 
[%] 

1 A 8,40 17 N 9,02 

2 B 3,20 18 O 1,55 

3 C 0,43 19 P 0,98 

4 Ç 0,85 20 Q 0,21 

5 D 5,09 21 R 5,77 

6 E 10,55 22 S 1,99 

7 Ê 5,30 23 Ş 1,47 

8 F 0,29 24 T 3,47 

9 G 1,44 25 U 1,43 

10 H 2,45 26 Û 2,74 

11 I 10,26 27 V 2,02 

12 Î 2,97 28 W 2,88 

13 J 1,37 29 X 1,57 

14 K 3,58 30 Y 2,27 

15 L 2,70 31 Z 1,09 

16 M 2,55  
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Rêza 
dengan Deng 

 Belkoya 
peydebûna 

Rêza 
dengan Deng 

 Belkoya 
peydebûna 

(tîpan) (tîp) 
dengan(tîpan) 
[%] (tîpan) (tîp) 

dengan(tîpan) 
[%] 

6 E 10,55 30 Y 2,27 

11 I 10,26 27 V 2,02 

17 N 9,02 22 S 1,99 

1 A 8,40 29 X 1,57 

21 R 5,77 18 O 1,55 

7 Ê 5,30 23 Ş 1,47 

5 D 5,09 9 G 1,44 

14 K 3,58 25 U 1,43 

24 T 3,47 13 J 1,37 

2 B 3,20 31 Z 1,09 

12 Î 2,97 19 P 0,98 

28 W 2,88 4 Ç 0,85 

26 Û 2,74 3 C 0,43 

15 L 2,70 8 F 0,29 

16 M 2,55 20 Q 0,21 

10 H 2,45 
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Tablo û dyagram xweş didin xwiyakirin, ka kîjan deng ji yên din bêhtir 

peydedibe. 

Dengên: Ḧ (ح), Ë (ع), Ẍ (غ), ¨S (ص), ¨D (ض), ¨T (ط), ¨Z (ظ) û yên mayî 

di hiljimarê de peydenebûn û vê yekê ti kêmayî nexist têgehiştina 

tekstên kurdî. Mirov dikare bi pişrastî bibêje, ko hêbûna van dengên li 

jor nîşankirî di alfabêta kurdî de ne gerek e û rexneyên di vê bergehê 

de dibin ne di cihê xwe de ne.  

Dengê (tîpa) Q ji hemû dengên (tîpên) din kêmtir peydedibe. Ev jî 

argumentekî xurt e di destê, yên dixwazin şûna tîpa Q tîpa K 

bikarbênin. Ez bi xwe ne bi vê yekê re me, ji ber ko ez gomandikim, 

ko ev deng ji zimanê kurdî yê kevnare tê, lê ti argumentên zanistî ji 

bona vê yekê di dest min de nînin. Hin dibêjin, ko dengê Q ne xweş 

e, lê xweşiya dengê tîpekê gerek e ne bi zimanên ewropî re were 

pîvandin. Her miletek gerek e xweşî û nexweşiya dengekî li gor 

karakter û hewcedariya xwe nasbike. 

 Ev xalên jêrîn dibe ne gelekî bi babetê me ve girêdayî bin, lê bi sûd 

e mirov wan li vir bibêje; tiştên balkêş di wan de hene. 

1. Ji dyagramê di wêneyê numero 2. xwiyadike, ko belkoya 

peydebûna dengên (tîpên): E, I, A, R, D û K dike nêzîkî 50% ji 

hemûyên din. Ji ber vê yekê, eger rojekê me makînên nivîsandinê, 

yên kurdî çêkirin, gerek e ev tîpên buhûrtî nêzîkî tilehên daradumê 

(tileha navê) û fraxalîskê bin û tîpên kêm peydedibin: Q, F, C, Ç û 
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yên din li aliyê tilehên qelîçkê û berqelîçkê bin, ji ber ew kêm tên 

bikaranîn û bi vê nivîsandin hesantir dibe.  

2. Mirov dikare peydebûna dengan di zimanê kurdî de bide bara 

zimanên din û bi faktorên din re vî dyagramî jî wek argumentekî 

objektîv bikarbêne, ji bona xwiyakirina nêzîkbûn, yan jî dûrbûna 

zimanê kurdî ji zimanê din.  

3. Îro li cîhanê di nav çend zimanan de bi alîkariya komputran gelekî 

nêzîkî wergerandina automatîkî kirine û di demeke ne pir dûr de ew 

wê bibe tiştekî rewan. Eger ev wergerandina automatîkî di nav 

zimanê kurdî û yên din de pêk were, êdî gelek kotekiyên di riya 

vejîna zimanê kurdî de tên şkandin. Lê ji bona wergerandina 

automatîkî gelek zanebûnên kûr divin, gelek faktorên zimên dive 

werin ronîkirin, gelek statistîkên fereh dive bên çêkirin û hiljimara di 

tabloya numero 1. nimûnekî piçûk e ji statistîka pêwist. Hê pirsa 

struktûra gramatîka zimanê kurdî, pirsa bêjeyên hevwate, hiljimara 

bêjeyên yekdeng, dudeng, sêdeng ûhd., hiljimara bêjeyên bi A 

destpêdikin bi B bi C ûhd., hiljimara peyhevhatina dengên: AB, AC, 

AÇ...,, ABA, ABC,...; BA, BC;... BAB, BAC,... ûhd. û ym. lê bên 

kolandin. 

Em vegerin pirsa diduyan. Bersiva pirsê wê bide xwiyakirin, ka gelo 

pêwist e, em tîpên taybetî ji dengên cêwî re: Ç, K, L, P, R deynin, 

yan na.  

Di zanistiyên teknîkî de şaxekî zaniyarî heye jê re dibêjin Teoriya 

informasyonê (Teoriya hayadariyê). Di vê teoriyê de li zimên wek 

navgîneke (wasite, mêdyum) pevguhestina hayadariyê dinerin. 

Elementên vê navgînê Deng (Tîp) in. Dema di axaftinê de 

(nivîsandinê de) deng (tîp) lipey hev diherikin, hingî her deng (tîp) bi 

xwe re hinek hayedariyê (informasyonê) dihilgire. Çiqasî hijmara 

dengan (tîpan) bêhtirbibe pê re kvantîta hayedariyê bêhtirdibe. 

Kvantîta hayedariyê ji bona zimanekî îdeal li gor vê destûra 

matematîkî pirdibe:  

I= n2  
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herwekî  

I- kvantîta informasyonê ye.  

n- hijmara dengan (tîpan) e. 

Li dyagramê numero 3. xêza 1. binere!  

Wêne numero 3: Dyagramê kvantîta informasyonê  

 

Yekîneya kvantîta informasyonê yek bît e. Bît gotineke inglîzî ye, 

wateya wê pitikek, piçikek, parçeyekî piçûk e. Da zimanek îdeal 

be ji bona pevguhestina hayediriyan, gerek e belkoya peydebûna 

hemû dengan (tîpan) wek hev be û kvantîta informasyonê jî ji 

bona wan wek hev be. Zimanê îdeal, yê xwediyê 31 dengan 

(tîpan) Belkoya peydebûna her dengekî (tîpeke) P wî dike:  

P= 1/31 * 100 = 3.26 %.  

Wek ji dyagramê numero 1. xwiyadike bi tenê dengê (tîpa) B 

nêzîkî vê numeroyê dike, yên din kêm-bêhtir jê dûr in. Helbet ne 

zimanê kurdî û ne ti zimanên din, yên xweristî îdeal in, ji ber ko 

çend faktor hene kvalîta informasyonê, ya her dengî (tîpê) 

kêmdikin û bihayê zimên jî wek navgîna pevguhestina 

hayedariyan kêmdikin, ew faktor jî ev in:  
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 A-Faktorê pêşî belkoya peydebûna dengên (tîpên) kurdî û 

bendên lipeyhevhatina wan e. Wek nimûne nabe di zimanê 

kurdî de gelek dengên wek hev di bêjeyekê de lipey hev 

werin: aaa, bbb, ccc ûhd û zimanê kurdî xwe gelekî ji 

gehandina dengên (tîpên) dengdar diparêze, wek: ae, ai, aî,..., 

ea, eî,..ia.ao,...aei.aeo ûhd. Ev yek dihêle, ko herikandina 

informasyonê ne li gor hijmara dengan (tîpan) bêhtirbibe, ew 

hinekî kêmtir e. Li dyagramê numero 3. xêza 2. binere!  

B- Faktorê diduyan vekîta (dîktata) zimanê kurdî ye, ew jî 

herikandina hayadariyan hê kêmtirdike, ji ber ko her bêjeyeke 

kurdî dive bi yek awayî were nivîsandin ew jî li gor destûrên 

nivîsandina zimanî kurdî. Li dyagramê numero 3. xêza 3. 

binere! 

  

C- Faktorê din, yê herikandina hayedariyan kêmdike rêzimanê 

(gramatîka) zimanê kurdî ye. Her parçekî axaftinê cihekî xweyî 

taybetî di hevokê de dive bigire û eger bêje ne li cihê xweyî 

rast be, dibe ko wateya hevokê were guhertin û têgehiştina wê 

jî şaş be, wek nimûne: Nêçîrvan şêr girt, û Şêr nêçîrvan girt. 

Wayeta van hevokan ligor cihê nêçîrvan û şêr tê guhertin. Li 

dyagramê numero 3. xêza 4. binere! 

  

Ç- Faktorê dawî, yê bendan li pêşiya herikandina hayedariyan 

dideyne bîrsayiya (logîka) durust e, ji ber ko hevokên bê 

bîrsayî informasyonên bi sûd nadin û wan bêhtir jî nakin. Wek 

nimûne: Şêr mirov e. Tevlî ko ev hevok ji aliyê vekîtî û 

rêzimanî ve ras e, lê ti informasyonên bi sûd neda û zanîna 

me bêhtir nekir. Li dyagramê numero 3. xêza 5. binere! 

 

Ev faktorên buhûrtî hemû bi hev re bendan di pêşiya herikandina 

hayedariyan di zimanê kurdî de (bi gelemperî hemû zimanên 

xweristî) dideynin û dikin, ko kvantîta hayedariyê, ya ko her deng (tîp) 

dihilgire kêmtirdibe. Ji ber vê yekê dema mirov dixwaze nûçeyekê, 

yan ramenekê bigehêne mirovekî din, dive gelek dengan (tîpan), yan 

jî gelek bêjeyan, û yan jî gelek hevokan bibêje (binivîse), da ko 
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bigehe armanca xwe. Eger mirov karîbûna bi zimanekî îdeal wê 

nûçeyê, yan ramanê bigehêne mirovê din wî bi gelek kêmtir deng 

(tîp), bêje û hevok armanca xwe pêk bêne. 

 

Ev pir bûna dengan (tîpan), bêjeyan û hevokan, ko mirov bêçare di 

zimanê xwe de bikartêne di teoriya informasyonê de jê re dibêjin 

Redundance (bixwêne rêdundans!).  

