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Serok Barzanî: Serkeftina PDK bo xizmeta Kurdistaneke 
bihêze.Serkeftina hemû gelê Kurdistanê ye.  Serok Mesûd 
Barzanî bi boneya serkeftina lîsta PDKê di hilbijartina 
Parlamentoya Kurdistanê de peyamek belav kir û tê de 
ragihand ku ev serkeftina PDKê serkeftina îradeya gelê 
Kurdistanê ye û serkeftina Hêzên Pêşmerge ye û serkeftina 
rêbaza pîroz a Barzaniyê nemir e û ev serkeftin ji bo xizmeta 
Kurdistanê ye. Ev jî tekesta wê peyamê ye:   “ Bi navê xwedayê 
mezin û dilovan Bi helkefta serkeftina lîsta Partiya Demokrat 
a Kurdistanê (PDK), spasiyên xwe yên mezin pêşkêşî 
cemawerê xweragir û bi kedkar ê Kurdistanê dikim. 
Şanaziyeke mezin e ku gelê Kurdistanê bawerî bi Partiya 
Demokrat a Kurdistanê anî. Her ew bawerî ye ku bingeha 
şer'iyet û berdewambûna PDKê ye, û belge û şahidiyekî zelal e 
ji bo xebat û destkeft û armancên PDKê.  Ev serkeftina PDKê, 
serkeftina îradeya gelê Kurdistanê û serkeftina Pêşmerge ye, 
serkeftina rêbaza pîroz a Barzaniyê Nemir e, serkeftina wê 
rêbazê ye ku qurbaniyên bêhejmar û hezaran şehîd daye. 
Serkeftina wê rêbazê ye ku tu demekî musaweme li ser mafên 
rewa yên gelê Kurdistanê nekiriye û nake jî. Serkeftina wê 
rêbazê ye ku ji bo pêkvejiyan û azadî û demokrasiyê xebat 
kiriye. Bi boneya wê serkeftina dîrokî, pîrozbahiyê li xelkê 
Kurdistanê û serkirdayetî û kadir û endam û alîgir û cemawerê 
Partiya Demokrat a Kurdistanê dikim û spasiya wan dikim ku 
hîmet kirine û ji bo avakirina Kurdistaneke bihêz PDK biser 
xistine.  Di encama vê serkeftina PDKê de jî bi hêviya xwedayê 
mezin dê hikûmetekî bihêz, ji bo Kurdistaneke bihêz û ji bo 
xizmetkirina gel bê avakirin.  Her li vir jî ev gotina Barzaniyê 
Nemir ezê bînim bîra kadir û alîgirên PDK ku gotibû “Di 
serkeftinê de mexrûr nebin û xwe nebînin. Di şikestê de jî bê 
hêvî nebin”. Ev şîreta Barzaniyê Nemir bixin ser hişê xwe û 
nabe serkeftin we mexrûr bike ji ber ku ew serkeftin, 
serkeftina hemû gelê Kurdistanê ye û ji bo xizmeta Kurdistanê 
ye.  Niha jî dema wê yekê hatiye ku hemû partiyên siyasî 
yekrêzî û yekdengiya miletê me biparêzin û ez daxwaz ji hemû 
aliyekî jî dikim ku berjewendiya gel û hevdengiya niştimanî 
bikin karê xwe yê herî li pêşî.  Hezar silav ji bo giyanê pak ê 
şehîdên Kurdistanê û şehîdên rêya azadiyê.  Silav li   
pêşmergeyên qehreman 

Mesûd Barzanî 

21.10.2018” 

                   lotika çar alî li istembolê 

Di 27/10/1018 de li bajarê istembolê lotika 
çar alî di nav bera tirkye,firensa,Elman û 
rosiya de hate li darxistin. li gor daxwiyaniya 
dumahî û pirês konfiransê di nav her çar 
serokan de hate diyarkirn ,  komcivînê 
tekezî li ser yekîtiya xaka sûriyê 
kir,vegerandina penaberan,şerê dijî tîrorê, 
rawestandina şer li parêzgiha idlibê,Danan û 
pêkanîna destûrek nuh li sûrî û çareserkirna 
siyasî li seranserê welat.ev xalên serekebûn 
di daxwiyaniya dumahiyê de.  lê her yek ji 
van welatan siyaset û berjewendiyên Cuda 
cuda hene.  tirkiya dixwaze cîyê xwe li 
parezgiha idlibê,gundawrê helebê û li devra 
efrînê mukum bike, li gor bazar û 
lihevhatinên dewletên karîger li ser kirîza 
sûrî û bi bihaneya hebûna YPG li ser sînorê 
wê, tirkiye dijî doza gelê kurd di raweste,û  
potîn jî  merem û xwesteka wî ewe di bin 
sêbera rijêmê de penaberan vegerîne û 
nûjenkirin û avakirnê bike û baweriyê bide 
herdû weletan/elman û firensa/  ta ku û di 
rêya wan re yekîtiya oropî  razîbibe, ji bo 
vegerandina penaberan û desit bi avakirinê 
bike  . da ku rawatiyê bide hebûna rijêmê  . lê 
yekîtiya oropî û bitaybetî herdû welatên 
navbûrî vê yekê baş dizanin û helwêsita 
wan diyare û ew dibêjin em tu alîkariyê 
pêşkêş nakin di bin siya rijêmê de û tu 
gujimiyên diravan Terxan nakin ta ku kirîza 
surî li gor pirinsîp û belgeyên nêvdewletî 
were çaraserkirin û biryarên kongirê Cinevê 
ubiryaên nêv dewletî /2254/û biryarên  
biserve û desithilatek veguhêz were pêkanîn 
wê demê emê beşdarî avakirna surî bibin  
bê goman çi lotik û komcivîn li ser kêşeya 
surî werin li darxistin bê amadebûn û 
erênîkirina emerîka wê cî negrin.  ji ber ku 
emrîka xwedî hêzekî karîgere li seranserî 
cîhanê û li rojhila tanavîn û  bi taybetî li ser 
nexşeya surî. Û  çi çareserî û nexşerê ji bo 
sûrî roniyê nabîne, û bi ser nakeve  heger 
emerîka û dewletên xwedî rol erêniyê li ser 
neke û di pencera wan re debras nabe.  
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        Kurd û Şûreşa Sûrî ... Xeleka 5 

Piştî Cenga cîhanî yê diwem (01.09.1939 -02.09.1945) pêwîst bû Kurd bibûna 

Dewlet, hemî şert û mercên dewletbûnê berdest bûn, lê sedema sereke a ku 

nehişt Kurd bibin dewlet ew bû ku: îradeya nevdewletî wê çaxê di destê her pênc dewletên di cengê de 

biserketî de bû, (Yekîtiya Sovyêt 2. Emerîka 3. Birîtaniya 4. Ferensa 5. Sîn) û daku karibin Rojhilata navîn bi 

tayîbet û cîhanê bi giştî di bin kontrola xwe de bihêkin Rojhilat parçe parçe kirin, di riya damezrandina Mîrgeh 

