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Nûreddîn Zaza wefat kir
Pervîn

Edi hemî xwendevan 
dizanin ku Dr Nûreddîn Zaza 
di 7.10.88 de. li Lozanê. 
Sulss. wefat kir. xwe glhand 
rêza ronakbirên ku. weka wî. 
di destpêka vê sedsalê de ji 
stema (zulm) Atatürk re- 
viyan û pena bûn (iltica kir) 
Sûriyê û, li wê derê. yan li 
Ewropa. pistî xebateke giran 
û bê dawî. yek bi yek vemirîn 
û dilê me birdîndar û sikestî 
hist.

Hemî rojanme û kovarên 
kurdi vê bûyera gelek xem- 
gîn weşand û li ser jîna 
Nûreddîn agahdariyan dan.

Ji bo ku kovara me sê 
mehî ye. mixabin. em di vê 
agahdariyê de dereng 
man. Loma, em pêwist nabî- 
nin ku em bi hûrî li 3er jîna 
Nûreddîn rawestin. Lê. bi vê 
hincetê (munasebet). min 
dixwest ku ez van çend

higotinên jêrîn binivîsim :

Dema ku Nûreddîn dijiya, 
gelek kêm Kurd pêwendiyên 
xwe pê re dikirin. lê pistî 
mirina wî hemî rojname û 
kovar li ser xebata wî y a 
gelek hêja û stem û êşken- 
ceyên ku wî di zîndanên cihê 
de kişandi bûn nivîsîn. Ev tist 
ji ba Cigerxwîn, Kamuran 
Bedir Xan û yên din jî ewha 
bû. Dibe ku ev dûrketin ne 
bitenê sûcê Kurdan be. lê yê 
van ronakbîran bixwe. ku 
nizani bûn xwe nêzîkî wan 
bikin. be. Lê tistê ku hergav 
min gelek dêsîne ew e ku 
dema ku ranakbîrek di jiyanê 
de be. yan em bicarek xwe 
jê dûr dixin û behsa wî 
nakin, ango wî dikin "tabû", 
yan jî em bitenê rexneyên 
gelek hişk lê dikin, ango tu 
tistekî pozitîf di xebata wî 
de nabînin. Lê piştî mirina 
wî, em ji xeynî aliyên wî yên

bas nabînin ! Em pesna wî 
û xebata wî dikin ! Ev yek 
dil û moralê ronakbîran 
gelek dişikîne, ji bo ku ew 
xwe tenê. Ji gelé xwe dûr. 
dibîne û tu feyde ji xebata 
xwe nabîne.

Tu xebat. eger ew rêzani 
yan çandî be. bê pistgiriya 
gel û nêzîkbûn û hezkirina 
hevalan tama wê tu neye. Ez 
vê yekê ne ji bo çirisîna navê 
vi hundermendî yan vê sex- 
siyetê dîbêjim. Lê gava ku 
gelé me xwedî li kesên ku 
temenê (umr) xwe dane 
pirsa kurdi û ku bi saya êş 
û sewata dilê xwe tistan 
diafirinin dernakeve. ew di 
tenhayiya xwe de hêdî hêdî 
vedimirin û tam di jinê de 
nabînin. Gesbûna tevgera 
me girêdayî gesbûna dilê me 
ye.-
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Ni j adkuj i ya Kurdî li Parl ementa Ewropa
Di mêjuya (Tarîx) 14/9/88 Strasbourg, nijadkujiya Kurdî ji pirsa Kurdî je  xwest. Em 
de, Parlementa Ewropa, di li Kurdistana Iraqê, bi xurtî li jêr metnê vê protêstoyê bi 
civîna xwe ya giştî de, li mahkûm kir û dîtina çarekê Ingilîzî diweşinin.

RESOLUTION

on the Iraqi offensive against the Kurds

The Furopean Parliament,

A. whereas, after the cease-fire between Iran and Iraq, the Iraqi army is 
pressing ahead with the extermination of the Kurdish population of Iraq,

B. whereas these attacks against the Kurdish people hâve resulted in the 
slaughter of thousands of civilians and the destruction of thousands of 
Kurdish villages,

C. having regard to the fact that Iraq is using Chemical weapons to exterminate 
the Kurdish population and this has led to the atrocious deaths of thousands 
of civilians and verges on génocide,

D. having regard to the mass exodus forced on the Kurds from the North of Iraq, 
who hâve fled to Turkey,

E. shocked at the attitude of the Government of Iraq, which is deliberately 
ignoring the warnings and condemnations of the international community 
calling on it to abandon the use of Chemical weapons,

F. having regard to the results of the inquiry conducted at the request of the 
United Nations,

G. whereas actions of this kind cannot be passed over in silence without 
détriment to international law and order.

1. Condemns the répressive means used against civilian Kurdish populations in 
Iraq and, in particular, the use of Chemical arms;

?. Requests the parties in dispute to put an end to the hostilities and
to seek a negotiated solution to the Kurdish problem taking into account 
the respect of human rights;

3. Calls on the Council and the Member States of the European Community to take 
immédiate steps to suspend ail arms shipments to Iraq as well as ail exports 
of Chemical  substances or equipment which could be used to produce Chemical 
weapons;

A. Calls on the Member States of the Community, acting in coopération with the 
Government of Turkey and humanitarian organizations, to provide ail possible 
assistance to the Kurdish refugees;

5. instructs its President to forward this resolution to the President of the 
Foreign Ministers meeting in political coopération, the President of the 
Commission, the Heads of State and Government of the Member States and the 

. Iraqi aut hor i t i es.



Rêzimana Kurdî
(Zaravê Kurmanci)

- XV -

Mfr Celadet Bedlr Xan û Roger Lescot (■)

V. Tewandin (2)

Tewandina nav df rewsa ne binavkfrî de

I 20. Tewandina gotinên 
ku bî dengdêrekê 
diqedîn.

Paşdanîna pêşkerên awayî 
di gotinên ku tîpa wan a 
dawîn dengdêrek e, dlyarbû- 
neyên (hadiseyên tebîî) ku ji 
pirr nêzîk de ewên ku me ji 
berê li ser parekan lêhûrnêrî 
bûn (li pigk "fesl" IV binêre) 
tînin bîra me derdixîne. Divê 
ku em pêşan bidin ku, di vê 
rewşê de jî, teseyên (awa, 
şikl) hevgirtî bi awakî giştî ji 
teseyên biservehatî (munta- 
zam) çêtir tên girtin Çtên 
tercîh kirin), her gava ku 
bikaranîna wan mumkun be.

Nîsank I. Tu awayekî hev
girtî nayê pejirandin (qebûl 
kirin), dema ku rengdêreke (*)

(sifet) pêsker, nebinavkirî, 
pirskerî yan jimarin were 
pêşiya gotin (li bend I 15, 
perçeya siyemîn binêre).

Nîsank II. Di vajayê (eks) 
rewsa tebîî de, di rewsên 
weha de, pasdanîna pêşkera 
-o ya awayê bangî yê nêr bo 
gotinên ku bi dengdêrekê 
diqedin bi awakî gigtî nabe 
sedema xuyabûna dengdê- 
reke girêdanê yan diyarbû- 
neyeke hevgirtinê. Rasthati- 
na du dengdêran, ku encama 
(netîce) ragihandina vê -o’yê 
bi gotinên bi a, e, ê, o ye, 
weka tebîî hatiye pejirandin 
Àngo ev y jî pigtî û, di 
navçeyên ku tê de ev deng ü 
(wî) tê bi lêv kirin de, gelek 
pêwist e (li bend 20 binêre).

Ji alîkî din, û ev 
istisnayeke din a rêzikên 
(qaide) gistî yên girêdanên 
ahengî ye, pêgkera -ino ya 
awayê bangî yê gelejmar yê 
her du zayendan (dns) xwe 
dispêre n, ne ye yan w. 
dema ku ew xwe radigihîne 
gotineke ku bi dengdêrekê 
diqede.

121. Gotinên bi -a û -e.

Di awayê têrkerî yê her 
du jimaran de, dengdara 
girêdanê y ye; teseyên hev
girtî -ê, ji bo gelejmar, didin 
û -an ji bo her du zayendan 
Di awayê bangî de, hevgirtin 
bitenê ji bo gelejmar tê 
pejirandin.-

(*) Grammaire kurde, Librairie d’Amérique et cTOrient, Paris 1970. Wergerandin: Pervîn.
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I)  Gotinên bi -a

Nêr
Nîse : zava

Mê
Nîşe : çira

Teseya bîserve- 
hatî

Hevgirtin Teseya biserve- 
hatî

Hevgirtin

Têrkera yekejmar 
Bangê yekejmar

zavayî
zavao

zavê çrayê
çfrayê

çirê
çirê

Têrkera gelejmar zavayan zavan çirayan çiran
Bangê gelejmar zavanino zavano çiranino çirano

2) Gotfnêr» bf -e

Nêr
Nî9e : pale

Mê
Nîse ; perde

Teseya biserve- 
hatî

Hevgirtin Teseya biserve- 
hatî

Hevgirtin

Têrkera yekejmar paleyî palê perdeyê perdê
Bangê gelejmar paleo perdeyê perdê

Têrkera gelejmar paleyan palan perdeyan per dan
Bangê gelejmar palenino paleno perdenino perdeno

Nîşank I. Dema ku hin 
serenavên bi e, weka 
Franse, Sûriye, Tirkfye, 
awayê têrkera wan biserve- 
hatî be, e'ya wan a dawîn bi 
rasthatina y'ya girêdanê bi a 
dirêj dibe. Bi vî awayî : 
Fransayê, Sûriyayê, Tirkiya- 
yê. Teşeyên hevgirtî : 
Fransê, Sûriyê, Tirkiyê jî tên 
pejirandin. -

Nişank IL Avabûna ku bi 
hevgirtina awayê têrkerî yê 
yekejmar yê navên nêr ku bi 
-e yan -a diqedin dibe, bi 
rastî bltenê rewşeke taybetî 
(xusûsî) ya rêzika benda 
1 14 ye.