Da em nasbikin rêdundans çi ye, em dikarin bibêjin, ko ew weke 

gotina inflasyonê ye, ya di warê mewdanî de (malî). Lê ev inflasyona 

di zimên de ye. Da bêhtir em rêdundansa di zimên de nasbikin, 

fermo emê li vê serpêhatiya nimûneyî temaşekin:  

Salarê Gernûs ji Tirbespiyê ye. Ew li Amedê kardike. Salar her heftî 

roja înê êvarî seet 17.00 bi trênê divegere mala xwe ya li Tirba Spiyê. 

Salar xwest telegramekê ji Bêrîvana kebaniya xwe re bişiyêne, da 

haya wê jê hebe, ko wê vegere malê. Wî di telegramê de nivîsand:  

Bêrîvana min!  

Ezê ji Amedê roja înê 27.7.1990 êvarî seet 17.00 bi trênê vegerim 

malê.  

Mêrê te  

Salarê Gernûs  

Lê wî dît û em jî dibînin, ko ev informasyon hemû ne gerek in di 

telegramê de werin nivîsandin. Rabû wî çend bêje jê avêtin, bêyî ko 

elegram bihayê hayadarî kêm bike, lê wê bihayê şiyandinê kêm kir. 

Pêşî Salar bêjeyên Bêrivana min, ji Amedê û roja înê avêtin, piştre 

dît, ko dikare bêjeyên êvarî û bi trênê jî hê bavêje. Telagram bû bi vî 

rengî:  

Ezê 27.7.1990 seet 17.00 vegerim malê.  

Mêrê te 
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Salarê Gernûs  

Eger ew hê bêjene din jî ji telegramê bavêje, wek malê, mêrê te û 

Gernûs dîse wê Bêrîvanê nasbike, ko çi wextî mêrê vê divegere 

malê.  

Wek ji hînekerê buhûrtî hat xwiyakirin bi nebûna çend bêjeyan di 

tekst de bihayê wî, yê hayedarî kêmnebû. Ew jî ji ber hebûna 

rêdundansa di zimanê de ye. Vê gotinê jî em dikarin li ser dengên 

(tîpên) di zimên de bibêjin. Nebûna çend dengan (tîpan) di zimên de 

bihayê zimên wek navgîna pevguhestina hayariyan pir kêmnake, ji 

ber ko rêdundans di kevirê pêşî de jî, yê avaya zimên de di dengan 

de heye. Ev jî bersiva pirsa diduya ye. Ji bona dengên cêwî tîpên 

taybetî ne gerek in, navin û alfabêta kurdî, ya ji 31 tîpan, ko Celadet 

Bedirxan daniye gelekî durust e ji bona zimanê kurdî. Ji xwe gelek ji 

van dengên, ko danûstandin li ser çêdibe herêmî ne û ne li seranserî 

Kurdistanê tên bikaranîn. Wek nimûne li herêma bajarê Amûdê 

dibêjin: me'er, ne'el, h'inar, x'eyd, ...ûhd., lê li herêma bajarê Tirba 

Spiyê ji wan bêjeyan bi xwe re dibêjin: mar, nal, hinar, xeyd,... ûhd. Ji 

alîkî din ve li herêma Tirba Spiyê dibêjin: beh'r, ttivir, dderew,...ûhd., 

lê li herêma Amûdê ji wan bêjeyan re dibêjin: par, tivir, derew,...ûhd. 

Bêgoman ev cêbûna dengan li herêmên din jî yên Kurdistanê heye, 

lê nabe mirov yek bêjeya kurdî bi çend awayan li gor zaravên herêmî 

binivîse û tîpên nû têxe alfabêta kurdî. Eger em vê yekê bikin, êdî ne 

31, lê 41 tîp jî wê têra zimanê kurdî nekin.  

Rêdundans di zimanê kurdî de çiqas e?  

Min dixwest, ez ji we re bibêjim, ko li gor bêhvan instîtûta kurdî ew 

hevqas e, lê mixabin hê rêdundansa di zimanê kurdî de nehatiye 

hijmartin. Rêdundansa (boşbûn) zimanin din hatiye hijmartin, wek ya 

englîzî, ko dike 50% û zimanê çekî dike 32%.  

Çawa tê xwiyakirin rêdundans di zimên de ne hindik e û gelek cih û 

wext digire û wek faktorekî negatîv dileyze, lê ji alîkî din ve ew 

dînamîka zimên mezintirdike, ev jî faktorekî pozetîv e, nemaze ji 

bona helbetsvanan, ko kesya wan çêtir li nivîsandinê tê.  
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Ji bersiva pirsa sisyan Alfabêteke ji çend tîpan besî zimanê kurdî ye? 

armanc ne ew e, da alfabêta Celadet Bedirxan were guhertin. Lê 

Kurd êdî gelek caran makînên modêrn, wek komputer û teleks 

bikartênin, yan jî telegraman ji hev re rêdikin û wek win dizanin di van 

makînên digîtal de alfabêteke standard tê bikaranîn. Ew alfabêt ji 32 

tîp û nîşandekan e, lê di nav wan de tîpên kurdî Çç, Êê, Îî, Şş, Ûû 

nînin. Ez dixwazim bidim diyarkirin, ko bikaranîna vê alfabêta 

standardî navnetewî, ya makînên digîtal; dema pêwist be bes e ji 

bona nivîsandina bi kurdî û pê mirov dikare bê kotekî tekstên kurdî 

bixwêne û têbigehe. Ji ber ko rêdundans di zimên de heye, êdî dema 

çend tîp ji tekst bikevin jî dîse sewdanê mirov bi xwe wan tavêje nav 

tekst. 

Da ev gotin bête diyarkirin min çend tekstên kurdî, yên cuda cuda, ko 

bi alfabêta standard hatibûn nivîsandin, da çend kesên Kurd, yên bi 

kurdî xweş dizanîbûn bixwênin. Wan hemûyan bê kotekiyeke mezin 

tekst rast xwendin û têgehiştin. Fermo win jî vî tekstê li jêr, yê 

Kamuran Bedirxan nivîsandî bixwênin:  

Gunde me  

Rojhelat e. Ezman hedi hedi bi rengen sor u zer dikene. Sivan bi 

pez u seye xwe ve ji gund derdikeve. Gavan ji dewer dide hev u 

bi cole ve dice. Deriyen xaniyan vedibin u gundi dicin zeviyen 

xwe. Zaro, ji ber dibistan girtiye ji xwe re digerin, derdikevin 

cole, be diguherin. Jin u kecen gund dest bi kare mala xwe 

dikin. Hin ji kaniye ave tenin, hin nane xwe dipejin u hinek ji 

berivaniye dikin. Hinek ji tesiye diresin, tevn u mafuran cedikin. 

Di gund de herkes bi dilxwesi dixebite. Gundi hemu hez ji hev 

dikin, ew dizanin, hemu birayen hev in u wek miroven hov 

berberiya hev udin nakin.  

Eger we tekstê bihûrtî bi kurdiyeke rast xwend û win têgehiştin, êdî 

bersiv gelekî nêzîkî rastiyê dike. Dibe, ko cara pêşî mirov tekstê wilo 

bixwêne çetin be, lê ev tiştekî normal e. Ya giring ew e, ko makînên 

digîtal û alfabêta standard bikêrî zimanê kurdî tên.  
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Di dawiya vê gotarê de hê sê tişt hene gerek e werin gotin, ew jî ev 

in:  

A- Gerek e her tîpa alfabêta kurdî cihekî xweyî taybetî di nav rêza 

tîpên din de bigire û gerek e ew cih ticarî newe guhertin, ne wek ko 

carina di ferhengên kurdî de bûye. Dive her tîp xwedî numroyekê be 

û wek numeroyan rêza tiştan nîşanbike, ew jî li gor vê nijinandinê: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

A B C Ç D E Ê F G H I Î J K L M N O 

 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

p Q R S Ş T U Û V W X Y Z 

 

B- Di destpêka danîna alfabêta kurdî de bilêvkirina tîpên bêdeng 

nehatibû diyarkirin, êdî hema her yekî ew li gor xwe bilêvdikirin, wek 

nimûne tîpa B dihat xwendin: ba, bê, bî û yan ib. Ev neyekîtî di 

bilêvkirina tîpên din de jî hebû.  

Pêşniyara min ew e, da ev neyekîtî nemêne, ko tîpên kurdî bi vî 

awayî bên bilêvkirin, nemaze, ko li welêt jî di kursên zimên de şagirt 

bi vî awayî hînbûne:  

A B C Ç D E Ê F G H I 

A bê cê çê dê e ê if gê ha i 

 

 

 

 

 

Î J K L M N O P Q R 

î jê kê il im in o 
p
ê 

q
e 

rê 

S Ş T U Û V W X Y Z 

is iş tê u û vê 
w
e 

xê yê 
zê
t 
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C- Gerek e, ji bona her tîpeke alfabêta kurdî navekî bernas hebe. 

Carina dive mirov bi awakî zelal tîpekê nîşanbike, hingî eger navek ji 

bona wê tîpê hebe, êdî ev yek pir hesanîdibe. Di kursên zimên de 

piraniya navên jêrîn hatine hînkirin û pêşniyariya min ew e, ko ev nav 

bibin, yên standard ji bona tîpên alfabêta kurdî. Nav jî ev in:    

A Alan 
 

Î Îskan 
 

S Salar 

B Bêrîvan 

 
J Jala 

 
Ş Şêrîn      

C Canê 

 
K Kawa 

 
T Têlîcan      

Ç Çeto 

 
L Leyla 

 
U U ...      

D Dara 

 
M Mêdya 

 
Û Ûsiv      

E Êlîxan 
 

N Nazê 
 

V Welat 

Ê Evîn 
 

O Oldar 
 

W Viyan      

F Findê 

 
P Perî 

 
X Xecê 

G Goran 

 
Q Qumrî 

 
Y Yezdanşêr 

H Hêlîn 

 
R Rindê 

 
Z Zînê 

I I ... 

        

Di vê gotarê de min xwest, ko ez çend pirsên alfabêta kurdî deynim 

ber xwendevanan û dîtinên xwe li ser bibêjim. Bêgoman pirsên 

alfabêta kurdî hê kûrtir in. Yek ji wan pirsan wek win dizanin ew e, ko 

em Kurd bi sê alfabêtan dinivîsin. Ev jî nexweşiyeke giran e û jê 

gelek nexweşiyên din dizin, ta çareyek jê re newe dîtin, em nikarin 

bibêjin, ko ev alfabêt, ya hemû Kurdan e.  

Çavkaniyên wêjeyî:  

1-Klima J. : Lidé Mezopotamie. ORBIS PRAHA 1976.  

2-Cigerxwîn: Tarîxa Kurdistan 1. Stockholm 1985.  

3-Kolektîv: Teorie informace. Skriptum.  

4-Hibo A. : Tarîx we neş't elkîtabe.  
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Serinc:  

Belko= Probability; ev gotin di Dîwana Melayê Cizerî de bi wateya 

ihtîmal Miftî şirovekiriye.  

Hiljimar= Statistics; ev gotin di ferhenga Estêrî Geş de hatiye.  

Vekît= Dictation; di kovara Hawar de hatiye.  

Biheketî= Consist of; di Hawar de hatiye.  

Bîrsayî= Logic; ji ferhenga Estêrî Geş.  