û dewletên biçûk û bê hêz de. Û ji bo berdewamiya nehêminî û şêlûbêliyê du pirsgirêkên mezin avêtin 

meydanê, pirsa Israîl û Felestîn û pirsa miletê Kurd. Dêmek îradeya navdewletî nedixwest Kurdistanek 

serbixwe û azad, û welatê Kurdan ma çar parçe.  Ez naxwazim di vê analîzeya xwe ya takekesane de derbasî 

rûpelên dîrokê bibim û Ra û kokên pirsa Kurdî bikolim û vejînim. Ji ber ev mijareke pir berfereh, piralî, 

pirqûnax û cudaye. Me dixwest tenê em li ser çend xêzên qalind di dîroka vî miletî de rawestin.  Piştî cenga 

cîhanî ya diwem pirsa Kurdî derbasî qûnaxeke nuh bû, ku mirov dikare nav lêke bi qûnaxa bê hêvîtiyê bi 

tayîbet piştî vemirandina serhildana Ahmad Barzanî (1920-1930) û Serhildana Dêrsimê (1937-1939) û 

rûxandina Komara Mihabad (22.01.1946 -31.03.1947) ku hemî hêvî û omîdên gelê Kurd binpê bûn. Qûnaxa 

sêyem bi serhildana Bavê Kurda nemir Mela Mustefa Barzanî (Êlûna 1961) destpêkir, ku mirov dikare bi 

serbilindî bêje ku ew Qûnaxa hebûnê bû. An ku mirov dikare bêje ku Berzanî bû ragirê hizra netewî ya Kurdî, 

û bi vê yekê careke din hêvî û omîdên miletê Kurd geş kirin, û Kurd di seranserê cîhanê de rakirin ser piyan û 

vegerandin qada Navnetewî.Di van şert û mercan de, û di bin vê bandorê de, têkoşîna gelê Kurd li Kurdistana 

Sûrî bi rengekî fermî di 1957 an de dest pê kir. Ku êdî di Tebaxa 1965 an de bûne du partî, û paşê sal bi sa l 

jimara van partiyan pirtir bû. Tevlî zilm û zora ku ji aliyê Hikûmatên Sûrî ve li miletê kurd dibû jî, lê Tevgera 

siyasî ya Kurdî li Kurdistana Sûrî, di seranserê pêvajoka têkoşîna xwe de, tund û tûjî û nijadperestî bikar neanî, 

û her timî xebata wê xebateke siyasî û aştiyane bû û tevlî kêm û kasiyan jî lê qet ji xebatê nerawestiyan. Pistî 

(Serhildana 12 Adarê) ku qûnaxeke pir giringe di dîroka siyasî û hebûnî ya miletê Kurd de, û wehşiyeta 

Rêcîmê li himber miletê Kurd, rêcîmê bawer dikir ku kurd çavtirsandî bûn, û nema serê xwe ra dikinj, û wê her 

timî jê re buhar be. Lê nizanîbû ku vîna miletê Kurd ji Hesin û Pola ye, nizanîbû ku neviyên Kawa, Berzanî, 

Qadî, Şêx Seid piştî her birînekê careke din wekî şêran xwe berdidin meydana ceng û xebatê.  Tevlîbûna 

Kurdan di Şûreşa Sûrî de, Şûreşa Rûmet û azadiyê a Sûrî li ser astê Kurdî di Pênc (5) qûnaxên bingehîn re 

derbasbû: Qûnaxa rabûna cemawer a bê kontrol Qûnaxa vemirandina tevgera Xortan Qûnaxa sozên rêcîmê  

Qûnaxa derbasbûna partiyan li ser hêla Şûreşê Qûnaxa parçebûnên siyasî  Berî ku em derbasî vî beşê bingihîn 

yê vê Analîzeya xwe ya takekesane bibin, û em van xalên jorîn yek bi yek şîrove bikin, ez vê pirsê ji hemî 

Sûriyan dikim: Gelo tevlîbûna Kurdan di Şûreşa Sûrî de li ser bingeh in Netewî û Nijadperestî bûn, an jî li ser 

bingeh in Niştimanî Sûrî bûn??  Her mirovek, kî be bila bibe, eger hat û dest avête mijara tevlîbûna kurdan di 

Şûreşa Sûrî de divê ev ê pirsê û bersiva wê ji xwe re kok û binyat bigre û nerîna xwe li ser ev î asasî ava bike.  

Dengvedana Şûreşê di nav gelê Kurd de û çawaniya tevlîbûna Kurdan di Şûreşa Rûmet û Azadiyê de, pir 

xweser û xwezayî bû, dûrî her hizreke Netewî, Nijadperestî, Olî, Mezhebî û Siyasî bû, Kurd tî û birçiyên 

azadiyê ne, Kurd derçûyên dibistanên Şûreşgerî û têkoşiyane ne, xwedî serborek û ezmûnin ne mîna pêkhatên 

Sûrî yên din in, wan di cî de înan bi Rebê jorî anîn ku wê Şûreş bi ser keve û rêcîma Şamê têk here, ji ber vê 

hindê jî eger em lêvegereke bilez di meş û xwepêşindanên ku di herêmên kurdî de qewimîne çêkin em ê bibînin 

ku dibin  Siolganên niştimanî Sûrî de dihatin li darxistin, Ala  Şûreşê li gel Ala Kurdî dihate bilind kirin, 

Siloganên mîna , Yeke yeke miletê Sûrî yeke, bi xwîn bi can em bi te re ne ey Deraa, ûwhd dihatin avêtin. Ji 

Şamê hetanî bi Dêrikê miletê Kurd rabû ser xwe û mil bi mil li gel hemî pêkhatên Sûrî agirê Şûreşê gur kirin. 

Qet rojekê ji rojan siloganên nijadperestî, Netewî û mezhebî neavêtin, dêmek em Kurd ne keysbaz û fêlbazin, 

ne Infîsalî (cudakar) in weke ku ew me tewanbar dikin. 
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Serhan îsa 

Miletê Kurd Tî û Birçiyê Azadiyê ye. 