122. Gotinên bi -ê.

Dengdara girêdanê y ye;

ê’ya dawîn bi e tê guhertin. 
Di awayê têrkerî de, hevgir- 
tin bitenê di yekejmarê de tê 
pejirandin; ew -ê, ji bo her 
du zayendan dide, û bi vî 
awayî teseya gotinê negu- 
hertî dihêla Di awayê bangî 
de, teşeyeke hevgirtî di gele- 
jmarê de tê pejirandin

Nêr
Nîse ; malxwê

Mê
Nîse : dê

Teseya biserve- 
hatî

Hevgirtin Teseya
hatî

leiserve- Hevgirtin

Têrkera yekejmar 

Bangê yekejmar

malxweyî
malxwiyî
malxwêo

malxwê deyê
diyê
deyê
diyê

dê

Têrkera gelejmar 

Bangê gelejmar

malxweyan
malxwiyan
malxwênino malxwêno

deyan
diyan
dênino dêno
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123. Gotfnên bi -î. y ye; fya dawîn bi i tê jmar (ew teseya gotinê ne-
guhertln. Hevglrtln bitenê di guhertî dihêle) û awayê 

Dengdara girêdanê hergav awayê têrkerî yê nêrê yeke- bangî de mumkun e.-

Nêr
Nişe : rêwî

Mê
Nîse : kebani

Teseya biserve- 
hatî

Hevgirtin Teseya biserve- 
hatî

Hevgirtin

Têrkera yekejmar 
Bangê yekejmar

rêwiyi
rêwiya

rêwi kebaniyê
kebaniyê

Têrkera gelejmar 
Bangê gelejmar

rêwiyan
rêwînîno rêwino

kebaniyan
kebanînino kebanîno

I 24. Gotinên bi -û û -o.

Di awayê têrkerî de. 
dengdara girêdanê bi awakî 
gîştî w ye (di hin peyvikan 
de y ye. Li bend 19-20 
binêre}, lî ber w. û'ya dawîn

bi i tê guhertin; o tu guher- 
tîn nabine. Bikaranîna y, 
weka dengdareke girêdanê. 
dengdêra dawîn û yan o 
neguhertî dihêle. Di peyvi- 
kên Rojhilatê de. y'eke girê
danê di awayê bangî yê

gotinên nêr ên bi -û de xuya 
dibe. Di awayê bangî yê 
gelejmar de, bitenê hevgirti- 
nên gotinên bi -û û -o. û di 
awayê bangî yê yekejmar û 
gotinên nêr ên bi -o de tên 
pejirandin.

I)  Gotinên bi -û.

Nêr
Nîse : rû

Mê
Nîse : xwesû

Teseya biserve- Hevgirtin Teseya biserve- Hevgirtin
hatî hatî

Têrkera yekejmar riwî xwesiwê
rûyî xwesûyê

Bangê yekejmar rûo xwesiwê
rûyo xwesûyê

Terkera gelejmar riwan xwesîwan
rûyan xwesûyan

Bangê gelejmar rûnino rûno xwesûnino xwesûno

2) Gotinên bi -o.

Nêr
Nîse : zaro

Mê
Nîse : co

Teseyên biser- Hevgirtin Teseyên biser- Hevgirtin
vehatî vehatî

Têrkera yekejmar zarowî cowê
zaroyî coyê

Bangê yekejmar zaroo zaro cowê
coyê

Têrkera gelejmar zarowan cowan
zaroyan coyan

Bangê gelejmar zaronino zarono conino cono
7



I 25. Gotlnên ku kîteya 
wan a dawîn -i distîne.

Diyarbûneyên ku ragihan-

dina pêskerên awayî bo van 
gotinan ava dikin eynî yên 
ku li ser parekaa li jor„ hatin 
nîşan dan In (bend 109).-

Pêşgotî : Bav harsim (tiriyê 
ne gihayî) dixwê, dranên kur 
disekihin.-

VI. Tewandin

Tewandfna nav dl rewsa nebfnavkirl de

126. Awayê kirdeyî

Nav bitenê parekê distîne. 
bê ku tu pêskereke din 
bistîne.

a) Nêrê yekejmar

Mirovek (mirov) 
Hespek (hesp)

b) Mêya yekejmar

Dotmamek (dotmam) 
Mehînek (mehîn)

c) Gelejmara her du za- 
yendan

Mirov in 
Hespin 
Dotmam in 
Mehînîn

127. Awayê têrkerî

Pêşkerên ku xwe radigihî- 
nin pareka gotina ku pasda- 
nîkirî bûye ew in ku ewê bi 
awakî gistî xwe bigihînin 
navê binavkirî.

a) Nêrê yekejmar : -i

Ez mirovekî dibînfm.
Ez hespekî dikirim

b) Mêya yekejmar : -ê

Ez dotmamekê dibînim. 
Ez mehînekê dikirim.

c) Gelejmara her du 
zayendan : -a

Ez mirovina (hespina ji- 
nina mehînina) dibînim.

Nîsank I. Pêskera -a ya 
têrkera gelejmar pêşkera 
tebîî -an ku rïya wê ne 
ketiye bixwe ye.

Nîşank II. Navên ku di 
rewsa mutlaq de ne nikarin 
bikevin awayê bangî.

Nîsank III. Di peyvika 
Hevêrkan (Tor Abdîn) de, 
teseyeke gelek taybetî (xu- 
sûsî) ya awayê têrkerî yê 
gelejmar, a navên nebinavki- 
rî, hat dîtin. Ew encorna 
(netîce) ragihandina pêske
reke -î bo pareka navê nêr 
û -ê bo ya navê mê ye. Ew 
weka awayê gistî. lê di 
rêzayê (mana) perçeyi de, 
tê bi kar anîa

Nîşe :

Aviné bide min (hinek av 
bide min).

Goştinî bide min (hinek

gost bide min).

Di peyvikên din de tê 
gotin :

Nîse :

Avê (yan av) bide min. 
Gostî (yan gost) bide min.

Nîsank IV. Di peyvikên ku 
pareka nebinavkirinê -in (li 
bend 1 10 bfnêre) bi kar 
naynin de, dawîneya -ina ya 
awayê têrkerî yê gelejmar bi 
avahiyên jêrîn tê guhertin :

Ez hinek hespan dibînim : ez 
hespina dibînim

Yek caran ez diçim nêçîrê : 
ez carina diçim nêçîrê.

Ev bikaranîna taybetî ya 
yek di gelejmarê de bitenê 
ji bo awayê têrkerî tê peji- 
randin. Tucar nayê gotin : 
yek hesp yan yek car dêlva 
hespin û carin.

128. Hebûna pêskereke 
awayî dikare bibe sedema 
ketina dengdêra pareka ne
binavkirinê. Wê gavé, em 
van teseyan dibînin :

Hespkî, dêlva hespekî. 
Mehînkê, dêlva mehînekê. 
Mirovna, dêlva mirovina
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Lê ev girêdan ne hergav 
mumkun e. Bl vî awayi, di 
rewşa mehîn de, meriv ni- 
kare bêje mehînna, dêlva 
mehînina Bi rastî, teşeya 
hevgirti mehînna ewê bi 
neçarî (icbari) mehîna bide» 
ji bo ku di kurdî de dûbare- 
bun (tekrar) nayê pejirandin 
(li bend 64 binêre), êdî ne 
mumkun e ku meriv awayê 
têrkeri yê gotina di rewşa 
nebinavkirî de ji awayê wê 
ya têrkeri ya di rewsa bi- 
navkirî de cihê bike (mehîna

I 30. Nexseya biranînê.

dêlva mehînan). Ji bo sede- 
mên weha ji, awayê têrkeri 
yê yekejmar yê çêlek, mi- 
rîşk, û hwd ewê hergav di 
rewsa nebinavkirî de bibe 
çêlekekê, mirîskekê, û hwd, 
û tucar nabe çêlekê yan 
mirîşkê, û hwd

129. Tewandina gotinên bi 
-a, -e. û hwd, di rewsa 
nebinavkirî de, tu taybe- 
tiyeke darîçav xuya nade. Bi 
rastî, têr dîke ku meriv 
pêşkerên awayî yên pêwist

ragihîne van gotinên ku pa- 
reka wan a nebinavklrfnê ji 
berê de heye (li bend 103 û 
yên pastir binêre).

Nîşe :

Paleyekî (yan palakî, palêkî, 
palekî), awayê têrkeri yê 
yekejmar (ji pale).

Cowekê (yan coyekê, cokê), 
awayê têrkeri yê yekejmar (ji 
co). -

Ner Mê

Kirdeya yekejmar Mirovek Dotmamek
Hespek Mehînek

Têrkera yekejmar Mirovekî Dotmamekê
Hespek î Mehînekê

Kirdeya gelejmar Mirovin Dotmamin
Hespin Mehînin

Têrkera gelejmar Mirovina Dotmamina
Hespina Mehînina

Pêşgotî : Malê dinê qloçê mêran e.