Rewan= Accostomed, usual; ji Dîwana Melayê Cizerî.  

Xwerist= Xweza  

Yekîneya = Unit.  

Hiljmartina dengan ji bona zaravê kurmanciya jorîn re çêbûye û 

zaravên kurmanciya jêrîn û dumilî neketine nav hiljimarê û navên 

pirjimar bi ên tewadibûn, ne bi êt. 
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Rênivîsa 

Peyva 

Kurmancî  

di Şêweya 

Ferhengî û 

Ristesazî 

de 

BIRRÊ YEKEM  

layenekî tiyorî 

Berzo Mehmûd      

Standarlirin û yekîtiya rênivîsa Kurmancî bi alîfbêya Latînî gaveke giring e, 

pêwîstî bi şîkirina zimanvanî heye ku li ser bingehên rêzimanê Kurdî rola 

xwe bibînê, herweha bi hişmendiya mêtodên analîza ziman riya xwe bibînê. 

Ev lêkolîn di bafîka bersivdana Weqfa Mesopotamya de hat, ya ku li 18ê 

heyva Adara 2017-an de nameyek bo min rêkiribû û têde daxwaz dikê ku ez 

herdû berhemên "Rêbera rastnivîsînê û "Termên rêzimanî" yên Komxebata 

kurmancîyê" bixwênim û nerînên xwe li ser bidim.  

Despêkê,  em spasiya wan kesên xwe êşandine bo ku kêşeyên 

rênivîsa Kurmancî li gor pêçêbûnên xwe pêşniyar bikin. Nivîsara min ji du 

birran(teweran) pêktê: birrê yekem aliyê tiyorî ye, ku pêwendî navbera 

astên analîza zimanvaniyê de heye û pevre rola xwe di danîna rênivîsê de 
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dibînin, ji deng ta fonêm ta morfêm, di herdû binyatên ferhengî û ristesazî 

de. Di birrê duwem de min hindek giriftarên rênivîsa peyva Kurmanciya 

Latînî diyar kirin û nerîna xwe têde da.   

Serepeyv: rênivîsa peyva Kurmancî, zimanvanî, dengsazî, morfolojî, 

ferhengî, ristesazî.  

Berî ku ez nerînên xwe di hin kêşeyên rênivîsa Kurdî de bidim, 

dixwazim aliyê tiyorî yê vî babetî di zimanvaniyê de ronî bikim. Di vê 

peregrafê de dixwazim danîn û rênivîsa peyva Kurdî bi şîrovekirineke 

zimanvanî analîz bikim da ku bigihim hin qanûnên zimanî di 

kontrolkirina mîkanîzma zimanê Kurdî yê nivîskî de ku di çend astên 

zimanvanî de dibûrê ji deng despê dike ta fonêm û morfêm û paşê 

peyva ferhengî û ristesazî.1   

Di dengsazî de sê têgeyên zimanî, deng û fonêm û tîp, tên şîrovekirin, 

û pêwendî navbera hersê têrmên zimanvanî di sîstima ziman de, çi axaftin û 

dengkirin, û çi xwendin û nivîsîn, tê diyarkirin. Helbet ev deng, yan ev 

fonêm, yan ev tîp, erk û wata wernagirê, eger her girûpek ji van tîpan, çi 

hindik û çi gelek, nekevê bin barê rêrew û sîstemeke sînordar de, ango 

komkirin û rêzkirina van tîpan yan ya van dengan li gor yasayên morfolojî û 

dengsazî û ristesazî birêve diçin, wilo jî bi rênûsa Kurdî, daneyekî watedar 

didê, ku dikarê roleke zimanî di axaftinê de bibînê, ev daneya watedar bi 

navê (peyvê) li nik hemî kesî tê naskirin, wek: 

 ba, ta, pî, ka, ar, ez 

 zar, ling, dest, çav 

 yek, do, sê, çar 

 maze, desmalk, xanî 

 serbest, diljar, destar 

 vexwarin, pêxwarin, dilketin, serhildan, berxwedan 

 

                                                           
1
 Berzo Mehmud (2005). Rênivîsa Peyva Kurdî, Şam 
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Eger em li daneyên jor binêrin, emê bibînin ku her daneyek ji çend dengan, 

yan jî ji çend tîpan pêktê, wek: 

ba  (b + a) 

zar (z + a + r) 

maze (m + a + z + e) 

serbest (s + e + r + b + e + s + t) 

pêxwarin (p + ê + x + w + a + r + i + n) 

Ev daneyên  jorî, ku ji wan re dibêjin: peyv (wuşe, word). Lê pirsek di 

warê danîna peyvê de serê xwe hildidê, ew jî: Gelo, tevayiya peyvên ziman 

ji yek parçeyî  pêktên, yan jî hin ji wan yek parçe ne, û hin ji wan du parçe 

ne, hin sê parçe ne? Mebesta me ji parçe, her ew daneyê bi tena xwe yan jî 

ligel daneyeke dîtir dikarê wata bidê. 

Bi serincdanê di zimanê Kurdî de, wa derdikevê ku binyata peyvê bi 

şêweyeke hemecor diyar dibê, ku ew jî sê corên serekî têde hene: 

Girûpa yekem: girûpa peyva sade: 

Ew peyva ku ji yek parçe yan ji yek dane pêktê, wek:  

ba, ban, dest, beşt, bask... 

Girûpa duwem: girûpa peyva nesade: 

Ev peyv pirtir ji yek parçeyî pêktê, wek:  

banî, destar, destik, serdestî,  

beştek, serban, bareş, bakurr... 

Eger em peyvên girûpa yekê bixwênin û lê temaşe bikin, emê bibînin ku wek 

van peyvan nikarin parçe bibin, yan jî, ruwê duwem, ku wateye, dê winda 

bibê, jiber ku bêje, wekû Sosêr ronî dikê, ji du ruwan pêktê: 

1-  Ruwê yekem deng e. 
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2-  Ruwê duwem wata ye. 

Inca parçekirina peyva (ba) çi di morfolojî de, û çi di rênivîsê de, (b – a) her yek 

ji wan, çi (b) û çi (a) bi tena xwe wateya (ba) nadê. Herweha peyvên dîtir jî yên 

vî girûpî, wek: 

  (dest) 

  (d – est) 

  (de – st) 

  (des – t) 

 

Ev parçekirina morfolojî, parçenekirinê di astê rênivîsê de bi xwe re 

tênê. 

 

Belê, peyvên girûpa duwem dikevin ber şêweyeke wusa ku dikarin 

ligor yasayên morfolojî û watasazî parçe bibin, lê ev parçebûn tenê di warê 

lêkolînê de çêdibê. Dema yek bixwazê binekoka peyvê nas bikê, û bes, ango 

peyvên girûpa duwem, herçende ji do û sê û çar parçan ava dibê, lê nivîsîna 

peyvê wekû yek parçeyî, bi ser hev de tê nivîsandin, û nabê parçên peyvê di 

rênivîsê de ji hevdû dûr bikevin, jiber ku her parçeyek (yan her daneyek ji 

parçên peyvê bi tena xwe watayeke taybetî didê), û dûrketina wan parçeyan 

(peyva nû, peyva lêkdayî) ji hev dixê, û wataya wê jî têkdiçê, wek: 

Ba (1) + reş (2) = bareş (3) 

1) ba: navê hewayê ye 

2) reş: rengê reş e 

 

Parçê yekem: (ba) ye. 

Parçê duwem: (reş) e. 

Parçê sêyem: (bareş) e,  
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Inca, ev form di riya lihevdana parçê yekê û duwê bi hevre di çarçêweya rêjeya 

lêkdayî de tê, û weha jî peyvên nû drust dikê, wek: peyva destik: dest(1) + ik(2) 

= destik(3) 

(1)- dest: navê endamekîye ji laşê mirov e. 

(2)- ik: parçeyekî zimanî ye, bi tena xwe wata nadê, divê bi peyvekê re werê, ta 

ku wataya xwe bidê. Ji van parçeyên weha re (paşgir) dibêjin. 

Em  têne ser wê serincê ku (peyv), di rêziman û rênivîsê de, heye ku ji 

yekparçe bê, û heye ji çend parçe pêkwerê. Xwendin û zanîn di barê binyata 

peyvê de karê beşekî zanistiye, jêre dibêjin (morfolojî) ya ku li ser parçeyên 

peyvê dixebitê, û wata û rol û erkên ferhengî ji alîkî ve didê ronîkirin, herwusa 

rol û erkên ristesazî ji alîkî dîtir ve didê diyarkirin. Morfolojî wekû zanist li ser 

destê Ewrupiyan pêşket, û gelek nihêniyên peyvê di riya morfolojiya 

(morfêm=morpheme) de hatin ronîkirin. Wek çawe fonêm wekû biçûktirîn 

parçe (dane وحدة ) di beşê fonolojî de derdikevê û roleke giran di avakirina 

peyvên ziman de dibînê, wek peyvên (kir, kar);   (bar, bir);   (ker, kerr)ku di her 

cotepeyvekê de fonêmek bi tena xwe wata diguherênê.          

Weha jî morfêm biçûktirîn parçeya watadarî zimanîye, û dibê bingeh 

jibo avakirina lêkolîna beşê morfolojiya peyvê, ya ku dibê bingeh jibo danîna 

rênivîsa zimanê Kurdî, eva han jî di vê nexşa jêrî de diyar dibê: 

 

 

peyv 

dengsazî 

fonêm 

morfolojî 

morfêm 

girafêm 

rênivîs 
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Piştî ku tîpên zimanê Kurdî li ser bingeha fonêm û tiyoriya fonolojî hatin 

naskirin, vê yekê encama xwe da ku çawe ew tîpên Kurdî bikevin şêweya 

peyvê de. Bo em bikevin nav baxê gulîstana peyvan de, darûbarê binyata 

peyvê bidin ber lêkolînê, pêwîst e em bi roniya morfolojî vê yekê şîrove bikin, 

ka çawe û çilo peyv saz dibê û ava dibê, çi wekû peyveke serbixwe, 

diyardeyekê nîşan dikê, ku di ferhengê de diyar dibê, û çi wekû peyveke 

ferhengî lê kirasê ristesazî wergirtiye, ango emê werin ser babeta herî dijwar 

ku çawe emê peyvê li ser du astên zimanvanî bidin ber lêkolînê, ji ber ku parçe 

û kertên peyvê, ne tenê fonême, lê belê daneya herî gring têde (morfêm) e.  

Peyv hîç şêweyeke serrast wernagirê, eger nekevê warê destnîşankirina 

kertên pêkhatina wê, ku ji van kert û parçeyan re (morfêm) dibêjin, wekû 

navlêkirineke zanistiyane, û di warê morfolojî de, du şêweyan werdigrê: 

I- şêweya ferhengî. 

II- şêweya ristesazî. 

Berî ku em van herdû şêweyan: ferhengî û ristesazî, di warê rênivîsê de diyar 

bikin, me pêwîstî bi lêkolîneke morfolojî heye, ku danîna peyvê bi çend astên 

zimanvanî ve bend e, wek: 

1- dengsazî. 

2- morfosazî (morfolojî). 

3- ristesazî. 

4- watesazî. 