Serhan Îsa 
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Serok Barzanî û şoreşa serxwebûnê  

Di dîroka Kurdistanêda gelek şoreşa destê pê kirine lê weke şoreşê 

Barzanîya berdewam û li pey hev ta kurd gihandin roja îro û biryara 

refrandom û doza serxwebona kurdistanê nexasim wek em hemî dibinin 

tevgera rizgarîxwazîya neteweyî ya Kurdistanê , di reweşeke gelek taybetî, 

dijwar û metirsîyeke mezin de derbas dibe. Îro li seranserê Kurdistanê plan, 

lîstik û êrîşên dijwar hene ji aliyê dewletên dagirkerên Kurdistanê û 

hevalbendên wan di serî da dewleta Îran û Turkiyeyê nexasim îrîşen wan li 

ser Başûr Kurdistanê û serok Barzanî berdewam dike.lwma Div hemû hêz, partî, rexistin û dezgehên 

Kurdistanê û gelê Kurd ji bona parastina destkeftîyên Başûrê Kurdistanê û berlêgirtina ji nû ve 

dagîrkirina Başûrê Kurdistanê bi berpirsîyarî tevbigerin; bi hemû hêzên xwe nehêlin ev êrîş û armancên 

dewletên dujminê kurda û hevalbendên wan bi ser kevin. Bi awakî giştî pêwendîyên hinek rêxistinên bi 

dewletên dijmin re hene û bi taybetî yekîtîya niştimanî û lidijderketina dewleta Kurdistanê û we 

xiyaneta 16 Tebaxê û firotina Kerkûkê dilê Kurdistanê ku bi rewş û siyaseta neteweyî û kurdistanî 

nelihevkirî, bêtir kês û firsendê dide dewleta Îranê û Rijêma îraqê û êrîş û planên xwe yên li ser 

Kurdistanê berfirehtir û geştir bikin. Û her husa pkkê ji dijberya serok nezanî û refrandoma serxwebûna 

Kurdistanê û firotina Efrînê bûka kurdistanê, Divê îro ji her demê bêtir partî, rêxistin û gelê Kurdistanê 

li gel bîr û baweriyên xwe yên cihê, di binê alaya kurdistanê û bi siyasetek hevbeş ya netweyî û 

kurdîstanî, mafê serxwebûna Kurdistanê derxînin pêş. Di jiyana her miletî de demên dîrokî hene ku 

divê mirov li gor pêwîstîya wê tev bigere. Miletê Kurd yek ji miletê kevnare yê Rojhilata Navîn e ku 

weke her miletî mafê wî jî heye ku qedera xwe bi destê xwe tayin bike û dewleta Weke tê zanîn, 

Serokê Kurdistanê birêz Mesûd Berzanî, di 7ê hezîrana 2017an de, bi partî û rêxistinên sîyasî yên 

Kurdistanê re civînek amade kir û di vê civînê de biryarek dîrokî, biryara referandûma serxwebûna 

Başûrê Kurdistanê girt. Referandûma serxwebûna Kurdistanê wê di 25ê îlona 2017an de pêk bê. 

Biryara referandûmê, biryarek rewa, mafekî xwezayî û di cîh de ye. Jiber ku Kurdistan ji alîyê 

dewletên dagirker ve ji dervî îradaya miletê Kurd û kurdîstanîyan hatiye dagir kirin û perçe kirin. 

Miletê Kurd ji bo serastkirina vê nexşerêya nû û nehêlana zordarîya dîrokî û weke her miletî, li ser axa 

bav û kalên xwe bi awakî serbest û azad bijîn divê bi têkoşîn û berxwedanek dûr û dirj daye; îro jî ev 

xebat, têkoşîn û berxwedan li her çar perçeyên Kurdistanê berdewam dikin. Miletê Kurd tenê dixwaze 

wek her miletî li ser axa xwe ya dîrokî bijî bi awakî serbest û azad bijî. Lê miletê Kurd û gelên li 

Kurdistanê dijîn, bi dehan caran ji alîyên rijêm ên dest hilat hatiye wêrankirin ji ber vê yekê şoreşa 

Berzanî û hemî gelê Kurdistanê li bişta wê ji bo serxwebûna Kurdistanê divê dema dîrokî da divê 

serkeftibe û hemî Kurdistanî puştgêr bin jêra ji bo pêşeroja jiyaneke hevbeş ya netewe, û û bibe bingeh 

û derfetek girîng. Pirsgirêka Kurdistanê, êdî ne tenê pirsa miletê Kurd û kurdîstanîyan ne; di heman de 

mande , pirsa navçeya Rojhilata Navîn, dewletên Ewropayî û heta radeyekê ya dinyayê ye jî. Heta ev 

pirsgirêk bi awakî dadwerî û rewa neyê çareser kirin; wê li heremê pirsgirêk, şer û tevlihevî her 

berdewam bike; serxwebûna Başûrê Kurdistanê, gelek girîng e ku di serî de, hemû hêz, partî, rêxistinên 

siyasî, civakî û olî, sîyasetmedar û rewşenbîrên Başûrê Kurdistanê bi siyaset û helwestek hevbeş, û 

neteweyî û kurdistanî li dora Serokê Herêma Kurdistanê birêz Mesûd Barzanî bicivin; piştgirîya şoreşa 

Serxwebûna Kurdistanê bikin wê bibe bingeha ragihandina dewleta Kurdistan ya mezin û gelê Kurd bi 

azadî bijîn bişti vê zilm û zordarîya dîrokî.                                                                                                 
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Di hemî pêşketin û serkeftinên ku îro roj di cîhanê çêdibin pêşketinên hiş û 

ramanê azadin ji ber ku azadî pêşketine ,guhertine û serkeftine çêdikê Ta em 

bibin xudan dewletjî lê ger em di hiş û ramanên xwe de ne azad û rizgarkirbin 

emê herdem êşa koletiyê bikşînin û emê nekarbin şaşîtiya ji nav xwe rakin emê 

bimînin êsîrê eydiyolociyên sereborî ,weke tişta îro di welatê mede çêdibê. Ma 

nakokî heta kenkî ?? emê kengî aqilkî ji xwere bigrin ... emê heta kengî 

parçebin û lawazbin ...em ketine kula xwe nakokiyên me hiştiye doza me ya 

bingehînî ji bîrbibê ....doza me biye kî wê bikevê di filan komîtê de û kiyê herê 

filan kongirî Kî wê seroktiya vê şandê bikê .û kî ....û kî.... doza me bi ye partîtî , 

kurdîtî hatiye ji bîrkirin di welat de kes nema miletê me bardikê ...bazdidê 

..zarokê xwe direvînê...şepirzedibin.. penaberdibin..çavnimzdibin hê em ketine 

kirrê hevdo ...welatê me tê firotin di bazargehên cîhanêde...û em hê hevdû qebûl 

nakin em birayê hevdone em dibêjin emê bibin şirîkê hevdo .????? .ev verêza he 

nika vê qûnaxê bi rêve bibê dem dema yekîtiyaye ne dema nakokiyaye dijminê 

kurda ne li hevin lê li ser kurda hemî yekin û bê nakokîne lê li hember vê yekê 

mixabin em kurd hê di van nakokiyade dijîn Ci mirov yan jê civak heta 

rizgarbibê ji rewişt û tîtalên berê divê wêrekbê û zîrekbê di hiş û ramanên 

xwede ,divê bikarê şoreşek guhertinê di mejiyê xwe û civaka xwe de li dar bixê 

ta em bibin kesek , civakek , welatek pêşketî..... 