Dûmahî heye
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Sêwiyên cihané
J. P. Zanders

Pêşgotîna Têkoşer

Têkoser biryar da ku îsal 
û dl 9ala wêbê de filmeke 
vîdêo ya belgeyî (dokumen- 
têr) ya gelek hêja ku li ser 
nijadkujiya Halabca hatiye 
çêklrla II hemî bajarên Beljî- 
ka bide nîsan dan. Di seva 
ku me II Brukselê pêk anî 
de, hevalê me yê beljîkî, 
Jean-Pascal Zanders, ku pir- 
tûkekê li ser çekên sîmîk 
dinivîse, vê axaftina ]êrîn kir. 
Em wê li vê derê werdigerî- 
nin kurdî :

Sêwiyên cihanê

Ji sala 1983 heta nuha 
kanlyên serbixwe dtbêjln ku 
Iraq bi awakî rêkûpêk (mun- 
tazam) çekên sîmîk bl kar 
tîne. Rapporên cîhê yên Rê- 
xistlna Neteweyên Yekbûyî 
(O.N,U.) bikaranîna gazên 
xerdel, neurotoxique û cya- 
nîde hydrogène dilniya 
(tekîd) kir. Lê îsal encama

(netîce) van rapporan mah- 
kûmkirina vekirî ya Iraqê JI 
aliyê O.N.U. bû. Ji wê gavé, 
ev dewlet li çend eniyan 
gihajt serfiraziyên ku ne 
dihatln bîran. Pistî agirbirîna 
20‘ê Tebaxê, wê hêzên xwe 
yên leşkerî li Bakur clvandln, 
ji bo êrîseke gistî li ser
Kurdistanê. Van hêzan heta 
îro ji 100.000 kes bêtir ber 
bi Tirktye û Iranê qewi- 
randin

Erisên sîmîk

Serré sîmîk bftenê aliyek 
ji yên nijadkujiya Kurdên 
Iraqê ye. Di eynî demê de, 
gundine seranser hatine 
tiras ktria malbat ber bl 
çolên hîsk ên Iraqa navendî 
hatine strgûn klrin. Kirinên 
weha ji aliyê rêxistinên kurdî 
berê deh salan hatin eşkere 
kirin, lê mixabin, bê tu 
encam.

Kurd bawer in ku ev

êrişeke dijî wan e. Nîse : Di 
I 3 Gulan 1987 de, serhilda- 
nek li Halabca dijî destela- 
tên (iqtidar, otorite) iraqî ku 
lesker bilez sand wê derê. 
çêbû Li gora sehadeta Ali 
S., pêsmergeyek di tabûra 
çaremîn de, li navçeya Silê- 
maniyê, ku em di llona 87 
de rastî wî hatin, pelixandin 
ewqas xurt bû ku birîndar ji 
nexwesxanan dihatin derxis- 
tin ji bo ku sax bên gor kirin 
Beseke giring ji gelheyê re- 
viya Iranê y an jî xwe gihand 
rêzên berxwedanê. Sehadeta 
Àlî S pistre gelek di cih de 
hat Bombebarana trajîk a 
Halabca bi çekên sîmîk, di 
Adara buhurî de, xuya ye ku 
sezadana (cezakirin) dawîn a 
gelheya ku wêra bû ku 
pêşwaziya (istiqbal) pêsmer- 
geyên kurd û serbazên 
(esker) îranî, weka azadker, 
bike û bi vî awayî, careke 
din di navbera salekê de, 
nefreta xwe, li gel êrîsa 
cezadanê ya buhurî. ji bo 
Saddam Husseyn nîsan bide.
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Erîsên bi çekên sîmîk dijî 
gundên kurdî bê gûman piştî 
Adara I 987 gelek caran 
bûa lê ew tucar ne gihajtin 
firehbûna yên Halabca.

Serré Xelîcê

Di rewsên nuh ên 
bikaranîna çekên sîmîk de, 
meriv tistekî herdemî dibîne: 
Ev çek, gava ku dijmin gen- 
gaziyên (wasite) wî yên xwe- 
paraztinê yên ferdî yan kol- 
lêktîf yan jî yên bersivdayînê 
tu nebia tên bi kar anîa Ev 
nîşan dide çima ji serré 
cihanê yê yekemîn çekên 
sîmîk bitenê l( Cihana Sîye- 
mîn hatin bi kar anîn. Eger 
meriv bi ittihamên iraqi 
bawer bike, leskerê îranî jî 
çend caran van çekan bi kar 
anîn, lê her gav bi awakî 
tenha. Meriv dikare texmîn 
bike ku Iran tecrubeyên xwe 
çêdikir û dibe ku ji sedema 
encamên wan ên ne baş, wê 
giraniya xwe da xurtbûna 
xwe ya moral, yan jî ji bo ku 
ew ji bombebaranên sîmîk 
ên bi rokêtan li ser naven- 
dên mezia ku dijî wan wê 
nikarîba tutiştî bikira, ditîr- 
siya Ev kêmasî bê gûman 
gelek giring bû. Bi rastî, 
maskên wê yên gazé û cillên 
xweparaztinê dijî gaza xer- 
del yan yên neurotoxiques 
kêm bûn. Lê ew hebin jî, 
nirxê (qîmet) van destgehan 
ne dibû, ji bo ku di 40" bêtir 
de, meriv nikare ji 15 xule- 
kan (deqqe) bêtir wan bi- 
kisîne, bê ku ji germayiyê 
bimire.

de, gelek gundên navçeya 
Silêmaniyê bombebaranên 
iraqî bi çekên şîmîk kişandia 
Ev hînbûneke xemgîa hem ji 
bo sîvîlan û hem ji bo 
pêsmergeyaa bû. Àlî S. ji me 
re got ku ev tecrubeyên 
trajîk ji xelk re hîn kir ku 
nêzîkbûna agir, av yan berf 
merivaa bi awakî rêjeyî 
(nisbî) be jî, dijî van çekan 
diparêze. Ji wê gavé, ew 
xwe dijî êrîşên gazan bi 
awakî basît xwe diparêzin : 
Xwe nêzîkî agirekî dikin û 
potên 9il li ser dev û pozê 
xwe diguvêşia Ji derveyî 
çend maskên gazé, ku ji 
leşkerê iraqî hatine stendia 
ev awayê paraztinê yê ku 
bêtirîn tê bi kar anîn e. Lê 
dijî neurotoxiques û gazên 
xerdel, ku ji cillan derbas 
dibin û êrîsî çerm dikia 
potên şil û heta maskên 
gazé jî bitenê hinek riyên 
nefesê diparêzia Li cihên ku 
gelek xweydan derdixînin, 
gaza xerdel li ba Kurdan 
sewatên gelek giran çêdike.

Saxkirinên birînan hema tu 
nene. Di navçeyên tenha de, 
bîjîjk (doktor) nayên dîtia 
Agahdarî û tecrube ji devan 
digihêjin guhaa hin caran 
Kurd li ser vê yekê fêran pêk 
tînin. "Lê meriv ji bo zaroke-

Xweparaztina tibbî

Ji bo ku Kurd tucar bi 
çekên şîmîk xerîk (mijûl) ne 
bûa ew hîn jî qelstir bûa Di 
navbera Adar û Gulan 1987

kî ku bi awakî ecêb dikuxe 
çi bike dipirse Alî S bi 
dengekî xemgîa "Gava ku 
meriv ne bijîjk be. çawa alî 
wî bike? Gava ku çavên 
zarok sor bia ji derveyî 
şustina wan bi ava zelal, 
meriv çi bike ? Ciqas kes 
hene ku heta vê kirina basît 
jî nizanin ... Ji berê, çara 
tenê ew bû ku nexweşan 
bibin nexwesxaneyên 
Iranê. Lê vê jî pirsên mezin 
derxistia Mesafeta ku bi fi- 
rîna çivîk ji sed kîlometreyan 
ne dûrtir e, ji sedema çiya- 
yên kas û şiveriyên ku pirîcar 
bi bombe ne pêne caran 
dirêjtir dibe. Gelek birîndar 
di rê de dimiria ji sedema 
iltihabên birînên ku bixwe ne 
bitehlike ne.

Erîşa vê havînê rewşeke 
bicarek cihê derxist Leşke- 
rên hikûmetê Kurdan ber bi 
Tirkiye û Iranê, ev welatên 
ku ew jî ji aliyê paraztina 
mafên mirovî ne bê gûman 
ia diqewirînia Inkarkirina 
Tirkiyê ku ji nav penaberan 
birîndarên gazan hene na- 
hêle ku civaka navnetewî 
bilez mutexessisan û derma- 
nên pêwist bisîne.

Li Iranê jî Kurd zordestiyê 
dikişînia li gel ku di 1979



de ew bi awakî geş beşdar 
bûn xistina rejîma Sah.

Eger em werin Kurdên 
Tirkiyê, kovara Newsweek ji 
kirinên leskerê tirkî dijî ser- 
hilên kurd re dîbêje "search 
and destroy" (bîgere û imha 
bike !), û bi vî awayî pratîkên 
amerîkî li Vietnamê tîne bîra 
me.

Pelixandina sîstêmatîk a 
ciyakeke ku ji 20 milyonan 
bêtir e vê pirsê derdixîne : 
Cima civaka navnetewî di 
dengdanê de dereng dimîne? 
Bersiva tenê heta berê de-
meke kurt .... bêdengîyeke
xurt bû. Serokê kurd ê efsa- 
nî, Mustafa Berzanî, di 1979 
de, li ser texte mirinê, çar 
salan piştî şikestina serhil- 
dana kurdî dijî Bexdayê, 
dîgot : "Em sêwiyên cihanê 
ne. Bi rastî, tukes li cihanê 
bi tiştê ku te serê me mijûl 
nabe". Bi rastî, nefreta ku di 
nêzîk de hat nîsan dan ji bo 
awayê ku Kurdên Iraqê pê 
hatin êrîş kirin, ne ji bo 
bûyerê bixwe, çêbû.