5- rênivîs. 

Bo diyarkirina peywestê (navbend)ê navbera wan astên zimanî de yên li jor 

hatine nivîsîn, emê hin nimûne risteyên Kurmancî berçav bikin: 

1- Dilê min dixwazê te bibînê. 

2- Keça min xwest te bibînê. 

3- Ez dilxwazê te me. 

4- Ez xwestiya Azad im. 

5- Ev pî, piyê mêra ye, ne yê jina ye. 
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Nîşana izafe di her pênc risteyên jorî de bi çend şêweyên hemecor diyar dibê, 

ku ev jî encama yasayên dengsazî (v + v) û morfosazî ye (nêr û mê), wek: 

 

 

Nîşaneyên 

îzafe (-ê) û (-

a) dibine (yê) 

û (ya) dema ku peyv bi dengdêr dawî pêtê. 

Herweha, eger peyv bi 

dengekî dengdêrî dirêj 

dawî pêtê, dema ku 

nîşana îzafe werdigirê, 

ew dengê dirêj kurt dibê, 

wek: 

1- Xwestî + a = Ez 

xwestiya Azad im. 

2- Pî  +  ê   = Ev pî 

piyê mêra ye.  

Di her sê risteyên jorî de, 

diyar e ku yasayên 

dengsazî û morfosazî kar 

di danîna peyvê de dikin, 

çi di barê ristesazî de, û 

çi di barê ferhengî de. 

       Ez Kurd im. 

       Ez tî me. 

       Ew Kurd e 

       Ew tî ye 

 

 

 (-ê) nîşana 

nêr 

 

dawiya peyvê dengdar 

e 

 
dilê 

min 

(-a) nîşana 

mê 

  keça 

min 
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A- Herdû şêweyên peyvê wek nimûne di vê fîgera jêrîn de dibê: 

 

 

B- Bêjeya “xwest” peyveke yekmorfêm e (monomorpheme), dikevê nav girûpa 

forma sade de. Lê (xwestî) peyveke ferhengî ye di form û rêjeya navê berkar 

de hatiye, ku ev jî  bi danîna karê rabirdû ligel paşgira (_î) drust dibê:  

(xwest + î) =  xwestî 

(kuşt + î ) =    kuştî 

(veşart + î )  = veşartî 

 

Di avakirina vê rêjeyê de du kertên zimanî, yan jî em dikarin bêjin du 

bêje, yan jî em bêjin du morfêm (xwest + î), (kuşt + î), (veşart + î )  bi hevre 

watayeke taybetî didin, lewre herdû bêje pevre, wekû yek parçe têne 
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nivîsandin. Di vê şêweya peyvronanê de bêjeyên wek (xwest û kuşt, û veşart) 

dikarin bi du rola rabin:  

1. Ristesazî wek karê buhêrkê (simple past),  

2. Peyvronan wek peyveke dariştî 

 

Herweha peyva (dilxwaz) ji nifşê lêkdayî ye   )مركب dil + xwaz), du morfêm 

in, lê di şêweya peyva sade û ya dariştî de tê nivîsîn, ango di rênivîsê de wekû 

yekparçe peyv tê jimartin:      dil + xwaz   =   dilxwaz 

Ev peyva lêkdayî ji berê nav û karê niha (present stem of the verb) pêkhatiye, 

lê peyva pêşî ji karê buhêrkê (past stem) bû. Her yek ji van herdû karan bi rol û 

watayeke taybetî radibê:  

1. Karê nihokê bi barê navê kara radibê. 

2. Karê buhêrkê bi barê navê berkar radibê. 

 

Lê belê ev herdû morfêm (dil + xwaz) dema dikevin barê ristesazî de, 

şêwe tê guhartin, ango her morfêmek ligor danîna ristê serbixwe diyar dibê, 

ku weha dibê: 

dil   xwest 

Eva han jî jiber hokarên morfo-ristesazî (morpho-syntactic) ku danîna ristê bi 

watayeke taybetî, hin morfêmên taybetî bo derbirrîna mebesta axêver di vî 

barî de, yan di wî barî de, werdigirê. 
 

Encam 

Di vê şîrovekirina jorî de, wa diyar bû ku astên lêkolîna zimanvanî, hemî bi hev 

re beşdariyê di danîna daneyên ziman de dikin, bigire ji peyva yek morfêm ta 

ya du morfêm û sê morfêm û çar morfêm, ango ji peyva sade, ta dariştî, ta 

lêkdayî, ta firaz, ta ristê bi hemî çeşnên xwe ve. Li gor vê analîzê em dikarin 

peyva Kurdî di şêweya ferhengî û ristesazî de bisînor bikin, bi awakî ku 

parçeyên peyvê çi sade û çi dariştî û çi lêkdayî bêne destnîşankirin.  

Di xeleka bê de em li ser çend babetên rênivîsa zimanê kurmancî rawestin bi 

taybetî yên pertûka komxebatê bi navê (Rêbera Rastnivîsîna Kurmanîyê) 
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Pitpit 
Narîman Evdikê 

 

ixwazim esîman ya min be ,yan jî herî kêm van stêrkan 

bidest bixim  .Ma ev stêrk hemû yên kêne dayê , ew pir 

xweşikin lê çima ewqasî dûrin  ?. 

Dayê tevlî ku ne vala bû jî û kar barê malê li ber çavên wê wekî 

çiyayekî bilind bibû , lê dixwast hema xwe ji Zîlanê xilaske bilez 

bersiva wê da û got : 

Yên esîmana ye û esîman jî pir bilinde keça min , ji ber wê jî dûrin . 

Zîlan çavên xwe yên reş ku ji reşbûna şevê dizî ye girt û ket xeyalan , 

di nav xeyalên xwe de dilîst . Stêrt bibûn lîstokên wê, heyv bibû 

ronahiya şeva wê û roj bibû germahiya mala wê . 

Li ser teqreqa dayikê Zîlanê çavên xwe vekir , bi vekirina wan herdû 

çavan ve ronahî vemirî , lîstokên wê winda bûn û duniya sar û seqem 

bû . 

Zîlanê got : 

Çima ewqasî esîman çav tenge . Stêrk ,heyv û hem jî roj ya wê ne 

tevlî wisa jî ew gelekî dûrin û destên min jî naghêjnê . Yadê çima 

tenê rw stêrkan nade min , tenê stêrk yaw ?. 

D 



 72 

 

Dayê rû liken bû ,lê dixwast wê rûkeniya 

xwe veşêre ji bo dawiya van pirsan bîne  

, li keca xwe ya bicuk neherî û got : 

Weleh keca min tu tiştekî ewqasî zêde 

naxwazî haa . Ezê stêrkên vê şevê û 

hemû sevên din bê  qurbane te kim 

kezeba min , ma stêrk çine ku ew 

nekevin destên te. 

Gotina xwe bidawî kir û bû tîq tîqa kenê wê û ji ber keça xwe rabû . 

Zîlanê di wê kêfxweşiyê de ma û li esîmanan nihrê û dest bi jimarê 

kir . 

Yek , didu , sisê ..... na na ez şaş bûm , ezê ji vî alî de dest pê bikim . 

Her ku wê dijmart  şaş didû û ji nû ve û ji alîkî din ve dest bi 

jimareke nû dikir . Ji vî alî xwe davête wî alî heta ku ji hal ket û bi 

hers çû cem dayîka xwe û got : 

Ev saeteke ez stêrkên xwe dijmêrim lê dawî nayên û ez çima di 

hijmara wê de şaş dibim , nizanim !. 

Dayê rûgeş bû û hem jî ofte oft pê ket û got : 

Keça min ; tew bûn stêrkên te û tu dixwazî wan bijmêrî jî !!! 

Keça min li boyî xwedê te serî û guh ji min xist hema îro pitpita te ye 

. 

Zîlanê : 

Yadê pitpit çi ye ?!. 
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Nerînek li dîrok 

û şêwezarên 

Kurdî 

Osman Ahmed  

Pêşgotin 

elê Kurdistanê ji berbanga dîrokê ve di bin nîrê bindestîyê de êş 

û azaran dikişîne. Her tiştên Kurdan kevtine ber bayê talan û 

wêrankirinê. Badev û firtoneya koledariyê serax û binaxa me bi 

bêbextî dimale. Dujmin, kelepûr û kevnetoreyên me ji bo xwe bi kar 

tîne. Hebûna me di bin seqem û berfa mêtingeriyê de dilerize û bêçare 

hêdî hêdî diçilmise û tê pişavtin. Zarê me jî, mîna endamekî bingehîn ji 

hebûna me ya neteweyî dibe armanca êrişên hovan ne. Ji ber ku zar, 

desteka jiyan û pêşveçûna bajarvanîyê ye . zar hêlîna gel e. Hêlîna dîrok, 

çand, tore û hemû nirx û bihayên neteweyî ye. Ji lew re bûye armanca 

yekemîn ji lêdanên mêtingeran re. Ji bo ku dujmin gelê me ji holê rake, 

zanîbû ku kuştina zarê Kurdî, kuştina neteweya kurd bi xwe ye. Kuştina 

kurdayetîyê bi xwe ye. Di dirêjahîya dîroka Kurdistanê de, dujmin ev 

ramyarî bi rê ve birîye. 

Mijara sereke :    

Bi rastî cîhana netewegelî  li hin deveran fireşêwezar e , û li hin dever in 

din  firezar e , ma gelo welatek ji welatên vê serdemê takşêwezar yan jî 

takzar heye , helbet  bersiva me na tune , bi wateyeke din zarekî zal 

nebû , belam ji bo dirustkirina zarekî zal hingî pêdivî bi sazan çê dibe . 

dîroka gelan tekez dike ku her netewe ji komeleyan dest pê dike , û her 

komele şêwezarê xwe resen dibîne . li ser demên berê şêwezarê zal yê 

firenetewe bû û dibû zimanê alûgorîyê , danûstandinê û ariş vêrişê , 

G 
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dîsan jî rêz li şêwezarê komeleyên biçûk dihate girtin , ji lew re mirov 

têgehiştî bû , anku mirov pirzar û pirşêwezar  bû , bi hêsanî fêrî zaran 

(zimanan ) dibû . Lê heger em bergeha vekolîna xwe firehtir bikin û li 

dîrok û cografîyayê binêrin, em dê bibînin ku di rastîyê de hemû 

şêwezar derfetên baş dîtinin û desthelatdarî kirine , anku di hin deman 

de alûgor û  zal bûne , û li gorî nîrên dîrokî xwe parastine  , yan jî ji 

deverekê koçber bûye devereke din , ji bo parastinê , ev liv û tevger ji 

cografîyayê hin kartêkerî di dengan (tîpên bibang) de kirî ye , lê wate 

wek xwe maye , nehatî ye kartêkirin ji ber ku guherîna pir di dengan de 

ye û nemaze deng di navan de , wek dengê nizim bilind bibe , yan jî 

dengê bilind nizim bibe , ev diyarde bi bîr û hizra min tiştekî siruştî ye .  