 

Serkeftinên ku îro roj di cîhanê 

de çêdibin, pêşketinên hiş û 

Ramanên azad in ji ber ku 

Azadî pêşketine. 

Hişyar Emerê Lalê 
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Şoreşa Agirî 
                      

 

 

 

 

Mêjû ya gelê kurd pir e ji rûpelên ku cîhê serbilidiyê ne  bo gelê Kurdistan li ser Riya 

tikoşîna bê hempa bi ser ku kurd rû bi rûyî hoverejîman ve bûye lê kûrd her  rişde bo bi 

dest anîna mafen xwe wekû tevaiya gelên cihanê , yek ji Şoreşên kû taybet mendîyekê 

cawaz di dirêjîya xebata miletê kurd de heye ew ji Şoreşa  Agirî ye ya bi serperştiya 

General Ihsan Nurî Paşa ku yek ji simbolên gelê kurd de . Ihsan Nurî Paşa di sala 1896 de 

ji daiyek bû ye di warê leşkerî de di dema Osmanliyan de  pileyên bilind bi dest anîna 

piştre di dema Mustefa Kemal de pileyên bilindtîr wergirtîn ne, ta dema Şoreşa Şêx Saidê 

pîran  di 1925 de General Ihsan Nurî Paşa bi çavê xwe hovitiya Artêşa Turk  dit û şewaza 

ne mirovatî  ji werankirîna Gundên Kurda  herweha bidarvekirîna Şêx Se'idê pîran û 

havalên wî kû bû egera biriyara wî di gel jimareyek ji welatparêzan xwedan hizra netewî 

Kurdî  bi avakirina rexistineke yekgirtî şoreşgerî kû wê rexistinê li ser şanê xwe kar ji bo 

rizgakirina Kûrdistanê ji dagirkaran û bi dest anîna mafen çarenûsê bo gelê kurd kir ta kû 

Kurdistaneke serbixwe avabikin  . di sala 1927an de ew rexistin bi navê Xweyîbûn ango 

Serxwbûn hat binavkirîn û Xweyîbûn biriyar da bi Şoreşke mezîn rabê li dijî sistêma 

Turkî a Kamalist û ji çiya ye Arerat  (Agirê ) çirûska Şoreşê dest pê kir bi hildana Ala 

Kurdistan  . Paiyeza 1927 şoreşgeran karî bûn fişareke mezîn li ser Artêşa Tûrk bikîn 

nemaze di dema kû Artêşa Tûrk bi hêzeke mezin erişî çiya ye Agirê kir lê pilana tikoşer 

Ihsan Nurî Paşa ew bû kû ti teqe nakin ta ku Artêşa Tûrk nizikî çeperên şoreşgeran bibin û 

wê demê General Ihsan Nurî Paşa amîr da bi ledanê, ku bû egera xisareteke mezin ji 

Artêşa Tûrk re bi hazaran kûştî ji cendirmayan û Ofiserîn wan piştî vê yekê hezên Tûrk 

dest bi sitemkariya xwe kirin ji werankirîna Gundên Kurda herweha kuştina sivilan û 

rêgirtîn li pêşiya hatina çekan bo Şoreşê,  Ihsan Nurî Paşa û jimarek ji Şoreşgeran peneberî 

Iranê bûn di sala 1930 de.  General Ihsan Nurî Paşa di gel hevjîna xwe yaşar xanim li 

Tehranê jiyana xwe derbas kir û di 25 Adara  1976 de koça dawî kir û li goristana Bihişta 

zehrayê ya Tehranê kêleka xwe daniye erdê  . Ev tikoşer dê her di hizr û bira gelê kurd de 

biminê xwedan hizreke netewî bo Kurdistaneke Azad. 
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General Ihsan 

Nurî Paşa  yek ji 

Simbolên gelê 

kurd e 
Dr.Mûnîb Ehmed 



 

 

 

 

 

 

 

Dr . Kamûran Elî Bedirxan                                                         

                       1895-1978                                                                     

Kurê Elî Bedirxane. Xwendina xwe ya piştî Lîseya 

Galasarayê li Fakulteya Hiqûqê ya Stenbolê 

temam kir. Wî jî wekîtevahiya endamên malbata 

xwe, heta ku çavên xwe ji jiyanê re girtin, bê 

rawestan bo azadiya Kurdan têkoşiya. Di qada 

ziman û çanda Kurdî de bingeheke xurt danî û 

mîrateyeke pir dewlemend a edebî li pey xwe hişt. 

Zaravayê Kurmanciya Kurdî bi tîpên Latînî ji nû 

ve ava kir. Ji ber ku Rejîm derbarê wan de biryara 

îdamê da, ligel birayê xwe Celadet reviye bo 

Almanyayê. Ji wir jî derbasî Şamê bû û derketina 

Kovarên ''Hawar'' û ''Ronahî'' ligel rewşenbîrên 

Kurd Organîze kir. Di van Kovaran de li ser 

mijarên curbecur nivîsandin. Paşê çû Beyrûdê û 

Kovara bi navê ''Roja Nû'' derxist.  

Dîsa vegeriya Ewropayê. Li wir xebatên neteweyî 

kir, tevgerên dîplomatîk pêk anî. Li Zanîngeha 

Sorbonê wekî peywirdarê hîndekariyê dersên 

Kurdî da. Berhemên wî: ''Alfabeya Kurdî, 

Alfabeya Min, Rêzimana Kurdî, Ferhenga Kurdî, 

Zimanê Dayikê, Destpêka Xwendinê, Metnên 

Bajare, Xwendina Kurdî, Tefsîra Qûranê, 

Berhevkirina Gotinên Pêşiyên Kurdan, Dersên 

Şerîetê, Poverbes Kurdes (Ligel Lucy Paule 

Margeritta), Stranên Kurdî, Der Adler Von 

Kurdistan (Ligel Herbesrt Ortel), Helbestên Kurdî 

( Wergera bo Fransî), Gramera Kurdî (Ligel 

Şiroveya Tirkî)..... 