Serré 9 Îmîk û rêaksyo- 
nên navnetewî

Rêzikên (qaide) nuh ên 
huqûqa navnetewî bitenê 
gava ku dijî menfeetên nete- 
wî yan ên çend welatan 
dernakevin tên ferz kirin. Ev 
tîşt dî bikaranîna çekên 
şîmîk di şerrê Xelîcê de hat 
isbat kirin. Nuha ku Iran û 
Iraq agfrbirînê imza kir, 
cihan ji nişka ve dibîne ku 
Protokola Cenevê bi awakî 
giran hat pelixandin Di nav- 
bera 1984 û 1988 de, 
mutexessisên serbixwe ji 
Konseya Emniyetê re pêne 
rapporên giran li ser Iraqê 
pêşkeş kirin, le diviya ku ew 
li benda vê havînê bîmînin

ku navê Iraqê di biryara 
O. N  U. de bê nivîsîn.

Li gel dîtineke saf ku îro 
belav bûye. Protokola Ce
nevê di 1925 de serfira- 
ziyeke pirr piçûk ji îdêala 
bêçekkirinê bû. Ew bêtir 
çareke nîvçe li hemberî pa- 
razkerên çekên şîmîk di nav 
Civaka Netewî de bû. Kêma- 
siyên Protokolê ku piraniya 
caran tên teşhîr kîrin ev in :

- Ew bitenê ji bo dewletên 
imzaker tezyîqek e.

- Gava ku dewleteke imza
ker bi çekên şîmîk ji aliyê 
dewleteke din a imzaker 
yan yek ji hevalbendên wê 
tê êrîs kiria tatbîqkirina 
protokolê tê rawestandin 
"no first use".

- Ne çêkirin û ne embarkiri- 
na van çekan qedexe ye.

- Di dawiyê de, tu seza (ce- 
za) ji sûckeran re ne hatiye 
dayîa

Dî dema serré Xelîcê de, 
valayiyeke nuh a huqûqî di 
rewseke ku gotûbêjkerên 
1925 bê gûman nikarî bûn 
bixin xeyala xwe, heta di 
kabûsên xwe yê kirêttirîn de. 
ango ku rojekê dewletek

ewê dijî beseke ji gelheya 
xwe van çekan bi kar bine, 
çêbû.

Eger cihan kari bû çavên 
xwe li ser bikaranîna çekên 
şîmîk ji aliyê Iraqê bigire, 
bitenê ji tirsa ku şoreşa 
islamî fireh bibe û bigihêje 
derveyî sînoran e. Rojava ji 
tehlika ciddî ya birîna pe- 
trolê ditirsiya û Yekîtiya Sov- 
yetî û gelek welatên Cihana 
Siyemîn ji hejana istiqrara 
hundirî gelek ditirsiyan. 
Prestîja Neteweyên Yekbûyi 
gelek kêm bû. berê ji sede- 
ma naheziya herdemî y a 
Rojhilat û Rojavayê di navbe- 
ra endamên Konseya Em
niyetê de; piştre ji sedema 
redkirina biryarên Dadgeha 
Navnetewî yên li ser Nicara
gua ji aliyê Dewletên Yek- 
bûyî yên Âmerîkayê; û di 
dawiyê de, ji sedema rawes- 
tandîna para amerîkî. Bi van 
astengên xwe, vê rêxistina 
navnetewî nikarî bû Protoko
la Cenevê bê nezelalî tatbîq 
bîke.

Neteweyên Yekbûyi bê 
çare ne

Dema ku di dawiya 1983 
de bijîjkên ingilîz Iraqê bi 
awakî giran mahkûm dikir,
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civîna gistî ya O.N.U., di 
biryara xwe 37/98D de, izin 
dida Sekreterê Giştî ku pistî 
şikayeteke fermî (resmî) bi- 
karanîna çekên sîmîk ji aliyê 
mutexessisên serbixwe bide 
dîtîrx Le diviya ku Perez de 
Cuellar, bi saya mêrxasiya 
xwe ya sexsî, ne li gora 
biryara 37/98D, lê ji bo
Il I A  . 1 A  . A i lsedemen acil en mirovi, 
heyeteke mutexessisan 
bişîne Iranê, li gel dijîtiya 
hêzên mezia Wê gavé Yekî- 
tiya Sovyetî ji nuh de çekan 
dida Iraqê û Dewletên Yek- 
bûyî yen Amerîkayê pêwen- 
diyên xwe bi vî welatî re ji 
nuh de girêdidaa

Ji bo ku Iraq, li gel gelek 
rapporên mutexessisan, 
tucar ji bo têkdana (xeraki- 
rin) rêzikên huqûqa navnete- 
wî bi awakî vekirî ne hat 
mahkûm k ir in, serokên 
Bexdayê bêtir bawer dikir ku 
wan karî bû, bê seza, şerr bi 
vî awayî dewam bikia Lê 
gava ku 4000 kes li Halab- 
ca di Àdara buhurî de, hatin 
kuştin, xuya ye ku Saddam 
Husseyn sînora ku ji aliyê 
civaka navnetewî hati bû 
pejirandin (qebûl kirin)zêde 
derbas kir. Mahkûmkirina 
fermî ya Iraqê di dawiya 
Hezîranê de xebateke hev- 
rayî ya Konseya Emniyetê da 
dest pê kir in; û vê yekê hişt 
ku sekreterê gîştî, di de- 
meke gelek kurt de, ango di 
20’ê Tebaxê de, agirbirînê ji 
serkeran re bide pejirandin.

Lê, di navbera Halabca û 
mahkûmkirinê de serr ket 
avantaja Iraqê ku çekên 
sîmîk dijî Iranê, û piştî agir
birînê dijî Kurdaa bi kar 
dianîn. Di vê demê bixwe 
de, protêstoyên navnetewî 
ewqas fireh bûn ku ji bo 
êrîşên nuh, ku bi deh heza- 
ran Kurd qewirandin Tirkiye

û Iranê, cihan ji nişka ve 
nema isbatên xurt xwestin û 
ku tavil sezayên aborî hatin 
dayîn. Sedema vê guhertina 
mezin vekirî ye ; Iran nema 
tehdîdekê teşkîl dike û, di 
vajayê vê de, Iraq dibe 
hêzeke navçeyî.

Encamên serré çekên 
sîmîk li Xelîcê

Destelata (otorite) moral 
a Protokola Cenevê tucar ji 
50 salan bi awakî ciddî kêm 
ne bûye, li gel dîroka wê ya 
kevnar a nezelal. Gelo divê 
ku em bawer bikin ku rewşa 
nuh a navnetewî izin dide ku 
her kes karibe, ji bo sede- 
mên xweparaztinê, bê tehli- 
ka sezayê, çekên sîmîk bi 
kar bîne ? Dîtineke weha 
şerîkirina çêkirin û embarki- 
rina wan dixwaze û dikare 
bibe gaveke giring ber bi 
klassîkkirina vî celebê çek. 
Bi rasti bikaranîna wan di
kare di her rewşeke taktîk 
de bê bîr kir in. Bi ser de jî, 
meriv ji xwe dipirse gelo 
welatek dikare bi serbestî 
van çekan dijî gelheya xwe 
bixwe bi kar bîne ? ji bo ku 
tu biryar vê rewsê nabîne û 
ku O.N.U. nikare têkilî "ser- 
rên hundirî" bibe. Bi gotinên 
dia Iraq hem teşe (awa) û 
hem jî naveroka Protokola 
Cenevê nerehet kir.

Nuha, herkes firehbûna 
bêla dibîne, nemaze ku bîrên 
(fikr) li ser lihevhatineke 
cihanî ya bêçekkirinê li 
O.N.U., li Cenevê, di vê salé 
de pêssîmîst bûne. Careke 
dia xuya ye ku stendina 
biryareke tevane ji aliyê ci
vaka navnetewî ne mumkun 
e. Ji nuh de menfeetên din 
ên pêwisttir di ufuqê de 
xuya dibin. Gelek welatên 
rojavayî - nemaze Fransa ku

dergevana Protokola Cenevê 
ye û ku divê di rewşeke 
têkdanê de mudahele bike - 
karên aborî yên zêrîn di 
nuhavakirina Iraqê de bîr 
dikia Tirkiye jî hebûna birîn- 
darên "gazkirî" di nav pena- 
berên kurd de inkar dike, ji 
bo ku ew ji Iraqê 45% ji 
petrolê distîne û ku pê re 
pêwendiyên wê yên bazarga- 
nî yên gelek giring hene. 
Welatên ereb piştgiriya 
Iraqê ya bê sînor dikin û di 
ittihaman de komployeke 
sîyonîst dibînia

Hin welatên Cihana 
Siyemîa ku bi awakî taybetî 
bala xwe didin çekên sîmîk. 
ji sedema serfiraziya Iraqê, 
bê gûman gihajtine baweriya 
ku feyda cinayetê heye. 
Meriv nikarî bû Hîroşîma 
kurdî yan îranî texeyyul biki- 
ra, eger di 1982 de sentrala 
atomîk ku Saddam Husseyn 
dest pê kîri bû ava bike bi 
bombeyên israîlî ne hatiba 
imha kiria
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Dîroka Kurdistanê di

- xv -

V I- Zargotin ù bêje

A- Zargotin (folklor)