Ez dê hewil bidim vê babetê li ser şengisteyên zanistî şirove bikim , 

nemaze mîna babetên weha ku bi dîrok , rewişt , tîtal û nasandina 

neteweya kurd  ve girêdayî ye , zar (ziman , organê di devê mirov de 

cuda ye ji zar , anku language ) ji  ne bûjenekî bêcan e , belam 

bûnewerekî zindî ye , di werara zarê (ziman) dê de û li hemû qûnaxên 

têperî de xwe wek kesayeta kurd li ber xwe da û li gorî şiyanên xwe , 

emzmûnên hestyar derbas kir , û her weha dîroka werara zimanê me 

ranaweste , ev roj şahnazîya me bi vî zarî mîna bawernameyekê di destê 

me de ye .      

Zar (ziman) bi dengên ku ji dev, lêv, diran, qirik, ziman û bêvil dertên 

pêk tê. Her wesa bi van dengan zarê devikî ( axaftin, peyîvîn ) çêdibe. Lê 

ji bo zarê nivîskî her dengekî ku tê bihîstin liser kaxezê, bi nîşanekê tê 

naskirin. Ev nîşan jî, bi tîp (herf ) tê bi navkirin. 

Pirsa heye ev e !   

Gelo kurmancî , soranî , zazakî û lorî (lekî) her yek zarekî serbixwe ye , 

yan jî çend  şêwezarên heman  zarî ne û li gor çi merc û pîvanan ? 

Şêwezar (accent ) ew devokên xwecihî ne , li hin navçeyan peyda dibin 

û li navçeyên din ji welat peyda nabin .  
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Di van çend salên bûrî de  , zarê Kurdî (mebest hemû şêwezarên Kurdî) 

ev roj dibe zarekî rewandar li cîhanê û serbarî vê jî hewldan û xebatên 

baş dihêtin kirin ku bigehînin wê astê . Hin ji wan lêkolînan bi kurdî û 

hinek jî bi zarên din in . helbet  sedemên vê biryarê jî hene , ya sereke , 

zarekî zindî û têgehiştî ye , anku roj bi roj temîz û pak dibe û ji bo 

derbirîna hestan jî têra xwe heye  , û her li Kurdistan pûtepêdan pirtir 

dibe , û karhênana zarê Kurdî di dezgehên ragehandinê de yên cûrecûr 

pirtir dibe , bê guman zarzanên (zimanzan)cîhanî yên paye bilind îroj bi 

bayex li ser zarê Kurdî dicivin û gotûbêjên berfireh di derbarê hemû 

şêwezarên Kurdî de dikin ,ji pêkanîna zimên bigirin heta guherîn û 

veguherînên ku bi demê re rûdane ; ji koka zar (reh û rîşên peyvê) 

bigirin heta awa , teşe , şêwe  û çawanîya zar (zimên) ; ji danûstandinên 

di navbera zarên cîhanê de bigirin heta pêwendîya di navbera zar û 

zarzanan de , hemûyan dadihûrînin û berawirdî hev dikin û encamê der 

dixine holê . Di vê derbarê de pêwîst e, ku herkes çi dizane bide gelê 

xwe. Ji lew re ku pêdivîya zar ji bo Kurdan mîna xwarin û vexwarinê ye. 

Li ser vê mijarê em dikarin beşekî biçûk ji hewldanên xwe bînim li ber 

we raxim , ta ku em karibin vê jêkvebûnê di şêwezarên Kurdî de zelal 

bikin .  

Bi rastî hemû tîpên bêbang (ev roj jê re dibêjin tîpên dengdar , ev jî 

şaştîyeke mezin e ) ku hejmara wan 20 (bîst in ) (8 + 3) ev kom ji tîpan 

bi awayekî fîzîkî û bi vêtin ji dev û organên dev der dikevin ,  lê derçûna 

wan ji devê mirov negengaz e bê dengan (tîpên bibang) , ji bo 

têgehiştinê , ez dikarim vê mînakê bidim : Pêlên electromagnetic di 

amûrên ragehandinê de dihête bikaranîn ku hemû wêne , deng û awaz li 

ser wan pêlan dihêtin veguhastin , ev nimûne jî bi heman şêweyê ji bo 

veguhastina tîpên bêbang baş e , û her wesan jî bihîstin ku ne ji pêla 

deng (anku tîpên bibang ) be , ne guh û ne organên guhê  mirov dişê tu 

dengan bibihîze . ev jî rastîyeke zanistî ye .  

Em dikarin paya bizava dengan di zarê Kurdîîde li ser du pileyan parve 

bikin , cihê bikin (cuda bikin) .  
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Pileya yekemîn : Ev pile xwe dispêre koma tîpên (Vowel letters ) , anku 

tîpên bibang ew  tîpên ku ne ji dev û ne ji endamên devê mirov in , tu 

têkilî bi ziman , diran , lêv û şikevta dev  ve nînin , tenha helçûna bi vêtin 

ji henasa pişkê ne , ku yekser ji gewrîya mirov heldiçin mîna bira tîpên 

dengdêr (bibang) , ji lew re mirov dikare bêje ku ev ne tîp in , ev deng in 

, cudahîya van tîpan ji dengên din (mîna helçûna qirikê û dengê zik ku 

ne bi vêtina mirov der dikevin) ew ku bi vîn û vêtina  mirov der dikevin 

, ev jî ciyawazî ye ji dengên bê vêtin , yên ji xwe der dikevin bê vîn û 

wîsta mirovan .  

Li ser rêjeya pêgehiştina deng em dikarin bi şêweyekî zanistî wan her 

heyşt  tîpan parve bikin ser du parekan û ew jî evin :  

- Tîpên dengdêr ( bibang ) yên dirêj evin : a , o , ê , û , î  

- Tîpên dengdêr ( bibang ) yên kurt evin : e , u , i  

Herdem tîpên dengdêr (bibang) yên dirêj bi hêztirîn û bilindtirîn deng û 

rêjeyê distînin , dema xwendevan  pêrgî peyvekê dibe ku du tîpên 

dengdêr pey hev hatinin , helbet yek dirêj û  ya din kurt be , hingê bayex 

bi tîpa dengdirêj dihête kirin , û heger tîpa navbir ya bêbang yek ji koma 

tîpên hevseng be , wê gavê terazûyek diyar dibe û wê cemê terazûyê ji 

tîpa dengdirêj re verêse .  

Kurmancî Soranî Kurmancikî Lorî 
Pê  Pî  Pa  Pa  

Mazî Mazo Mazêne Mazî 
Berû  Baro  Belûye  Belî  

Bû Bû Bî Bî 
Dûr  Dor  Dur  Dîr  

Poşîman  Peşîman  Pêşman   Paşîman  
Çilo Çilew  Velg  Çiro  

Şêlî (Şêlo) Şêlû Şêlî Şelî 
Tehl Tal Tahl Tel 

Şeher Şar Şehre Şehr 
Kehr Kar Kid , bizek , 

bizêk 
 

Mehr Mar Mar Mar 
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Tehzî  Tazî  Tazî  
Zit  

 

Spih 
Speh 
Spî 

Espê  Espije  

Stirû  Stireh  Estire  
Istrî 
Estrî   

 

Guh  Giwê  Goş   
 

Wek em dibînin ciyawazîyên di navbera van şêwezaran de xwe  

dispêrin dengan (anku tîpên bibang) û di heman peyvan de tîpên 

bêbang amade ne û weke xwe dimînin . li gorî ku min lêkolîn û  

pişkinînên hûr kirî ye , ev jî vedigere sedemên xaknîgarîyê , û 

bilindahîya wê xakê ji rûwê deryayê ev ji alîyekî ve , ji alîyê din şêweyê 

guzarîya mirovan ve girêdayî ye  . li dawîya vê rastîya zanistî serencama 

wê , ez dibêjim : Mafir cudahî û ciyawazî dikeve ser dengan , tekez ( 

Kurmancî , Soranî , Kurmancikî , Lorî ) ji heman reh û binaxê ne , anku 

ev her çar komele ji netewekî ne , ji neteweya Kurdî ne !    

Pileya duwemîn : (Semivowel letters ) , anku tîpên nîvdeng , yan jî tîpên 

mîna dengan , em dikarin bêjin tîpên hevseng (hevkêş) , mîna pareka 

tîpên bibang yên kurt , bi wateyeke din ev dengên hevseng ji encama 

helma ku ji pişka mirovan der dikevin , ji lew re ez nikarim bêjim ev tîp 

in , belam deng in , yan jî nîvdeng in , ev kom tenha  ji sê tîpan pêk dihêt 

( y , h , w ) . Ya herî girîng têgehiştina kar û kiryarên tîpên vê komê ye . 

mirov dikarê bi hêsanî ji van tîpan yekê bi ya din biguhêre heger em bi 

xwazin ji şêwezarekê herine ya din .  

H: Ev deng ji qirika mirov bi hûkirinê dertê. Herwiha dev, lêv û diran 

vekirî dimînin .  

W : Ev deng encama derkevtina helma dev e , di nav lêvan de livek biçûk 

peyda dibe , lê lêv vekirî dimîne .  

Y : Ev deng ji nîvê pişta zimên peyda dibe. Nîvbang e  .  
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Kurmancî Soranî Kurmancikî Lorî 
Meyandin  Mehandin  Amên kerdene  

Amênnayîş  
Amênkerdiş  

Masene  

Newal  Nehal Newale  
Mahîn  Mayîn  Mahîne  Mehû(u)   
Gîha  Gîya  Vaş   

Siwar  Siyar 
Siwar  

Espar  
Suwar – Suyar  

 

Tehr  
Awa  

Tehr  
Şêwe  

Tewr  

 

Wek em dibînin dîsan bêbang di peyvê de amade ne , lê nîvbang dihêtin 

guhertin , wek me got guhertin bi heman kêşê ye , anku bi heman sengê 

ye , ji lew re ev nabe guherînek ji koka peyvê .  

Ji ber ku di rêdana rêzara kurdî de du tîpên dengdêr ( bibang) bi hev re 

nedihên (netên) bikarhanîn pêwîstî bi alîkarîya tîpên hevseng dihête 

dîtin . 

 Bira tîpên nîvdeng û tewra bişavtinê :   

Bişavtin : Bişavtina dengan (dengdêran û nîvdengdêran) , dema ku di 

heman peyvê de dengek nizim bi nîvdengî re were , hingê pêdivîya me 

bi bişavtinê heye , û  di heman peyvê de , ew dengê nizim û nîvdeng dibe 

dengekî bilind li gorî binemaya ku nizim xwe diguhere bi ya bilind ya ji 

heman şêweyê , mirov dikare ji wan bigire ew jî ev e ; dema ku ( ey = ê  , 

eh = a  , ih = î , wî = û , uh = o ) di peyvekê de werin em karin bi tîpek 

bibang ya dirêj biguherin , anku ( ey ) ji bo sivikbûnê (ê)  bi lêv dikin bê 

ti bandoreke bêvilî. Lê dîsa jî gava ku em peyvên (stêr – Tal) di axiftina 

rojane de bi lêv dikin dê hêsantir be , lê di nivîsandinê de , ji bo winda 

nebe gereke wek xwe bimîne . Ev pêvajoya dengnasî taybetmendiyeke 

asayî ya bilêvkirina Kurdî ye . Tiştekî gelekî belav e ku ji aliyê 

dengnasîyê ve rêbaz wisan dikare bê nivîsîn; “ çi dengdêrê ku berî 

nîvdengdêrekî  were, dikeve vê rewşê” di hin navçeyan de li ser heman 
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rêbazê çûn  lê bi şêweyekî berûvajî , nimûne ; peyva yek ku (ye = ê ) 

bûye êk ,  ev tiştekî nerewa û neyasayî ye .  