 

Samanên netewî 
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Qasim Mer'îka 

               Qenadê Kurdo                                                                  

                              1909-1985                                                                     

Li gundê Sûsûzê yê ku gerêdayî Qersê ye 
hatiye dinyayê. Lawê malbateke ku ji 
herêmeke ku di bin desthilatdariya Osmaniyan 
de bû koçî Ermenîstana îro ya ku di bin 
desthilatdariya Rûsan de bû ye. Hîn zarok bû 
sêwî maye. Gellekî xizanî kişandiye. Di karên 
curbecur de xebitî û di vê navberê de xwend. 
Paşê çû dibistana Kurdan a ku li Tiflîsê 
vebûye. Pisporya xwe li ser zanînên Rojhilatî 
kiriye. Di sala 1961an de bû serokê beşê yê 
Akademiya zanînan a Lenîngradê. Gelek 
keda wî li gelek mirovên Kurd û biyanî çûye 
ku ew di qada Kurdolojiyê de xwe ragihînin. Di 
vê navberê de ji bo endametiya hînkariyê ya 
Akademiya zanînan a İraqê hatiye hilbijartin û 
bûye endamê şerefê yê Enstîtuya Kurdî ya 
Parîsê. Li Kurdolojiyê gellek tişt zêde 
kiriye.Qanadê Kurdo di warê zimanzanînê, 
ferheng û dîroka wêjeyê de gellek berhem 
daye. ''Gramatîka Zimanê Kurdî'' (Rûsî-Kurdî) 
''Gramera Kurdî'' (Kurmancî-Soranî li gel hev). 
Ji bilî van du ferhengên bi Kurdî-Rûsî jî 
amade kiriye. Ev ferheng bi zaravayê 
Kurmancî ye û ji 30 hezaran bêtir peyv tê de 
heye.dîsa bi qasî vêya ferhengeke wî ya din 
ku bi zaravayê Soranî amade kiriye heye. Ji 
xeynî vê yekê xebateke wî ya din a du cildî ya 
bi navê ''Tarîxa Edebiyata Kurdî'' ku li ser 
wêjekarên Kurdane heye û ev xebat di vî warî 
de xebata yekemîne...... 

 



raport 

 

 

 
Roja Helbesta Kurdî 

Di 26ê /10/2018an de, li bajarê Qamişlo bi amedebûna jmarek baş ji 

Cemawerên guhdanên çand û wêjeya kurdî û bi hemû alavên ragihandinê, li 

Hola Zana roja  helbesta Kurdî ya 23 yemîn ji aliyê komîta amedekar ya  

Helbesta Kurdî hate darxistin. di destpêkê de demeke kurt û bê deng hate 

rawestin li ser canên pakrewanên kurditanê.  berî kirîza Sûriyê helbestvanên 

Kurd bi dizî û tirs li gundan û dûrî çavên hêzên rêjîma sûrî û ewlekarên wê, 

helbestên xwe bi kurî digotin, lê niha îro helbesta Kurdî ji her demên berê bêtir 

serbest bûye, û  helbestvan, bê tirs ji girtin û lêdanê, beşdarî festîvala helbesta 

Kurdî bûne. di vê festîvalê de ji gelek bajarên Cezîra kurdistana sûriyê  beşdar 

bûn, ji Hesekê, Dirbêsiyê, Qamişlo, Amûdê û Dêrika Hemko û Tirbespiyê 43 

helbestvan beşdar bûn. di çalakiyan de bêtirî 43 Helbestvanan helbestên xwe 

pêşkêş kirin û di heman Fistivalê de kurtefîlmek li ser helbestvanê nemir 

cegerxwîn hate pêşkêşkirin û hunermend mihemed Elî şakir ji bajarê serêkaniyê 

hate  xelatkirin.bi destê mamosteyê gewr e mehmûdê sebrî. û kurtefilmek li ser 

jiyana û stranên wî hate pêşkêşkirin, ew jî weke kesekî stranvan bi deng û 

awazên xwe xebat di ber zimanê dayikê de kiriye wefadariyek ji bo wî, ku bi 

yek ji stûnên hunermendên Kurdî li kurdistana sûriyê tê naskirin. gelek 

helbestên van helbestvanan helbestên xwe li ser warê rewşa ku îro kurd têde 

derbasdibin,û bi helbestê xwe êş û kulên gelê kurd gotin, , 

Qamişlo 26 /10/2018z   
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Bêranîna 34yemîn li ser koçbûna  seydayê 
Cegerxwîn  di 22ê heyva 10an ji her sal 
serdana miletê kurd li Qamişlo ji bo gora 
nemirê kurd seydayê Cegerxwîn 
helbestvanê rûmet û netewa gelê kurd 
gora wî bûye merqed bo haval û hogirên  
yên ku rêka wî dişopînin  û cîhê  
baweriyekê mezine  ku liser fikir û 
ramanên wî disekinin wekî ku vê demê 
gelekî pêwiste ji bo me gotin û helbestên 
wî û bêranîna wînê hersal tê vejandin 
bibaweriya ku salên bê armancên wî bi cî 
bên   . Lewra vê salê sala 2018 an hemû 
helbestvan û rewşenbîr û hêzên siyasî û 
civakên sivîl serdana gora nemir 
cegerxwîn kirin .di sibeha bêranîna wî de 
mûm û findên azadiyê  ji belî rêxistina jina 
kurdî ya azad hate vêxistin tevlî gurzên 
gulan ku ji belî hizkerên wî ve anînbûn  û 
gelek helbestên wî hatin xwendin û hin 
stranên  ji gotin û helbestên wî bidengê 
hezkerên wî hatin stran  Cegerxwîn dengê 
azadiya gelê kurd e, dengê ronahiya gelê 
xwebû tevlî gotina wî ya bûne nemûne û 
nîşana demê dihat dûbare kirin ku hûn 
nebin yek hûnê herin yek. bi yek. 

 

Nûnerê Yegbûyî nû li Sûryayê 

Balyozê (Geir Pedersen), li ser 9ê 
hizêrana 2017an -yê Çînê hate 
danûstandinê li Nerwêcê  hate 
hilbijartin. Berya berê  Nûnerê her demî 
bû li Norwêcê  li cem Neteweyên 
Yekbûyî li niyoyorkê- ji sala 2012-2017 
ve, û Rêveberê Giştî ya Wezareta Derve 
yê Norwêc, Dewleta Yekbûyî ya 
Karûbarên Aştiyê û Mirovan. Birêz 
Pedersen alîkarbû weke hevrêzek taybetî 
li libnanê li ser asta agehdariyê giştî ji 
sala  2005-2008 -    Kete cîhe Rêveberiya 
Asiyayê- Ocean-Pacific de di rêveberiya 
karûbarên siyasî de jî xizmet kir di 
navbera di salên salande 1998  û 2003 
de   Mr. Pedersen wekî Nûnerê Norwecî 
da ku desthilata filistînî. Ji 1995'an heta 
1998, wî di Karûbarên Derve yê Derve yê 
Norwêcê Oslo de, hejmarek Serokatiya 
Karbidestê Derve yê Norwecî. Mr. 
Pedersen jî li Çînê û lmanyayê di 
dîplomasiya Norwêcê de xizmet kir. Di 
sala 1993 de ew endamê tîma Osmanî bû 
ku di gotûbêjên Oslo ve hatibû 
veguherandin ku ji bo Peymana 
Pêşniyara Pîroz û nasnameya 
hevpeymaniya navbera Filestîn û Îsraîlê. 