Weka li ba hemî gelên ku 
fêrbûna wan ya dibistanî hîn 
kêm pês ve çûye, bêjeya 
(edebiyat) devkî ya kurdî ava 
ye û gelek dewlemend e. 
Prof. O. Vîlçevskî behsa şîn- 
buna zargotina wê kir. 
Loma, gelek belge ji aliyê 
rojhilatzanên biyanî hatin 
berhev klrin û wesandin: 
A Jaba, Recueil de notices 
et récits kourdes, Saint Pe- 
tersbourg 1860; E Prym, A 
Socin, Kurdische Sammlun- 
gen 1890; O. Mann Kur
dische a Persische Fors- 
chungen IV, Die Mundart 
der Mukri, Berlin I, 1906, 
II. 1909; K  Mokas, Kur
dische Texte, (MardinX Le- 
ningard 1926; B. Nikitine, 
Kurdish stories from my col
lection di BSOa IV (1926X 
121-38 de; nivîskar bixwe, 
Quelques fables kurdes d’a
nimaux, di Folklore, 
XL C1929), 228-44 de; R. 
Lescot, Textes kurdes, I, 
Paris 1940, II, Beyrût 1942; 
Th. Bois, L’ame des Kurdes 
à la lumière de leur folklore, 
di Cahiers de l'Est, Beyrût, 
N’ 5 û 6 (1946) de; S 
Wikander, Recueil de textes 
kurmandji, Uppsala-Wiesba- 
den 1 959; D. N. Mac-

Kenzie, Kurdish dialect 
studies, London 1961-2, 
cildê 2mîn

Kurd bixwe, ji destpêka 
serré cihanê yê yekemîn bîr 
kir ku serwetên zagotinî ji 
pîran yan ji çîrokbêj û deng- 
bêjên hoste ku hergav kêm 
dibin berhev bikin Berê, 
mîrên Bedir Xan ji 1932 
heta 1946, di kovarên xwe, 
Hawar, Ronahî û Roja nû de; 
K Cindî, E. Evdal, Folklora 
kurmanca, Erivan 1936; H  
Cindî, Folklora kormancîê, 
Erivan 1957. Kovareke giştî 
di I. M. Resûl, Edebî Folklorî 
kurdî de. Lêkolînewe, Bexda 
1970 (li Th. Bois, Connais
sance des Kurdes, I 17-25 
binêreX

Ev dewlemendiya zargotinî

berê di pêsgotiyan metelo- 
kên gelerî, têxistinî de tê 
dîtin Kurd hez dike ku pyva 
xwe bi pêsgotiyên bi wezn û 
qafiye ku hesteke (hiss) rast 
a baldanê nîşan didîn bixe- 
milîne. Pesgotî kurteyeke 
xwes a aqîlmendiyeke pratîk 
nîsan didîn Bi vî awayî bi 
hezaran pêsgotî hatin 
wesandin E Noël, The cha- 
racter of the Kurds as illus- 
trated by theîr proverbs and 
popular sayings, di BSOS, IV 
(192IX 79-80 de; D.P. 
Margueritte û Mîr K. À. 
Bedir Xan Proverbes kurdes. 
Paris 1938; R. Lescot, Pro
verbes et énigmes Kurdes, di 
REI, IV (1937), 307-50, 
pasê ev metn ji nuh de di 
Textes kurdes, I, 189-237 
de hat wesandin û bêtir 
kir in Prampolini, Proverbi

1981. Wergerandin; fransizî-kurdî ; Pervîn-(") Encyclopédie de l’ Islam,

14



Ansîklopêdiya Islamê den

kurdi, Milano 196 3; 
D. N. MacKenzie, Same kur- 
dish proverbs, di Iran, JB IPSL 
VIII Cl970), 105-13 de; Is- 
maîl Heqî Saweys, oise-i 
pêşînaa Bexda 1933; Marûf 
Ciyawok, Hezar bêj û pend, 
Bexda 1930; Cegerxwîn, 
Gotina pêsîna, Sam 1957; 
M. Xal, Pend-i pêsînan. 
Bexda 1957; Cemîl Kenna, 
Àmsal kurdiyya, Heleb 
1957; O. Celîl, Mesela û 
metelokên cimaeta Kurda, 
Erivan 1969-71, 2 ctld O. 
Celîl, Kurdskie posloviei i 
pogovorki, Moskov 1972; J 
Nebez, Sprichwoerter und 
Redensarten aus Kurdistan, 
Munich 1970. Pêsgotiyên ku 
di Cindî, Folklor, 1957, 
249-81 de, di rêzîmanên 
Jardine û Beidar de û dl 
ferhenga Merdûx, 11, 1 -86 
de hatine nivîsîn pirr ia

Jimara stranaa ji aliyê 
pirbûn û cihêtiyê, bê dawî 
ye: stranên dîlanê (dîlok) ên 
evînê (lawik) yan ên şerr 
(per yan delai) stranên kurt 
ên guhertina dema beharê 
(serêle) yan a payîzê (pahî- 
zok) stranên dê ji zarokê 
xwe re (lorî) ên zewacê 
(hevalê yan serêzavano) 
stranên sînê (rnatem) jî (sîn 
yan qewil) Jîna rojî ya Kur- 
dan ji dergûşê heta gorê û di 
dirêjayiya rojên wan ên xe- 
bata dijwar de nîsan dikia 
Kovarên Hawar, Ronahî û 
Roja nû ji wan sedan wesan- 
dia bi vî awayî jî H. Cindî, 
E Evdal, Folkor, 342-474; 
H. Cindî, Folklora kor- 
mancîê, 189-248; û herwe-

ha P. Rondot, trois chansons 
kurdes, di cah du Sud, 274 
(1945), 817-24 de; B. Niki- 
tine, La poésie lyrique 
kurde, di Ethnographie, 
XLV (1945-50) 39-53 de 
M. Mokrî, Gûranî ya tcran- 
ha-ye kordî, Tehran 1951; 
G. Chalianf, Poésie populai
re des Turcs et des Kurdes, 
Paris 1961; K  Cindî, Kila- 
mêd cimaeta Kordaye Lî- 
rîkîê, Erivan 1972 Ji derveyî 
vana, li berhevokên bi notên 
muzîki ku li jor hatine nîsan 
dan binêre.

Cîrok û kurteçîrokên bi 
Pêşe (ne helbest) bê jimar in 
û tije xeyal ia Efsane dihêlin 
ku meriv derdên jînê ji bîr 
bike, çîrokên kenokî tije 
henek ia kenokiyên henekê 
di rexnekirina kêmasiyên 
merivaa en êlên nahez, se- 
rokên, olî, weka di fablên

(çirokên lawiran) ewropî yên 
çaxa navin de herêna (tered- 
dud) nakia Kurd nemaze pirr 
ji çîrokên lawiran ku hergav 
ji wan fêreke moral derdi- 
keve hez dikia M. Dufresne, 
di Un conte kurde de la 
région de So'ort, di JA, 
1910, 107-17 de; B. Nikl- 
tine 0 Soane, The taie of 
Suto and Tato. di BOS. lll 
(1923) 69-106 de; B. Niki- 
tine, Kurdish stories, berhem 
gbnbixwe, 1926, 121-38; R. 
Lescot. Textes. I, 2-185; 
K  Cindî, E. Evdal, Folkor, 
1936. 579-651; K  Clndi. 
Folklor. 1957. 161-88; 
M. Xaznadar. Aleman kurdi 
and other Kurdish short 
stories. Bexda 1969; A. 
Brunei, Gulusar. Contes et 
légendes du Kurdistaa Paris 
1946; Joyce Blau, Trois 
textes de folklore kurde, di
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Etudes, Bruxelles, VII 
(1965), 29-50 de; J. Nebez, 
Kurdische Maerchen und 
Volkserzaehlungen, NUKSE, 
1972.

Li ba van celebên piçûk, 
gelek efsanên pirr dirêjtir 
perçeyên bijarte yên zargoti- 
na kurdî ava dîkin. Meriv 
dikare wan di celebên cihê, 
ku pirîcar digihêjin hevdu, de 
rêz bike. Hin efsan bingeha 
wan sihirbazî ye, weka 
Memê Alan (Lescot Textes, 
II, 2-369) yan Sêva Hocê 
yan Hoznek; hin ji wan 
teşeya (awa şîkl) wan bi- 
tenê evînî ye, weka Zelîxa û 
Fatûl, Leyla û Mecnûn, Siya- 
bend û Xecê, Zembillfiros, 
Xursîd û Xawer, Sîrîn û 
Xoşrew, Sîrîn û Ferhad, Faxîr 
û Sîtiyê, Manîca û Bîjan; di 
dawiyê de helbestên qelre- 
maniyê (épopée) yên bi na- 
veroka dîrokî, weka Dimdim, 
Julindî. macerayên Rustem 
bi Zoraw re, Cihangîr yan 
Zendeheng û di demeke 
nuhtir de Nadir û Topai, 
Dozdeh Siwarên Merîwan ya 
Abdul Rehman Baban yan 
Ezdînsêr Bedir Xan Van 
çirokan navê dengbêjên 
hoste ku celeba wan dike 
hunda bibe bilind dikir. 
Mer iv dikcre hemî van met- 
nan di berhevokên Mann, 
Prym, Socin, Cindî û hwd de 
bixwîne, û di Th. Bois, 
Poètes et troubadours au 
pays des Soviets, di Machriq, 
LUI (1959), 266-99 de; 
nivîskarên cihê, Kurdiskie 
epitçeskie pesni skazi, metn 
û wergerandin Moskov 
1962; V. Minorsky, The 
Gûran, 1943, 75-103; 
O. C. Calilov. Kurdskij geroi- 
çeskij epos "zlatorukijkhan", 
Moskov 1967; O. F.Qazi, 
Mehr-o-Vafa Tebrîz 1966; 
A. Ayyubian, Cirike kurde, 
Tebrîz 1961; nivîskar bixwe,

Cirik Xec ûSiyabend, Tebrîz 
1956; Pîremêrd, Diwanzde 
siwarê Meriwan, Silêmanî si- 
warê Meriwan, Silêmanî 
1953; Gêw Mukriyani, Zem- 
bîlfiros, Hewlêr 1967; 
M. Mokrî, La légende de 
Bîzan û Manifa, Paris 1966; 
nivîskar bixwe, Le chasseur 
de Dieu et le mythe du 
Roi-Aigle, Wiesbaden 1967;
K. A. Bedir Xan, A. de Fal- 
gairolle, Le Roi du Kurdis
tan, Roman épique kurde. 
Gap; K. A. Bedir Xan, Her
bert Oertel, Der Adler von 
Kurdistan, Postdam 1937, 
Cegerxwîn, Serpêhatiya Re- 
wisê Darî, Sam 1956;
J.BIau, le Kurde de ’Amadiya 
et du Djabal Sindjar, Thèse 
de doctorat du 3e cycle, 
Paris 1973.