Kurmancî 
 

 
ey  

Steyr  Stêr  Li ser vê binemayê (rêbazê) 
jî , em dibînin ku li hin 
navçeyan , di heman peyvê 
de , tersî vê binemayê jî rast 
dibînin , nimûne , peyva yek , 
wesan bilêv dikin û dibêjin 
(êk)   

Beyreq  Bêreq  

eh  Tehl  Tal   
ih    Spih  Spî   
uh  Duh Do   
wî Gwîz  Gûz   
wî  Kwîr  Kûr   

 

Wek em dibînin , di van peyvan de zarê Kurdî di hunera nivîsandin 

(nûsîn) û dariştinê de ber bi kêmtir kîte  ve diçe . ev diyarde li ser hemû 

şêwezaran diçespe û tewir û teneyên dawî werdigirin .  

Zarê me zengîn, pak, ciwan û xweş xwe gehand îro, lê mixabin heta niha 

abc û rêzareke yekbûyî û hevgirtî ji bo wî peyde nebûye. Ev jî, ji rewşa 

bindestîya welat tê. Bi tenê ev daxwaz di nav welatekî serbibxwe û 

azad, ji hêla dezgeheke neteweyî ve pêk tê. Îro hoyên xweyî û babetî 

derfet û karînan didin ji bo birêvebirina vî karî. Bi rastî şêwezarên 

Kurmancî û Soranî xwe gehandî ne asta ku bibine zar ,lê şêwezarên 

Kurmanckî û Lorî hêj nekevtine biwarê standarbûnê ji ber ku hêj 

lêkolînên berfireh di peyvsazîyê de dirust nebûn , û ne jî di hevoksazîyê   

Encama dawî , em karin bêjin ku mijara me dikev biwarê dengnasî û 

dengsazîyê  , …. , ew nimûneyên jorîn tenê bi armanca diyarkirin û 

zelalkirina vekolînê ye .   
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Cano 

Şakir 
Di civakên 

pêşketî de Antropolojî têgehek bingehîn e. 

ultur yek ji form rengê jiyanê ye  û tevgerek civakî ye ku di 

civakên mirovî de bingeha wê heye.   

Kultur di antropolojiyê de têgehek bingehîn e û qada fenomenê 

ya ku bi têgihiştina civakî ve girêda ye, 

Ev  di civakên mirovî de xwe di serdema îro de veguheztiye qunaxek din, 

Hin aliyên şêwe û şêwazên  mirovî, pêkanînên civakî yên mîna çand, formên 

derbirînê yên wekî huner, muzîk, dîlan, û teknîkên wekî karanîna 

amûreyan, çêkirina xwarin, stargeh, û kinc, ew bi xwe zaningeh û 

fakulteyên çandî ne,  

Ev di hemî civakên pêşketî  de têne dîtin.  Têgîna çanda materyal vegotinên 

fîzîkî yên çandê ne , yên wekî teknolojî, mîmarî û  bê guman hunerê jî digire 

nav xwe, 

di heman demê de aliyên ne maddî yên çand ên wekî prensîbên rêxistina 

civakî (di nav de jî kiryarên rêxistina siyasî û saziyên civakî), mîtolojî, felsefe, 

wêje (hem bi nivîskî û hem bi devkî) wek ku hin aliyên wê vedgerin dîroka 

Kurdan a zargotinê. 

Zanist ji mîrateya çandî ye .ev ji nava rengê civakê pêk tê.  

K 
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 Di zanistên zanistî de, hesta çandê wekî taybetmendiyek takekes ew asta 

ku ew çandine asta pêşketinê ye  di huner, zanist,  û perwerdehiya etîk de 

çêdike.   

Asta pêşketina çandî carinan wekî  şaristaniyên ji civakên kêm tevlihev tê 

dîtin.   

Di heman demê de li ser çandê jî nêrînên cuda di navbeyna çîna di navbera 

çanda bilind a elîta civakî û çanda nizm de peyda dibe, 

çanda populer an çanda gelêrî ya çînên jêrîn de, bi karakterê gihîştina qada 

kapîtalîzma çandî heye.   

Di zimanê hevpar de, çand bi gelemperî tête kirin ku bi taybetî nîşanên 

sembolîk ên ku ji hêla komên etnîkî ve têne bikar anîn da ku bi eşkere xwe ji 

hevûdu wekî cil û berg û hin tiştên veqetin.   

Di civakên girseyî de şêwazên girseyî û hilberîna agahdar a çanda gelên 

pêşketî  ku di sedsala bîst-an de derketiye holê û ji bo piraniya civak û gelan 

bûye serdemek zêrîn. 

Hin dibistanên felsefê, wek Marksizim di teoriya rexneyî de îdîa dikin ku 

çanda bi gelemperî ji hêla elîtan ve wekî amûrek ji bo elîtan tê bikar anîn, 

da ku meriv bi çînên xwer û manipul bike û hişmendiya derewîn biafirîne, û 

ev perspektîf di lêkolînên çandî de hevpar in.   

Di zanistên civakî yên berbiçav de, perspektîfa teorîk a materyalîzma çandî 

digire ku çanda sembolîk a mirovî ji mercên madî yên jiyana mirov 

derdikeve,  

li ku derê mirov şertên ji bo zindîbûna laşî diafirîne, û ku bingeha çandê di 

pêşveçûna tevgerên biyolojîk de tê dîtin û wê were dîtin. 

 Gava ku wekî navê civakê tête bikar anîn, "çand" komek adet, kevneşop û 

nirxên civakê bi xwe ye, wek grûbek etnîkî an netewe.   ew zanebûna ku bi 

demê re hatî bidestxistin ,  
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Di vê wateyê de, pirrengîparêzî di nav çandên cûda yên ku li heman jîngehê  

de dijîn, bihevrejiyana aşitîxwaz û rûmetek hevbeş nirx dike em dikarin 

rewşa Rojavayê Kurdidtanê mînak bigrin ku di qunaxekê re derbas dibe ku 

hemî alî û pêkhatên deverê dikarin ji van pernsîpan sûdekê werbigrin bi vê 

yekê re pirr pêwiste ku civakek hevbeş û bi hêz ava bibe. 

Ev çand jî ji bo danasîna hin pirensîpa zanist di navbeyek komên  civakan de 

wê nikaribe tucaran dijberî jî bike, 

Di çarçoweya antropolojiya çandî de, bîrdozî û pozîsyona analîtîk a 

relativîzma çandî îdîa dikin ku çand nikare bi hêsanî bê fêr kirin an nirxandin 

ji ber ku nirxandinek bi domdarî di nav pergalek nirxdar de ew bi xwe di nav 

çandek taybet de ye.. 

Civaka Kurd li Rojavayê Kurdistan bibtqybet(Reweşenbîr)bi ezmûnên xwe 

dikarin pir sûdê ji civakên pêşevtî de werbigrin û li ser bingeha 

antropolojiya vê serdemê dikirin xwe bi pêş ve bibin. 
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Kurtenameyek, 

diyarî rewşenbîrekî 

kurd dikim 

 caran ez gotar, lêkolîn û hevpeyvînên bi 

nivîsevanan re yên di malperan de tên 

weşandin, nemaza yên di warê toreya 

kurdî de dixwînim. 

Carekê, di nava malperan de, ez pêrgî hevpeyvîna malpera Welatê 

Me ko bi nivîskar Konê Reş re kiribû, hatim. 

Min hevpeyvîn bi germî xwend. Mixabin xwendina wê ne tenê ez 

tengijandim, lê belê li vê yekê hişyar kirim.  

Gelo çima?  

Konê Reş di hevpeyvînê de, helbestvanên helbesta klasîk û 

nivîskarên kurdên Rojava yên nifşê berê di nivîsa xwe de wan bi nav 

dike û dibêje: 

 … Wek: Dîwanên Cegerxwîn û Osman Sebrî û kesên ko dane ser 

şopa wan wek: Seydayê Tîrêj, Yûsivê Berazî, Omerê Lealê, Mele 

Nûriyê Hesarî, Seydayê Palo û Keleş…(Konê Reş) 

Mixabin nivîskarê me, Namî ji nava karwanê van helbestvanan dûr 

dike û wî wek helbestvanekî wê demê nabîne.  

De ka werin em ji xwe û ji Konê Reş bipirsin: 

Gelek 
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Gelo Mela Ehmedê Namî bi helbestên xwe yên kilasîk û dîwana 

helbestan ya bi navê Daxwazneme, ji wan helbestvanan nayê 

jimartin? 

Gelo Namî bi nivîsandin, çapkirin û weşandina pirtûka Agirê Sînema 

Amûdê, ew serpêhatiya xemgîn ko ji windabûnê parast û ta roja îro 

kurdên Kurdistanê nifş li pey nifşan bi wê serpêhatiyê agahdar dibin 

û wê bibîrtînin, nabe nivîskar? 

Gelo Konê Reş helbestên Namî di nava rûpelên zêrîn yên rojnama 

Hawar û kovara Ronahî de ne xwendine? 

Namî di kovara Ronahî ya ko Mîr Celadet Bedirxan li Şamê diweşand 

gotarek bi navê Mehkema Hawarê û Deyndarê Şermendede de 

dibêje: 

 ….Ez kurek ji kurên Hawarê dihatim hesab kirin û min xizmetên 

gelekî mezin jê re kiri bûn…. 

Namî 

Birêz Konê Reş di nameya xwe ya di jubîleya zîvîn, 25 salî ya 

koçkirina seyda Mela Ehmedê Namî li Bajarê Qamişlo de dibêje: 

Dema ko mirov Mela Ehmedê Namî bi bîr tîne an li ser diaxife, derhal 

pirtûka wî (Agirê Sînema Amûdê) û sirûda wî 

Pêşkevin em serfirazin miletê kurdî 
Yan mirin em dê bibînin yan jîna kurdî   (Namî) 
Têne hiş û bîra mirov û pêre pêre jî hevalên wî wekî Cegerxwînê 

Hesarî, Osman Sebrî, Qedrîcan, Mela Abduselam Nacî, Mela Ehmed 

Zivingî, Mela Ehmedê Palo, Ehmed Nafiz Zaza û gelekên din… 

Mela Ehmedê Namî, yek ji wan mirovan bû, ewên ko her dem û gav 

bi kul û êş û janên gelê xwe re girêdayî bû, bi refê pêşengên gelê 

kurd re bû, ew refê ko bingehê rewşenbîriya kurdî li Sûriyê danîn… 

Gelo Konê Reş van gotinan ne li gor bîrûbaweriyên xwe dibêje? Yan 

ji bîr dike bê çi gotiye?     
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Profesor Celîlê Celîl di serdana bajarê Qamişlo de û di nava civateke 

xortên bajêr de, di warê toreya kurdî de dipeyivî. Dema gotin hate ser 

pirtûka Agirê Sînema Amûdê weha got: 

Dema min pirtûka Namî, Agirê Sînema Amûdê xwend, Namî bi wê 

serpêhatiyê û rengê nivîsîna wê ez giriyandim.  