Balyozê 

nû 



çîrok  

 

Şemdîn û Hemdîn... xeleka ( 6 )  

Kes nizanê kî deriyê kî li mîratê gerandiye axa yê mino te xêre bavê 

Şemdîno kolikê pazde mîrata di mala min de îro fesad û ewana xwedê 

tehala dîsa ji wan re ne hêlê..  Ehmed Begê ji wan re got xwedê wekala em 

ketin sînorê welatê jorî berê me li Zozanê jorî bû piştî qunaxa sê şev û sê 

roja ji nişkê komek eşqiya û mehkom li pêşiya me derketin min ji Hisên axa 

re got birayê min em îşê xwe ji van eşqiya nayn in emê bi rêya xwe de 

herin lê wek hûn dizanin birayê min Hisên bihna wî tenge di çengek avdê di 

fetisê. Hisên axa yê delo dîn êrîş kire eşqiya lê ji paşve rimek li neqeba 

herdû polê wî dan di serê singa wî re derket.. piştî ku kekê min Hisên hate 

kuştin min bi hikmê lingê hemdaniyê xwe bi zorê ji nav destê wan xilaskir. min got yek ji me çû bila ne 

bin do da ku çira me ji diniya yê bi carekî bê serî nemînê û welatê me welatê jorîn û eşîra me bi xwedî 

ne minê.. hêhêhê axa yê mino hemî axa û dost û dijminê wî li binê konê wî rûniştîne dêna xwe dane 

Ehmed axa ku gelek adize ji lewma ji xulamê xwe re got herin biraziyê min Hemdîno ji min re bînin 

bila li hundirê odê rûnê bavê wî çûye pir adize wê li vir serba wî were û xwe ji bîr bikê û heger ku ew 

newê bila ew pîra diya wî werê dema ku diya wî li odê li pêşberî min rûnê weka birayê min rûniştîbe. 

De ku re herin biraziyê min Hemdîno û diya wî ji min re bînin bila li şona bavê xwe li odê rûnê wê 

bihna min pê fere bibê bi sê qesem nave xwe dê bihna min tende heyvanê aqil û sewdan di sere min de 

nema ye.  Mence xatûnê û Hemdîno li oda xwe rûniştîne bihna wan tenge erd ni kare wan hilgirê rêya 

wan di kevelê wan de nema ye Hisên axa yê delo dîn hetiye kuştin serî li wan gera ye. Hemdîno sê 

denga ba dike diya xwe jêre dibêjê heger ku ez kurê tebim û ji hinavê Hisên axa yê delo dîn bim bi 

qesema navê xwedê ez dên û bala xwe didimê ew derba ji paşve li Hemdaniya bavê min ketî û şerîtê 

xwînê bi ser de rijane ez çiqas dên û bala xwe di dimê di serê xwede dibin û tînim ez dibêjim yê ku 

bavê min kuştî ji apê min pêve heyvanê isana nîne ha diya min wa yadê bawer neke ku kesî bavê min 

kuştibê bavê min ew keleşê mêra reba wî ji paş ve lê ketiye ew bi xiyanet hatiye kuştin û yê ku kuştî 

apê min e. Mence xatûnê li kurê xwe vedigerîn ê. Jêre dibêjê kurê min bi sê qesem navê xwedê gotina 

te raste tu ji pişta Hisên axa yê delo dîne. Kurê min ez jî we  ka te hingî dêna xwe didim,  Hemdaniya 

bavê tee z bawer nakim kesî bavê te kuştibê ji apê te pêve lê kurê mino tu zarokî te qeweta apê xwe 

nîne apê te zilamekî delo dîne madem ku karî birayê xwe bi kujê wê niha derbekî li texê wê çira bavê 

min bi carekî ji diniya yê vemirînê. Kurê min bila xwedê sebrê bidê t eta ku tu bibê xort û bi ser xwede 

werê wê çaxê here heyfa bavê xwe hilîne. Kurê min bila ew şîrê min tu pê mezin kirî di hinavê tede 

bibê şehir û zehferan heger ku tu heyfa bavê xwe di zikê kesî de bilêlê de rûnê kurê min derûne paşa yê 

min o sere min bi goriyo çira bavê min o de rûne. Hemdîno li diya xwe vedigerînê û jêre wisa dibêjê 

lêlê yadê dilê min delekî dilo dîne we pîreka ne dîne û ne ojdane hîna em nizanin ka meytê bavê min li 

ku maye qey nêta te xirabe qey te çavê xwe berda ye apê min Ehmed yadê tê min sêwî li ber dîwar û 

tehin û niçê xelkê bihêlê ma eve ojdanê we pîreka yadê bi sê qesem navê xwedê ezê pêşî çira bavê te ji 

diniya yê bi tefînim û dûvre ezê herim dîwana bavê xwe yan ezê heyfa bavê xwe hilînim yan wê min li 

şûpa bavê min bi şînê yan ezê li şûna bavê xwe rûnim. Yadê heger ku îro ezapê xwe ne kujim û 

fincanek xwîna apê xwe venexwim belkî ji nûve sekeriha hinavê min bişkê ez hinekî ji xwe re rehet 

bibim û karibim rûnim tebata min nayê lê yadê. Diya wî ba dikiyê jêre dibêjê berxê bavê min o dilê 

min dilekî delo dîne ê ê ê de bese lawo bav ê min o te te agir bi hinavê min xist tev bû qetîtikê xwîn ê 

soz û qirarê xwedê li cane min ketibê piştî çavê Hisên axa yê delo dîn nîkaha mêra li min herambê kurê 

min ne bêjê 
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Luqman silêman 

Luqman Silêman 



wêje 
Serpêhatiya kurê mîr... xeleka ( 2 ) 

Carekê ji caran û di rojekê ji rojên buhara rengîn de, ew mîrê kurê mîra çû 

nêçîra xwe, li serê çiya digerîya, jin û zarok li mal hiştibûn, bi hana mêranîyê 

xwe li cihê herî bilind û çetin digirt, loma ew qûnaxek dirêj dûrî mala wî kir û 

gelek çax û dem jê birin. Di wê navê re çend siwarên kurd jî ji xwe re nêçîr 

dikirin, ew ne ji êrdimê bûn, li ser pişta hespa wek lehenga berê wan ket cih û 

warê mîr de, çaxê çavên wan li wê burca belek ket a li ser wî çiyayê xemilandî 

bi kulîlk û nêrgiza, dengê şalûl û bilbila di guhê wan de bû sîmfonîya jiyanê, hiş 