Abdul Rehman Baban yan 
Ezdînsêr Bedir Xan. Van 
çîrokan navê dengbêjên 
hoste ku celeba wan dike 
hunda bibe bilind dikir. 
Meriv dikcre hemî van met- 
nan di berhevokên Mann, 
Pyrm, Socin, Cindî û hwd. de 
bixwîne, û di Th. Bois, 
Poètes et troubadours au 
pays des Soviets, di Machriq, 
LUI (1959), 226-99 de; 
nivîskarên cihê, Kurdiskie 
epitçeskie pesni skazi, metn

û wergerandin Moskov 
1962; V. Minorsky. The 
Gûran, 1943, 75-103; 
O. C. Calilov. Kurdskij geroi- 
çeskij epos "zlatorukijkhan", 
Moskov 1967; O. F. Qazi, 
Mehr-o-Vafa, Tebrîz 1966; 
A. Ayyubian, Cirike kurde. 
Tebrîz 1961 ; nivîskar bixwe, 
Cirik Xec û Siyabend, Tebrîz 
1956; Pîremêrd, Diwanzde 
siwarê Meriwan. Silêmanî 
1953; Gêw Mukriyani, Zem- 
bîlfiros, Hewlêr 1967; 
M. Mokrî. La légende de 
Bîzan û Manifa. Paris 1966; 
nivîskar bixwe, Le chasseur 
de Dieu et le mythe du 
Roi-Aigle, Wiesbaden 1967;
K. A. Bedir Xan, A. de Fal- 
gairolle, Le Roi du Kurdis
tan, Roman épique kurde, 
Gap; K. A. Bedir Xan, Her
bert Oertel, Der Adler von 
Kurdistan, Postdam 1937; 
Cegerxwin, Serpêhatiya Re- 
wisê Darî, Sam 1956; J. 
Blau, le Kurde de Amadiya 
et du Djabal Sindjar, Thèse 
de doctorat du 3e cycle, 
Paris 1973.

B- Bêjeya nivîskî yan 
Zanyarî

Li kêleka girseya (kitle) 
gelé nexwenda, li ba kurdan
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hergav komeke bijarte ya 
ronakbîrên gelek xwenda 
hebû. Ev yek hîn ji aliyê Ibn 
El-Esîrê Kurd (630/1233), 
di Kami! (IX, 7-8) de hat 
nîşan dan û gelek caran di 
Serefname de û ji aliyê 
şahidên din jî hat gotin, 
weka Hacîcî Xelîfe (1658) 
(li Adnan Adivar, La science 
chez les Turcs ottomans, 
Paris 1939,92, 106 binêre) 
ya rêwî Ewliya Celebî di 
pirtûka gerrên xwe de 
(1682), ku bi heq li ber 
pirtûkxana gelek dewlemend 
a Abdal Xan, Seigneur kurde 
de Bitlis au XVI le siècle et 
ses trésors (di bin vê seriyê 
de, li Art de A. Sakisian, di 
JA., CC XXIX, 1957, 
253-76 de binêre) heyran 
dimîne. Mixabin van ronak- 
bîran tercîh dikir ku berhe- 
mên xwe yen zanyarî bi 
erebî, zimanê Ouranê, eger 
ev berhem li ser huqûq yan 
olzanî yan dîrokê bana, bi- 
nivîsîn, weka Ibn Xallîkan, 
681/1282, nivîskarê notên 
jînenîgariya kesên navdar, 
yan Abul Fida 672-732/ 
1273-1331, dîrok û cox- 
rafyazart yan jî bi farisî, 
weka Serîf Xanê Bidlîsî 
bixwe di Dîroka Kurdan yan 
Serefname (1005/1596-7) 
de; û weka Idrîs Hekîmê 
Bidlîsî jî (926/1520) (li Bi
dlîsî, Idrîs binêre), ku dîroka 
yekemîn a imperatoriya os- 
manî; Hest Bihist, nivîsî. 
Helbesvanê mezin ê bi zi
manê tirkî, Fuzûlî (1556), 
weka civakzanê nûjen Ziya 
Gokalp, dibe ku Kurd bin (li 
J. Deny, di RMM, LXI, 
1925, 3 de binêre). îro jî, 
gelek helbestvanên bi zi
manê erebî: Zehawî 
(1863-1936), EhmedSewqî, 
mîrê helbestvanan (1868- 
1932), Resafî( 1875-1945), 
civakzan Oasîm Emîn(1865- 
1908); nivîskarên romanan

Eqqad (1889-1964), MuK 
Teymûr (1892-1921) û 
birayê wî Mahmûd (di 1894 
de çêbû) hemî ji rayé (esl) 
kurdî ne. Lê ev dîrokzanên 
ku bi farisî dînivîsin, weka 
MuK Merdûx Kurdistanî, R. 
Yasimî, Ihsan Nûrî, yan bi 
tirkî, M. N. Dersimli yan Ya-

nivîskarên kevn hemî zima- 
nên mezîn ên misilman: 
erebî, farisî û tirkî, ji derveyî 
zimanê xwe yê dayikî, kurdî, 
dîzanîn û bi wan dinivîsîn, 
nivîskarên cuhan ên îro zi- 
manên ewropî bi kar tînirc 
Ingilîzî, fransizî, almanî û 
heta rûsi. nemaze li Ermenis- 
tanê ku tê de ermenî jî 
radigihînîn wan. Bi rasti Kurd 
jî demên kevnar de gelek 
zimanan dizanin û di gelek 
saxan de dfntvîsin. Eynî nivîs- 
kar hostatiya xwe di helbest. 
dîrok, zanîstiyên fîzîkî û mi- 
rovî û rojnamevaniyê de bi 
kar tînia

Di 1860 de, A. Jaba di 
Recueil de Notices et de 
Récits kourdes. 3-11 de 
noteke kurt li ser hest hel
bestvanên bi zaravê kurman- 
cî. ku hema hemî ji Hakkarî 
bûa nivîsî. Pistî ji sedsalekê 
kêmtir. Eladîn Sicadî li 
Bexdayê Histoire de la Lit

térature kurde ( 1952), cil- 
dekî stûr ji 634 rûpelan, 
pistî pêşgotinekê li ser Kur
distan û Kurdan (3-66) 
wesand. Wî merhele û teşe- 
yên bêjeya kurdî (69-146) 
dianî bîra me, paşê, notên 
giring li ser 24 helbestvanan 
(147-534) û lîsteke hinek 
hisk a 212 nivîskarên din

(538-58) didan. Lê ew bi- 
tenê helbestvanên mirî yên 
Iraq û îranê dide. Ji wê gavé, 
du berhemên nuhtir yên 
Marûf Xiznedar, Essai sur 
rhistorîe de la littérature 
kurde contemporaine (bi 
rûsî, 1967, 232 rupel) û 
Izzeddîn Mustafa Resûl, Le 
réalisme dans la Littérature 
kurde (bi erebî, 1968, 236 
rûpel), ji derveyi lêhûrnêrî- 
nên din. pêsveçûna kurdo- 
lojiyê ji dema Jaba nîşan 
didin û zanînên me li ser vê 
bêjeya rojhilatî ku hîn li 
Rojavayê kêm hatiye nasîn 
bas temam dikin.