Belkî gelek caran û di gelek nivîsandinên nivîskarên bi zimanê kurdî 

de jî, eger nivîs di warê helbestê de be, nivêskar navên helbestvanan 

rêz dike wek: Cegerxwîn, Osman Sebrî, Qedrîcan, Tîrêj, Keleş…û di 

dawiya rêzkirna wan navan de dibêje: Û hinên din… Û eger nivîs bi 

zimanê erebî be, dibêje: وغيرهم  û herweha ne tenê di vê hevpeyvînê 

de, belkî di gelek gotar û lêkolînan de Namî û hin nivîskar û 

helbestvanên mîna wî tên jibîr kirin weke Hesen Hişyar, Mela Eliyê 

Topiz, Mela Ehmedê Zivingî, Mela Ebdilselam Nacî Cizîrî! 

Wek nimûne.  

Di programek e Kurdistan Tv de ya bi navê Rengê Rojava 

2013.04.28. Nivîskar Taha Xelîl di warê rewşenbîriya kurdî de navên 

hin rewşenbîran binav dike wek Cegerxwîn, Osman Sebrî, Qedrîcan 

û Selîm Berekat…Lê nehate bîra wî ko Namî jî yek ji wî refê 

rewşenbîrên wê demê bû. 

Destxweşî ji her nivîskarekî re, ko di roja îro de rûmetekê ji 

welatparêz, xebatkar, ronakbîr û rewşenbîrên gelê xwe re, li gor kar û 

xebata wan ya bi nerx digre. Ew jî ne minetek e, lê belê ew ji mafên 

wan yê xuristî ye. 

Nivîskar ronakbîrê miletê xwe ye. Jê tê xwestin û li gor wê rûmeta ko 

milet jê re digre, wilo jî divabî hinekî bi wijdan be û mafê tu kesî ne 

qurmiçî ne.  

Digel silavan. 

Samî Ehmed Namî 

Stokholm. 
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XOŞMAN QADO 

Kobanî û 

Kulmeke 

Stêr 
Kulîlk wê bikene, 
Kulîlk wê şerm bike 
Lê wê bibişkive. 
Ez ê bang bikim ji serê çîyayekî 
Rêvan im ez.... Rêvan im. 
Wê stêr dawerive, mîna firmêskekê, 
Wê bîranîn mîna dilopan ji laşê vî welatî biherikin. 
Ez keça vê jîyanê me,  
Rêvan im. 
Min ji dengê çivîkan hez dikir, 
Ji hêlan û hembêza dayîka xwe jî hez dikir, 
Lê ez çi bikim?! 
Min laşê xwe kir perwan, 
Da ku kulîlk bibişkivin 
Û çivîk xemgîn nemîne. 
Rêvan im...... Rêvan im ez. 
Bila heyv baş gulîyan bihûne, 
Xweş e jîyan 
Xweş e evîn 
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Xweş e bêhna axê, 
Ji ber ku laş jî bêhn e. 
Her tişt pîroz e mîna me, 
Her tişt xak e mîna welatê me. 
 
Bi dengê gulle û bombeyan re refê qulingan li Kobanîyê bi cî dibûn, bi 
dengê Vîyanê re êşa bajarekî dihate hêran da ku karbin rûyekî nû ji bajêr re 
biafirînin. Li Kobanîyê, dîwaran xwe di hembêza Şehîdan de diparast, kolan 
jî çavine ronîkirî bûn di tarîtîyê de. Anuha jî ew kolan bi navên wan çavan 
hatine naskirin, her kolanek bîrewerîyek e û her bîrewerîyek xizêmek e di 
hişê bajêr de; tu kes hay ji bedewbûna asmanê vî bajarî nîne.  
Bi destekî laşê hebûna xwe dikişînim ber bi dîwarekî de ku dike biherife, û 
bi destê din cîyekî ji xewna xwe re dikolim da ku ev xak -berî hembêzkirinê- 
min baş nas bike. Dibe ku hûn navê min li ser kêlan nexwînin, dibe ku hûn 
wêneyên min jî nebînin û dibe ku hûn min bi carekê re jî nas nekin; ne xem 
e, ji ber ku hûn ê bêhna hebûna xwe bikin, hingê ez ê jî bi we şa bibim.   
Li vî bajarî, xak bi tena xwe radihêje barê wêranbûnê, ji lew re jî ew heta 
nuha bêdeng e. Ma kesî hewl daye ku di dawîya şevê de yan destê sibehê lê 
guhdarî bike. Tenê ew dara ku li bakurê bajar e, nîşana ronîyeke sermayê 
ye ji hêlîna gellek kewan re. Vê carê kew rûyê xwe bi ba re neguhert û 
karîbû vî bajarî bike çavşînkek li ser enîya cîhanê; çavşînkên ku di 
gerdenîyên kewên gozel de diçirisîn çaxa ku ewr stêr di xew re dibir. 
Li ser girê Miştenûrê, bajar dibe hêlana stêrkan, her ku yek vedimirî heyvik 
bilind dibû û asmanê bajêr hênik dikir. Li ser gir, pinpinîk gellek rû di nav 
reqepolkan de hiştibû û xwe bi aramî di hembêza vî bajarî de dikir bêhn.   
Di kolanan de, zarok bi dûv şopa rêyên mal û dibistanên xwe yên berê 
diketin û her roj li bende çivîkan diman da ku bi baskên wan re toza porê 
xwe daweşînin. Zarok xewnên vî bajarî ne, ji lew re jî ew her tim bawîşkî 
dibin li ber pêla bazdanê. 
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Kemal Necim 

 

Danê Helbestê 

Pelika spî di bêrîka min de xav bûye.. 

Serê çend mehan e, li peyva 

destpêkê digerim… 

……….. 

Nizanim kîjan çaxê rojê peyv 

dimeyên.. 

Li benda danê helbestê, pelika spî di 

bêrîka min de xav bûye.. 

………. 

Danê Evînê 

Cara pêşî ku min bîra te bir,  

Ne danekî rojê bû 

Nejî şev bû 
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Danek heye,  

baran mîna meqamê nehawendê, 

nerm dibare 

û li ser keviya pencereyê stranên 

germ şîn tên.. 

Cara pêşî ku min bîra te bir,  

danê evînê bû..!! 

Danê koçberiyê 

Pişta min bêvirî ye.. mîna bejahiyake 

ji sermayê şikestî… 

Pişta min vekirî ye, mîna dergehên 

keleheke têkçûyî.. 

Her ku dibe danê koçberiyê 

dixwazim dîwarekeî li xwe bikim 

dîwarekî germ,  

mîna hilma qelûna kalikê min…!! 

Danê bêrîkirinê 

 

wê rojê, piştî te got bi xatirê te… 

şev li min geriya.. ji nişkave min dît 

ku danê bêrîkirinê ye.. 

pêre negiham bîstikekê razêm 

negiham xewnekê jî biçinim û bidim 

ber tavê.. 

a dinî rojê jî 

piştî te got bi xatirê te.. 

pêre negiham bîstikekê te ji bîr 

bikim, 

min hew dît ku danê bêrîkirinê ye.. 

Danê tenahiyê.. 

Rojekê rêyeke dirêj dê li pêşiya yekî ji 

me be 

Rojekê ezê bi tenha bimînin 

Rojekê dê bibe danê tenahiyê..!! 
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EHMEDÊ HUSEYNÎ 
BO ANAHÎTA ŞÊXÊ 

 

1 
Destên te yên ku tembînameyên şehîdan radestî gorepanên dilê min 
dikirin, yên ku li pey darbesta min dibeziyan, yên ku gora min 
dinijinandin û navê demsalan li ser kêla min dinivîsandin; ew dest, 
aniha, wekî nermebaranê bi ser hinarkên evînê de dibarin... 
 
Min di tûrê dastanan de, di paxila afsaneyan de û di bin axa çîrokên 
xweşmêr û lehengan de veşêre, siwaran hînî berbangê bike, 
helkehelka pêlên bêrîkirinê bihejmêre, xwe li pêşberî kêrên ronahiyê 
ragire û bi germahiya destên xwe kirasê bîranînan zuha bike! 
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Destên te ji semageriya tozê vedigeriyan,  her ku nêzî asîtankên 
sirûdê dibûn, her ku ji şaneşînên dilê min dûr diketin, her ku navê 
şehîdekî ji xwe dikirin, navê karwanekî gizingê li bejna xwe dikirin û li 
keviyên dilên xwe dialandin. 
 
 
 

2 
Destên te di ferhenga gulan de sorguleke xemgîn bû,  
Destên te di bersivên jiyanê de diderizîn, destên te di navbera ewran 
û çiyayan de vedilerizîn,  gulberoyên lêvên te hişk dibûn, keskesora 
çavê te di xweliyê de dima, dengbêjan dengên xwe dikuştin, ez jî 
wek ava bêrîkirinê bi ser dilê te de dirijiyam.. 
 
Destên te ji dûr ve, dema ku ber bi sîberan ve dihatin, mîna seravê 
diçurisin. Destên te di pirtûkan de dişewitin, di keziyan de xelmaş 
dibin û di mirina bajarê min de ber bi lavij û xweşxanan ve sernişîv 
dibin. 
 
Destên te, di navbera Qamişloyê û Amûdê de, kuştiyên sînoran, 
serpêhatiyên çolistanê,  bilûrên bi tenê mayî, şervanên serê çiyê, 
dîwarên bilind û genimê tolhildanê diçandin 
 
Destên te, şerê bagerê dikirin, di rûyê şevistanê de radiperiyan, 
ahengên mirinê amade dikirin û xwe bi jiyanê ve diteqandin. 
 
Destên  te radiperîn, dengê te berz dibû, stiranên te gur dibûn, 
gewriya te birîn dibû, matmayî bi ser xwînê de dibariya, Arînê serê 
xwe datanî ser çoga te, Barînê çavên xwe di berbanga stiranê de 
vedikirin, guman bi ser kêra wateyê ve diket, êşa min û te bi ser 
pirtûkên xatirxwestinê ve, diherikî. 
 
 Min dergehê dilê xwe vedikir, da ku ewrên şehîdan derbasî esmanê 
evîna min bibib! 
Min pencereya giyanê xwe vedikir, da ku Serhed û Lewend derbasî 
şaneyên xwîna min bibin!! 
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Min devê xwe vedikir da ku Viyanê, Avestayê, Bêrîtanê, Jîndayê, 
Sirxwînê, Avşîn û Zavînê  derbasî hinaseya min bibin!!! 
Min helbesta xwe vedikir da ku Dilîşan û xerîb, Deniz û rizgar derbasî  
tawanbariya bahoza nasnameya min bibin.. 
 
 
 

3 
Destên te kirasên nehwirînan li xwe dikirin û neynikên tirsê li pey 
xwe di mijê de dihiştin.  
Di berbiyaniyan de gulwazên ronahiyê dirêsan û di ronahiyê de li 
şînîgiriya lêvên Rojavayê temaşa dikirin.  
 