û aqil di serê wan de nema, li dorê çûn û hatin, çavê wan li wê xifşa xezala ket, 

ew bihtir serxweş û sermest kirin, pêjina ti mêrî ji burca belek nekirin, li nav 

dara, li pişt kuç û zinar gerîyan, lê wan ti mêr nedîtin, dever gav bi gav velo 

kirin, lê bê encam, wan jî bi zanebûn û pêlan berê xwe dan jina wek xifşa xezala 

û xwe lê girtin. Dem dema kevin bû, çek jî şûr û mertal û rim bûn, ne dema top 

û tenga bû, loma wa jî ti saw ji jineke bitenê û çend zarokên hûr negirtin, pêşî 

siwarên biyanî xwe kirin ku bi şaşî li vê deverê rast hatine û dixwazin çend pirsa 

jê bikin. Jin jî ji wan netirsîya û li wan ewle bû, bi wî awayî her agahî ji jinê 

wergirtin û rewşa wê û mêrê wê naskirin, li wir bêbaviya wan xwe da der, bi 

dek û xapa li dor wê çûn û hatin , çîroka talan kirina malbata wê jê re gotin, 

herwekî xwe jêre kirin xwedî, heya jinê xwe siparte wan, hişê xwe wenda kir û 

ket gomanê ku wê xwe ji tekmendiya rizgar bike û wê jiyaneke civakî xweştir 

bibîn li nav hoza bav û kalên xwe, herwekî ew siwar ne pismamê wê bûn, lê bi 

tenê haya wan ji wan buyera hebû , çimkî gelek hoza hev û du talan dikirin û 

êrîşên leşkerî dajotin serhev. lê wan lîstikek hûna û jina wek xifşa xezala ket 

dav û xefkê wan. de Jinê soz bi wan re da ko erîkariyê bi hev re bikin, mîr 

bikujin û cih warê wî talan bikin, bibe ê wan. Êvar hat, reştariyê xwe berda nav 

mêrg û newala, teba di kun û hêlînên xwe de wenda bûn û çûn lîs, mîrê çeleng jî 

vegerî mal nav zarokên xwe û şevbuhêrka xwe bi nêvî kirin, bi hev şabûn û bi 

hev re xwarin û vexwarin, zarok westîyan û çûn ser nivîna û ketin xewek şêrîn û 

kûr de. Jinê jî xwe gelekî sipehî kiribû, pir li dor xwe çûbû û hatibû, bi mebesta 

ku mîr bixapîne, loma bi nazikî xwe bi ser mîr de xeland û gotê:  
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Civak 
Serpêhatiya Dilbirîn... xeleka (1) 

Dilbirîn jî wek piraniya miletê kurd dev ji gundê xwe berdaye.Piştî ku 
nema debora wî li gundê wî bûyeji bê çareyî biriye xwe daye bajarê 
Qamişlo. Raste ku wî mal biriye bajêr lê canê wî hişê wî li şûn wara  li  
gund ma ye  tenê giyanek bê can bi xwe re biriye bajêr. Gund ji bîra 
Dilbirîn naçê tim li bîra xwe tînê. Nexasim dema ku zilamê gund di 
buharan de li bênderê gund ji xwere di rûniştin li ber bi bihna giya yê 
buharê ew gul û çîçek û beybûn û indeko li wan bêndera li pozê wan 
di xist.û zivistana jî di rojê ku rojê ew korkê xwe gerim bi ser gunde 
berdida û zilamê gund li ber dîwarên gund di rûniştin pişta xwe 
didan dîwarên xaniyê ber bi roj bû û çixarê xwe di vexwarin û ji aş û 

bajêra tanîn.. Herdem Dilbirîn keser ji kûrahiya dilê xwe li ser gund û hemî heval û hugirê xwe 
dikşandin ji lewma jî Dilbirîn ne dikarî têkiliyên xwe ji gund bi birê ji ber wisa jî hîn girêdanê wî 
yên gundîtî mane û çûn û hatinê wî li cem heval û hogirê wî hene. Dilbirîn gelek sal di gund de 
û bi gundiyan re çi bi xweşî û çi bi reşî, rojên sar, şevên dirêj li hev guhdar kirine, li ber sopê 
tepika gelek çîrok çîvanok rêk û pêk li ber hev danîne ji ber van tiştên bi nirx li cem Dilbirîn û 
hin tiştên dî wî ne dikarî hevalên xwe wisa bi hêsanî ji bîr bikê..Roja ku firax miraxê xwe yê 
malê xistin terektorê hin zilamê gud arî wî dikirin dema ku kebaniya wî çend balgihê dawî anîn 
û dane destê Xelîlê cîranê xwe yê ku di terektorê de bû firaxê wan di sipasrtin hev û bi destê 
kebaniya Dilbirîn girt alî wê kir ta kuew jî li terektorê siwar bû. Dilbirîn jî çû bi destê zilama 
yeko yeko girt û xatirê xwe ji wan xwest lê çavê wî tijî rondikê hevaltî û berdana axa gund bûye 
qirika wî rêya axavtinê nedayê ku çar gotina ji wan re bêjê û xatirê xwe ji wan bi xwazê. Lê dema 
ku çû li kêleka ajovan rûnişt berê xwe da gundiya û ji wan re got: ji îro pêde dema ku hûn hatin 
bajêr hûnê mêvanê min bin û pêre pêre rondikê çavê wî li hev siwar bûn û bi ser riha wîde 
gindirîn. Wê çavê min li rêya webê terektor bi rê ketiye lê berê Dilbirîn li zilamê ku li ber deriyê 
xaniyê wî sekinîne û bi wan re daxivê tevlî ku dengê terektorê bi ser debgê wî ketiye û zilamê 
mane li şûn wara dengê wî nakin lê ew ya dilê xwe dibêjê di bin wa hestê ji hev ketî de. Malek 
we li bajêr çêbû hûn ji bîr nekin deriyê min ji were vekiriye.  Xelkê Gundê ku Dilbirîn mal jê 
aniye bajêr jî ji xwere dibêjin malek me li bajêr çêbû,dema ku em herin bajêr û em şevderê bi 
mênin em dikarin bê minet li malawî razin em piçûkê bi hev re mezin bûyîne. Dilbirîn dijiyana 
xwede gelek zehmetî, perîşanî, birçîbûn iza ger û pevçûn dîtiye. Ew li sê parçê kurdistanê gera 
ye,bîra welatê xwe dibê dizanê ku welatê wî çar parçeye, bindestê û dagirkeraye. Dilbirîn di 
dibistanê olî de xwendiye û melatî kirîye ji ber vê yekê ew li gelek gund û bajarê kurdistanê 
geraye. Dema ku hikûmeta Sûrî erd ji hina sitandin û dane hinêdî, yanî dema ku kembere Erebî 
çêkirin, di sala 1973 an de wî erd negirt got: Ev erd herame ez vî erdî nagirim..Lê pîreka wî di 
pişt wîre û bi dizî ji wî ûbi alîkariya hin dost û hevala parçek erd ji zarokê xwere girt bê ku ew 
zanibê.Lê dema ku wî bihîst gelekî bi pîreka xwede xeyîdî û jêre got: Ev erd ji hinê dî hatiye 
sitandin û wê bidin me?Hûn çawe dikarin vî erdî bi xwe bigrin hûn dizanin ev erd ne yê weye û 
yê hinê diye, xwedê ev yeka ha netotiye. Dilbirîn mala xwe ji gundê Aliya aniye bajarê 
Qamişlo,li başûrê Mehmeqeye bi cîbûye, wî dixwest ku tiştekî ji paşeroja zarokê xwere bikê da 
ku zarokê wî nemînin li gunda, dibê ku zarokê wî ji xwe re li bajêr hinekî pêş bikevin çi di warê 
civakî de û çi di warê abûrî de yan di warê rewşenbîrî de, evbû merema wî. 
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Luqman Silêman 
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Ji sûlavên êş û kul an 
Ji pêl dînên deryay an 
Ji agirê tenê bûnê 
Ji nav lepên dema , 
Bê sinc 
Ji tevna tevinkarên bê rû 
Li xwe ...diger im 
Li xwe vediger im 
Lê ji torreya dilê te  
Nikar im , 
************************* 
Ristên awira çavên te 
Destarê reş kevirî 
Dam ser hev 
Di penageha çavên te da 
Rê dinêr im 
Şikestî 
Ket im 
Hilket im 
Raket im 
Bê çek  
te kuştim. 
**************************** 