I-  Rayên bêjeya kurdî û 
dema klassik

Zanîndanê Jaba sedsala 
XVmin weka dema biskivbû- 
na helbestvanên pêsîn nîşan 
dide: Elî Herîrî (1425-95), 
sêx Ehmed Nîsanî ku bêtir bi

mulki, hemî Kurd in. Eger
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navê Melayê Cizrî 
(1407-81) hatiye nasîn, 
Mêla Ehmedê Batê (1414- 
95). Ew hevdemê hev bûn. 
Mîr Mihemedê Mukis, ku 
sernavê wî Feqiyê Teyran e 
dibe ku pêşiyê wan be 
(1307-75). Hemî ev mêjû 
(tarîx) divê ku ben rast kirin 
û paş de histirt Bi rastî, 
D. N. Mackenzie, di gotara 
xwe Mela-ê Jizrî and Faqî 
Teyran, di Yad-Name-ye 
lrani-ye, Minorsky, Tehran 
1969 de, bi saya sîstema 
abjad, qenc nîşan da ku 
Melayê Cizrî di navbera 
1570 û 1640 de û xwende- 
karê wî, Feqiyê Teyran, di 
navbera 1590 û 1660 de 
dijiyan E navdartirîn Melayê 
Cizrî ye, ku pîstî Hafiz 
(7 9 1 /Î3 8 9 ) Û Camî 
(817-98/1414-92) ku Dî- 
wana wî ji 2000 şewane 
(beyt) y an bêtir bû û ku li ba 
şêx û mellan, ji ba girseyê 
bêtir, pîrr gelerî ma, hat. Ev 
hergav di dibistanên quranî 
yên Kurdistanê de tê xwen- 
din û li ser wî tê axaftin, lê 
metnê wî zor e. Dîtinên wî 
yên sûfîtiya farisî ne. Dîwa- 
na wî ji aliyê M. Hartmann. 
Das kurdische Diwan des 
Schêch Ahmed, Berlin 1904, 
1922; Qedrî Cemîl Posa 
Dîwana Melê, bi tîpên latînî, 
di Hawar, NT 35-37 metnê 
ne temam, de; û nemaze 
weşana xweşik a Sêx Ehmed 
b. El-Mella Muh El-Buhtî 
El-Zivingî, El-Àkad El-Cew- 
herî fî serh Dîwan El-Seyx 
El-Cizrî, 2 cild, 943 rûpel, 
Oamislok 1377/1958. Di 
bin metnê kurdî yê ahengkirî 
de, wergerandina erebî ya 
gotin-bi-gotin û yeke giştî û 
narîntir, beytên dudu dudu, 
û di dawiyê de pêşandaneke 
sûfî hatine dayîn. Melayê 
Batê nemaze bi Mewlûda 
xwe, ku ji aliyê von Le Coq, 
Kurdische Texte, Berlin

1903, hatiye nasîn. Feqiyê 
Teyran, ku helbesteke evînî 
ya nerm û xemgîn li ser 
mamosteyê xwe Cizri nivîsî, 
nivîskarê gelek berheman e, 
nemaze Dîroka Sêx San an, 
ku ji aliyê M. B. Rudenko, 
Moskov 1965, hatiye 
weşandin û wergerandin bo 
rûsî, û ji aliyê O. F. Qazî, 
Tebrîz 1967 bo Farisî.

Neweyê (cîl) pistî helbest- 
vanên ku ji aliyê Jaba hatin 
gotin bi Ehmedê Xanî 
(1650-1706), ku li Beyazîdê 
rûnişt, hat nasîa Ev nivîskrê 
destana netewî ya kurdî ya 
navdar Mem û Zîn e. Di vê 
berhema ku gelek caran 
hatiye weşandin de, helbest- 
van destana gelerî Memê 
Alan, ku ji aliyê R. Lescot, 
Beyrût 1942, û N. Zaza, 
Sam 1957 hat wesandin, 
stend û li gora rêzikên 
(qaide) bêjeyî yên klassîk ji 
nuh de çêkir û wê bêtir 
islamî kir. Ev helbesta ku ji 
2655 perçeyên du beytan 
hatiye ava kirin pirtûka li- 
mêjê ya rast a neteweyiya 
kurdî ye. Eger metnê desta
na gelerî ya Memê Alan

awayên wî yên cihê ku bo 
almanî, fransizî, rûsî, rûmanî, 
ingilîzî, ermenî û erbeî ha
tine wergerandin hebin, 
helbesta klassîk a Mem û 
Zîn jî wesanên wê yên cihê 
hene: Stembol 1338/1920,

Heleb 1947, Hewlêr (Erbîl 
1954; wergerandin bo mukrî 
ji aliyê Hejar, Bexda 1960; 
bo rûsî ji aliyê M B. Ruden
ko, Moskov 1962; bo tirkî ji 
aliyê M. E. Bozarslan, Stem
bol 1968. Ji derveyî gelek 
perçeyên sewaneyên ku bi 
tirkî, erbeî û farisî hatine 
nivîsîn, Ehmedê Xanî nivîs
karê takaneya (tevayiya go- 
tinên zimanekî) biqafiye ya 
erebî-kurdî ye jî; Nûbuhar, 
ku ji aliyê Yûsuf Ziya El-Dîn, 
El-Hadiyya El-Hamdidiyya fil 
lugha el-kurdiyya, Stembol 
1310/ 1892, 279-97, û ji 

aliyê von Le Coq, Kurd. 
Textes; I, 1-47, bi kopî 
hatiye wesandin. Xwendekar 
û paşiyê wî di dibistana 
Beyazîdê de, Ismaîlê Beyazî- 
dî (1654-1709), jî gelek 
helbestên kurdî û ferhen- 
geke kurmancî-erebî-farisî, 
Gulzar, hiştine.

Di sedsala XVIIImîn de, 
Seref Xan (1682-1749), ji 
Cûlamêrgê, ji malbata mîren 
Hakkarî, nivîskarê gelek se
waneyên bi kurmancî û fari
sî, û Murad Xanê Beyazîdî 
(1736-1778), xwendiyê

gelek helbestên evînî, ha
tine dîtin.

Di vê demê de Jî, lê li 
saraya waliyên Erdelanê yan 
Il ba sultanên Hewramanê, 
tofeke çirisî ya helbestvanên
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ku berhemên wan en evînî 
yan olî bi zaravê gûranî ye 
xuya bû, Em Ehmedê Textî 
(nêzîkî 1640) û$êk Mistefa 
Besranî (164I-1702X ku 
Minorsky nuhtir (1760) di- 
bîne, bijimêria Dibe ku ew 
hevdemê tofke helbestvanên 
bi Xanay Qubadî (1700- 
1759), nivîskarê Salawat- 
name, û Mahzûnî (nêzîkî 
1783) re be.

Ne mumkun e ku em hemî 
helbestvanên ku di sedsala 
XIXmîn de dijiyan û ku 
berhemên wan di navbera 
her du serrên cihanê de 
hatin weşandin bijimêria 
Meriv dikare navên wan û 
lîsta berhemên wan ku di 
bêjeyên Xiznedar (218-20) 
û Resûl (228-32) de hatine 
gotin bibîne. Li ser helbest
vanên bi gûranî, li Minorsky, 
The Gûraa binêre. Hin ji 
wan bi awakî dirêjtir ji aliyê 
Sicadi, weka di Dîroka bêje 
ya wî (247-76), Mewlewî 
(1806-82) de, hatin lêhûr- 
nêrîa Em bala xwe bidin ku 
mêjuyên ku ji aliyê nivîska- 
rên cihê hatine dayin ne 
hergav weka hev in û em

zewqê helbesvanên kurd ji 
bo ji xwe re bijartina navekî 
derewîn bibînia

Ji helbestvanên sedsala 
XIXmîa ku gihandina wan 
bitenê olî bû, em dikarin 
nemaze vanan nîsan bidia 
Nalî (1797-1855), ku gelek 
gerriya û sewaneyan (beyt) 
bi kurdî, farisî û erebî nivî- 
sîa û ku Dîwana wî ya kurdî 
li Bexdayê di 1931 û li 
Erbîlê di 1962 de hat 
wesandia Salim (1800-66), 
û Kurdî (1803-49), wesna 
Hewlêr (1961), ku evîniya 
helbestên wî bi nistimanper- 
weriyê dibişkive; Mehwiyê 
Neqşbendî (1830-1909) do- 
zînên (nazariyye) sûfi pêsan 
dide (wesana Silêmanî 
1922); bi vi awayî jî, Mirza 
Rehîm Wafaî (1836-92; 
wesana Hewlêr, 1951-61; 2 
cild). Helbestvanên mezinti- 
rîn ên dawiya sedsalê ev ia 
Hecî Qadir Xoy (1815-92), 
ku helbestên wî yên niştî- 
manperwerî hin jî gelek cu- 
hanan germ dikin (wesana 
Hewlêr 1953; Bexda I960); 
Sêk Riza Talabanî 
(1842-1910), sufî û satîrîk

(rexneya bi henek), hin îro jî 
gelek gelerî ye û sewaneyan 
bi kurdî, farisî û tirkî nivîsîne 
(wesana Bexda 1935 û 
1946; li C. J. Edmonds, 
A. Kurdish lampoonist ; 
Shaikh Riza Talabani, di 
JRCAS, XXII, Cite 1935 de, 
binêre); Salih Herîq 
(1851-1907); ê teseyên 
kevn û naverokên sûfi 
(wesana Bexda 1938); 
Edeb; Evdelah Beg Misbah 
El-Dîwan (1862-1917), 
Dîwaa wesna H. H  Muk- 
riyanî, Rewandiz 1936, ji 
aliyê Gêw Mukriyanî, Hew
lêr 1960 û helbestên ku 
cara yekemîn tên wesandia 
ji aliyê M. Xiznedar. Bexda 
1970; ev helbestvanezkî 
narîn û romantîk e.

Em çend jinên kurolekê 
di bêjeyê de lîzt jî nîşan 
bidin ; Mah Seref Xanima 
Erdelan (1800-47), Sira Xo- 
nima Diyarbekrê (1814-65) 
û Mihrebana Berwarî 
(1858-1905).

Dûmahî heye
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Cîrokeke xeyalî

Nedî û Danestan

5. B. Soreklî

Sal 2256 bû Dû ser û 
cengên sedsalaa pê hezne- 
kiria stemkarî û ezotiya di 
nav merovan de, ku bû bûn 
sedema bêtarên salên dûr û 
drêj merovên li ser planêta 
erdê êdî dest ji xwûnmijtiyê 
û neheqiyê berdabûn û lî 
pirraniya beşên cîhanê aştî û 
jiyaneke kêmzêde bê birçî- 
bûn hatibun holê. Edî kesên 
ku nikarlbûna bixwendina 
pirr û pirr kêm bû bûa Ger 
biçûk yan mezin, li her derê 
xwendegeh vebû bûa

Li bajarekî biçûk yê 
hêleke cîhanê ku di nîvê 
duwem yê sedsala 20 an de 
beşekî ji "cîhana çarem" di- 
karibû bihata hesibandia pî- 
reke bl ümir mezia lê li ser 
xwe di odeyeke xanîkî çar- 
qatîn de rûnistibû û çîrokeke 
xeyalî ji torinê xwe re digot.