Destên te bi destên min digirtin da ku sînorên goristanan wenda 
nekim,  
Da ku di navbera nermebaran û rondikên te de şaş nebim,  
Da ku di himbêza welatekî evînkuj de haş nebim,  
Da ku di navbera serbir û rêbir û şagirdên tembînameya şehîdan de  
xelmaş nebim.. 
Da ku di navera berhevkirina pelên temenê xwe û vedîtina şûnşopa 
tiliyên te li ser sînga Qamişloyê de bêzar nebim.. 
Da ku di navbera zemîn û asoyan de 
Di navbera alal û hîroyan de 
Di navbera westan û mîroyan de diljar nebim.. 
Da ku li ser devê durêyên xwînê dabeş nebim 
Di buhuşta girnijîna te de rûreş nebim 
Di bînvedana reşebayan de serxweş nebim. 
 
 
 

4 
Destên te; gerdena xewnê, eniya ahengên şervanan, perwazên 
tavsorkê û xetîreya destê lehengan bi stêrkên rijiyayî û bi 
Xwedawendên çurisînê dixemilandin.. 
Destên te serdemên dirinde di himbêza Kobaniyê de perwerde 
dikirin, rêçên kesk di xuşîna sîberên Efrînê de vedikirin, sorgulên 
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aşiqan li ser hinarkên zeytûnê belav dikirin, goristan bi goristan, çîrok 
bi çîrok, çeper bi çeper digeriyan û gulava Rojavayê bi ser lûleyên 
tivingên xweşmêran de dirijandin.  
 
Destên te kelehên ji sîberan dirûxandin, Xwedawendên aziryayî li 
newqa Kela Semanê dialandin û li ber dengê goyînan, li bin sawa 
kavilan, di wêranê de, di talanê de, di gulebaranê de, di qîrîn û 
halanê de û di dengvedana Avestayê de; ferhengên nalîn û 
keservedanê li ber lingên te diçemandin... 
 
Destên te yên ku ne dest bûn 
Destên te yên ku ne hest bûn 
Destên te yên ku serhişkî û helwest bûn 
Destên te yên ku al û slogan û darbest bûn 
Destên te yên ku nîgaş û hêma û helbest bûn 
Destên te yên ku velerzîn û guman û şevpest bûn 
Destên te yên ku tenha û sergerdan û pir mest bûn 
Destên te yên ku ne dest bûn 
Di xatirxwstinê de 
Dilovan û nermtirîn dest bûn... 
Di hevdîtinê de 
Kevok û germtirîn dest bûn.. 
Di tûrebûna rêwiyan de 
Di xwelibakirina keziyan de 
Û li pêşberî nalîna dayikên şehîdan,  
şermtirîn dest bûn.. 
 
 
 

5 
Li wir, 
Li ber deriyê Mizgefta Qasimo, 
Li bin siya dara stiranên Mem Ararat 
Li paş rewrewka bîranînan 
Li xilwetxaneya zaroktiya beravêtî 
Di rûyê kamîreyên qedera Rojavayê de 
Û di rûyê te de  
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Wekû barana serê payîzê 
Bi ser porê te de dibariyam... 
Di gewriya zeytûnan de diqîriyam... 
 
Destên te stûnên azadiyê bûn û bajarên min ji hilweşandinê 
diparastin,  
Destên te rûpelên spî bûn, xewnên min ji keysperest û welatfiroşan 
direvandin, 
De destê min di nav destê xwe de bihelîne! 
De destê min bi ava pirsan binimîne! 
De destê min bi şewata peyvan bigirîne! 
 
De destê min bigire! 
De dergehê goristana Amûdê li pey min bigire,  
da ku dengê dayika xwe û dengê şehîdên êgir nebihîzim!! 
 
Li vir,  
Mîrên cengê,   
generalên nexweş,  
bazirganên mirinê,  
rewanbêjên siyasetê  
û bilindgoyên oxirê, heft sal û heft talanan bi ser me de bariyan. 
Min dixwest tirsa te sivik bikim 
Min dixwest barana destên te bim û dilê te hênik bikim 
Min dixwest li naveroka êşa xwe guhdarî bikim 
Min dixwest ewran ji te re bikim gerdenî 
Min dixwest bageran di himbêza te de razînim 
Min dixwest miriyên ku min bêriya wan kiriye hişyar bikim 
Min dixwest çîroka dastanê tu bî 
Min dixwest xuşîna gulgeniman tu bî 
Min dixwest dûmana daristanan tu bî 
Min dixwest sertaca welatê min tu bî 
Min dixwest dilopa ava tênahiya min tu bî.. 
 

6 
Li vir, 
Hemû rêçên me ber bi govenda Rojavayê ve diçin,  
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Hemû balindeyên me ji esmanê Rojavayê hildiweşin,  
Hemû mirinên me di pirtûka Rojavayê de dikolin   
Hemû rêberên jiyanê di şopa Rojavayê de dixeniqin  
û hemû serkêşên dîlanê di helkehelka Rojavayê de diperitin. 
 
Yê ku lehengan dipesinîne ez im 
Yê ku reşgirêdanê direqisîne ez im 
Yê ku tirsa sînoran diçewisîne ez im 
Yê ku ji êşa xwe danakeve ez im 
Yê ku ji çermê xwe dernakeve ez im 
Û yê ku li ber serê Rojavaya te rakeve ez im.. 
Yê ku ji ser dara memikên te danakeve ez im 
 
De destên xwe li ber baranê veke! 
Ma ne em di navbera Serêkaniyê û Kobaniyê de  
Pêrgî reşeewrên Xwedê dibin 
Ma ne em li ser sînga MişteNûrê 
Pêrgî rûbar û rûpelên xwînê dibin... 
Xwe ji bayê sibehê yê tijî barûd vedidizim,  
Bi dizî li zeytûnên çavên te yên xemgîn dinêrim Efrîna min,  
Deşta Sirûcê di zerebayan de dixwînim 
Dîsa Şêxê Senanê li kavilên Eyndarayê dibînim. 
Tembînameya aşiqan, pê re, ji Derwêşê Evdî re dişînim. 
 
 
 

7 
Li ser çogên te; çogên ji xunavê zuhatir, çogên ji xunavê xwekujtir;  
Şermolayê, mîna serbirekî afsanewî,  
Mîna xwedawendekî şkestî, 
Mîna ku çavdêriya ezelê bike, rûdine… 
 
Êdî ji kîjan navên mirinê dest bi ferhenga lorîkên te û dest bi 
sazbendên nehwirîna xwe û dest bi xatirxwestina şehîdên xewna te 
bikim? 
Tu neviyê êlên xwînê û pêlên helkehelkê û neviyê kêlên westanê yî.. 
Tu dara miradan û dara bêmiradan î.. 
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Tu navnîşana welatên şkestinê yî.. 
Tu ref û revend û rêving û rewrewk û raperîn û bendergeha 
axînkêşanê yî.. 
Ez jî govayê serjêkirina gulberoyên kenê te me lolo!! 
Ez jî di bendewariya hilatina bişirîna te de; 
Di her kêlîkekê de, bi sedan kêlîkan dihejmêrim û mîna gulgeniman 
dimirim lolo! 
 
Tu rêbirrê hemî durêyên xewn û xeyalan î.. 
Ez jî di qîrîna navên te de wek reşeewrekî dilerizim.. 
Li ber çavên te wek neynikekê diderizim… 
Û di çolistana êşa te de wek tawanbarekî digevizim… 
Tu bi şûrên firişteyên dîrokên xwe; xwe diparêzî.. 
Ez jî xwe bi dûmana çîrokên te dinixumînim.. 
Tu li van parzemînên singoyan; bi tenê yî.. 
Ez jî di tenhatiya evîna te de pirtir dibim lolo!! 
Gulavên xwe yên jibîrbûyî amade dikim, lêvên te yên ji endekoyan  
li ber devê sînoran dipesinînim,  ji pey sirûdên te yên ji gazî û 
hawaran venagerim.. 
Zivistanan, Girê Mozan, berfa Zagrosan, kuştiyên bîra xwe, di bêrîka 
xwe de ji te re tînim,  
Berbejnan, bazbendan, çavşînkan, hemî bend û ayetên Xwedê bi 
eniya te ve vedikim  
û dergehên kenê te yên ji tozê, kenê te yê ji elindê, navika te ya ji 
mermerê  di rûyê tolazan de digirim.. 
Ew çi ye mina mizgîniyekê ji dilê te diherike? 
Ew çi bagereke rûreş e bi newqa te ve hildiperike? 
Ew çi pêximberekî tirsonek e ku li ber lingên te dirikrike? 
Ew çi stêrk in li ser milên te diçurisin? 
Ew çi konên reş in, di kolanên hinasa te de dimelisin? 
Ew çi zemawend in, di gorepanên temenê te de poşman dibin? 
Ew çi halan û govend in, di gurmegurma kêfxweşiya te de gumanbar 
dibin? 
Ew çi tembîname ne di hibra çavên te de talan dibin? 
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ÇÛKO! 
FÎXAN HÎMO

 
 
ÇÛKO! Deyne li ser darê 
Xweş e navê buharê 
Bik çîv çîv li her  warî 
Mêrg û kanî li wê xwarê 
 

Bû solîn û daket        jêr 
Ev welatê bi xêr û bêr 
Baskan veke li cîhanê 
Wan awazan xweş bidêr 
 

Tê hêlîna xwe       çêke 
Hîna buhar destpêk e 
Wan qirşikan bid hevdû 
Xweşik serdoran lêke 
 

Çûko! Bifire bi hesanî 
Gul ban dike tu kanî 
Bê sînor e jîna te 
Te ji mir mizgînek nanî 
 

Mane ez û tu dost in 
Ji te awaz û ji min hest in 
Te ji xwer hêlîn ava kir 
Hêlîna min tev xistin 
 

Ê min ez mame bê war 
Hêlîna min hate xwar 
Ta hêlînek min çêkir 

Birandin şaxik û dar 
 

Kine dem buhar û gul 
Xweş bixwîne wek bilbil 
Ew qirşik tev te dan hev 
Ê min ka bask û nikil 
 

Bik şahî li nav baxan 
Biparêze wan şaxan 
Azadî pir xweş e lo! 
Tu carî neke    erzan 
 

Mezin bik çêlîkên xwe 
Bixemlîne dara     xwe 
Wan fêr bike asoyan 
Li wan bike şîretên xwe 
 

Ê min çûne kur zarok 
Hewşek vala pîrebok 
Tîpên ku min tev danîn 
Sed xwezî mane lîstik 
 

Çûko! Here      bifire 
Daristanek  bê ser e 
Keskesore li jora te 
Ê min dûman û şer e 
 

Çûkan heman li xwe bicivîn 
Wan fêr bike çi ye   jîn 
Ê min li ser riya ziman 
Dest zel'itîn tev bûn xwîn 
 

Min got fêrbin kê guh da 
Bê zanist û bê seyda 
Ta pênûsek min dizî 
Baranê li bela min da 
 

Çûko! Here tu ciwan 
Vaye pîrbûye Fîxan 
Raza min bik eşkere 
Hîna wê çi bike dewran
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