Mûmê Welat ☆27♡10♡2018 
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Pencera dilê min girtiye 

Ez nema zanim kilîta wê li kuye 

Niza li gend û bajara û deș û çiyaya û ne li zindana 

tariye 

Pencera dilê min girtiye 

Ez bipirsim ji dayikê pakrewana ya ji dayikê 

dergûșê vala û termê miriye 

Li kolana Azadîyê dikim gazî û hewar min ne kes û 

ne xwedîye 

Pencera dilê min girtiye 

Xușkno û birano di gaziya minde werin me ne 

ware û me ne cîye 

Pencera dilê min girtiye 

Daxwaza min kurdistanek serbixwe ye tucar ew li 

cem min ew ne bê hêviye 

Pencera dilê min girtiye 

Diya șiyar 30/ 7/ 2018 

 

Diya Şiyar Nêrgiz 

https://www.facebook.com/mume.welat?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCF0YJUOytQK-JyaeoEf2JqXTwXJM99oMW0il0wiwQnwUVEWmRIYED_NtPh8iFHdg6ezn7UA5sS670z&fref=mentions
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Pîşeya te hînbîn û hem pêkbîn 

Ne tenê şûr û çek dijmin dertîn 

Pirtûk û pênûs jî tînê mizgîn 

Ser rêça kurdaweriyê ... şêrîn 

Tê pêk bînê azad û .... faraşîn 

Li ser dîwarê pêde tîpên xwîn 

Şoreşa kurda agirê ....... vejîn 

Bi dengê bilind, hawar û qêrîn 

Wek min, sîper dakeve ser zemîn 

Sînorên nav me bi hêz biqetîn 

Bi can polat, çêke hêvî û ..... vîn 

Ji bo Kurdistan û ..... ala rengîn 

Mahmod Oso Sîper 

 

 

 

HÊVÎ 

........... 

Ey xwendekar,peyamê nivîsîn. 

Ji derdan û axîna dil derîn 

Rola te pêwîste Ji bo zanîn 

Pelên zilm û zorê her biçirîn 

Hêvî di dilê şagirta ...... biçîn 

Welatê min bûye jar û xemgîn 

Tu nifşên giran çêke Ji bo jîn 

Were sîper zimanê me bixwîn 

Bi zanistiyê .... û bi dilsozîn 

Hûnê vegerînin,taca ..... zêrîn 

Dilê şikestî xweş awaz vebîn 

Kurên welat hînbike ser evîn 

Wê xweştir be evîna mem û zîn 

Digel dîroka şaristanê çêbîn 

Rola kurda tê da pir girîngbîn 

Çopî,lorî û mîdî û ...... horîn 

Baban, botan û soran û farqîn 

Çiya û zemîn tev de dihezîn 

Kawa,rustem û deysem û cangîn 

Lê îro mane perîşan û xemgîn 

Bin dest û koledar û çelmisîn 

Li serê me bombe û çek teqîn 

Komkujî û hem birîndar dibîn 

Zozan û ararat mayî bixwîn 

Binêre li kobanê û ......... afrîn 

Tirk, ereb û ecem li hevcivîn 

Gund û bajar û însan dişewtîn 

Wêran kirin batman û nisêbîn 

Dar û ber û gul û rîhan zerbîn 

Ma,nebese Ji xewê xwe rakşîn 

Dê rabe serxwe, fêrbike zanîn 

Tu rêbera gelê kurd dilbirîn 

 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/jine.azad.7
https://www.facebook.com/jine.azad.7


Helbestên zarokan 

 

 

BEBIKÊ 

Bebe bebe bebikê 

Porzerê rû nermikê 

Can û xweş û rindikê 

Megrî megrî pitikê 

Pitika min delal e 

Rûxweş e deng zelal e 

Dêmsor e çav kejal e 

Her dem bo min heval e 

M. Lewendi 

HIRÇO 

Hirço, hirço 

Laş bi pirço 

Pirçî nerm e 

Çiqas germ e 

Were were 

Hirmî li vir e 

Gulover e 

Xweş û zer e 

M. Lewendî 

PISIKÊ 

Mîyaw mîyaw pisikê 

Delalê pûrt nermikê 

Çav reşê reng belekê 

Were ba min bîstekê 

Tu çi rind û delal î 

Hê nebûyî yeksalî 

Ranawestî direvî 

Ha vî alî, wî alî 

M. Lewendi 
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DESTÊ RASTÊ DESTÊ ÇEPÊ 

Destê rastê, destê çepê 

Du destên min hene 

Pîyê rastê, pîyê çepê 

Du pîyên min hene 

Serê min gulover e 

Du çavên reş li ser e 

Pozekî xweş li ber e 

De were were 

------------------------------------------------ 

Roj im, roj im duşembê 

Pirr xebat e, sêşembê 

Silav li te çarşembê 

Pirr bi kêf im pêncşembê 

Gellek xweş e, roja înê 

Tim lîstik e şembiyê 

Hefteyek temam yekşembê 