Ci hebû, çi tunebû, di 
demên kevnar de du welat 
hebûa Navê yekî Beran û yê 
yekî Meraq bû Serokê we- 
latê bi navê Beran welî bû 
feqi bû Faris bû pêzan û 
rêzan bû Serokê welatê bi 
navê Meraq boke bû jêhatî 
bû serdar bû Ereb bû, ew ji 
rêzan û pêzan bû

Beran û Meraq, torinê 
minî delalo, bi hevûdin ketin 
û di serekî heşt salin de 
milyonek û bêtir merovên 
hevûdin kujtin, û ser rane-
westandin heta ku herdu 
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welat ji bi dîzan ketin derdê. 
De di nav Beran û Meraq de 
besekî welatekî bi navê Da
nestan hebûye. Dibêjine 
navê wî wisa hatibûye lêki- 
rin, ji ber ku gelé vî welatî 
tum didaye, lê qe nedistan- 
diye. Navê xelkê ev welatê 
bes bi beş jî Nedî bûye.

De dema Beran û Meraq 
bi hev ketia kurê pîrika 
xwe, Nediyên li hêla Beran 
hatin hêla Meraq û Nediyên 
Meraq jî bûn hevalên Beraa 
Gotinê naxwaze, sêrînê pîri
ka xwe, ku gellek kesên 
Nediyan hatin kujtin, bi sed 
hezaran sirgûn bûn û gundên 
wan hatin hilweşandia

De dibêjine, ku helbestva- 
nên Nediyan hin caran navên 
wek Sêr û piling jî li milletê

xwe dlklrine. De çîrokek li 
nik pîreka te heye, ku têde 
sêr û piling dibin bindestên 
rûvî û çeqelaa De êdî nizo- 
nim, ger pêwendiya sêr û 
pîlingên Danestanê bi vê 
çîroka din re heye, yan na 
Li gor vê çîrokê sêr û 
pilingan sêweyên xwe yên 
sedsalan nikaribûne biguhe- 
ria hema di nav dehl û 
daristanan de êrîse yên II 
hamber dlklrine û ya xwe bi 
ser dixistine. Lê dem û dew- 
ran tum têyên guhertia 
Rojek hatibûye, ku rûvî û 
çeqelan jl xwe re dranine ku 
navên SUPERDRAN li wan 
bû bûye jl hinan kirrîbûne. 
Dema sêr û pilingan bi 
sêweya xwe ya sedsalan êrîs 
dlkirine, rûvî û çeqelan hema 
devên xwe ji hev vedikirine. 
Berê ji dranên wan tîrêjine



bûn, ku Serîf Pagakî wan jî li 
pas quncikekî maseya pey- 
mana agtiyê ê rûnenişta, 
loma bûn pizot û ji rêxisti- 
nên xwe xweztin ku tigtek 
were kiria Berpirsiyarên rê- 
xi9tinên Nediyaa wan mêr- 
xasaa otobês girtia û çawa 
bo şevên roja xwe ya netewî, 
ku bi navê Nûro, yan Newro, 
yan Nîro dihate binav kiria 
derdiketine, yên ku gag û 
mat dikirine şêr û piling û di 
çavên wan de yar û neyar li 
hev dixistine, heta yekcaran 
gêr li pêg çavê gêr dibûye 
rûvî û rûvî dibûye gêr. Dûvre 
ji nav devên rovî û çeqelan 
keleboxeke gewravîn derdi- 
ketiye, ku herweha navê 
SUPER, ̂  ango : SUPERKELE- 
BOX, lê bû bûye, û ew jî rovî 
û çeqelan ji xwe re dikirriye. 
Wisa jî gêr û piling bû bûne 
bindestên rovî û çeqelaa De 
êdî nizanim ger pêwendiya 
çîroka şêr û pilingên Ne
diyan û vê çîrokê bi hev re 
hebia yan na Lê ez 9erê 
kurdelalê xwe neêgînim; em 
dîga vegerin şerê Beran û 
Meraqê.

Me got gerê heygt galan 
ê rawegtiya Peymana agtiyê, 
ronahiya çavên pîrika xwe, ê 
li bajarekî welatekî Arova 
bihata îmze kiria lê wek 
hercar Nediyan dîga pirr 
dabûa lê tigtek nestandi- 
bûa Tevî ku yek ji grîngtiri- 
yên gedema gerê herdu we- 
latan li ger Nediyan û welatê 
wan bû jî, ne pagakî waa ne 
axeyek, û ne jî gerpartiyekî 
wan li ger mageya îmzekirina 
peymana aştiyê hebû, û ji 
ber ku, wek min ji gêrînê 
xwe re got Nedî û Danes- 
tan yek ji gedemên şerê 
Beran û Meraqê bûa yek ji 
bendên yekem yên peymana 
aştiyê jî ew bû, ku karbides- 
tên herdu welatan Nediyên 
hev li dij hev bi kar neynia

Lê Nedî weqa bêçare jî 
nebûa delalê Pîrika xwe. Ji 
wan hejmareke ne biçûk li 
welatên Arova dijîn. De êdî 
hejmara rast kesek nizane. 
Di hin pirtûkan de 50.000 
e, di hinan de 500.000 e, di 
hin argîvan de nizimtir e, di 
hinan de bilintir e. De van 
camêran û çêjfnan pirr aciz 
merov II hev dicivandin û 
dihanîn sevên xwe, wisa jî 
kes û neke9ên xwe 11 hev 
dvandin û bi sedan otobêsan 
berên xwe dane ew bajarê 
Arovî, li kuderê peymana 
agtiyê ê bihata îmze kiria 
Berpir9iyarên rêxigtinên Ne
diyaa weqa fidakar, zana û 
dilpak bûn, ku di cîh de li 
hev kiria ku hewceya 9loga- 
nên cuda û alên partiyan bo 
vê munagebetê nake. Ew ê, 
9.000-10.000 ji wan, tev li 
meydana bajêr bi9eklniyana 
û bi dengekî bangkirana : 
Em jî hene ! U ji ber ku em 
hene, divêt di peymana astî 
de tigtek II ger mafê me Jî 
hebe.

Di meg û civînên wisa de, 
granbihayê li ber dilê pîrika 
xwe, gellek rojnamevan tên 
û pirsan dipirsia De di nav 
Nediyên Arova de gellek 
kesên xwendevan û pêzan jî

hebûn. Serekên rêxistinan 
merovek ji nav Nediyan bi- 
Jartia ku bi 3-4 zimanên 
Arovî wek zimanê diya xwe 
dizanlbû. Herweha dizanlbû 
li goreyî gerên Aroviyan ber- 
sîvan bide. Dema rojname- 
vanekî pirsi : Hûn bo çi. 
neh-deh hezar ji we If vir 
civiyane ? Yê Nedî 
bfzimanekî xweg, bêyî ku 
biqîre, yan biricife. got : Bi 
hezaran ji me ji ber ger 
reviyan welatên Arova bi 
sedhezaran ji me li war û 
welatên din ia gundên me 
hflwegiyaa malên me gewi- 
tîa Ger ev peymana agtiyê 
nikare welatekî serbixwe 
bide me. ger nikare azadiyê 
bo me misoker bike. bf 
kêmasî. bila di peymanê de 
bendek hebe. ku rê bide 
hemi Nediyên li dervayê 
Danestanê, da vegerin 
warên xwe yên berê. Hûn li 
welatên Arova Jî dibêjfa ku 
yên biyanî divêt vegerin we
latên xwe. De pfgt me bigi- 
ria em jî dixwazin vegerin 
welatê xwe. pigt me bigfrta 
ku bila di peymanê de ben
dek li ger me ji hebe. bo em 
biçin welatê xwe. Ev merovê. 
ku dfzanfbû çawa biaxife û 
ew berpirsiyarên zana û aqil-
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mend û ew 10.000 mêrxas 
û jinên çê ne tenê dflên 
gelên Arova hanîn hêla xwe, 
lê hejmara wan roj bi roj 
bêtir bû û bi hemî sêweyan 
alîkariya hevûdin kirin, û ji 
wî bajarî neçûn, ta ku dl 
peymana aştî de bendek hat 
îmze kir in : Gundên Nediyan 
yên hatinî hilwesandî ê dîsa 
werin lêkirin, her kesê Nedî

ku îroj ji welatê xwe dur e, 
mafê xwe heye bê gels û 
a9teng vegere warê xwe.

Ere, berxê pîrika xwe ! 
Tev ku Nediyan welatê xwe 
hê rizgar nekiribûn, tev ku 
gellek astengên wan hê 
hebûn jî, lê li vir cîhanê ew 
bêtir naskirin û ji wan re li 
çepikan xistin. Dilşa û kêf-

xwes bi hezaran ji wan dîsa 
vegeriyan welatê xwe, bi 
xwe re s inet û zanibûna ew 
li Arova fêrî wan bû bûn 
birin û li welatê xwe dest 
avêtina gavên nû kirin. De 
rabe, sivikê mini delalo, 
rabe; dem dema razanê ye !

(VIII. 88)

Veresandin

S. B. Soreklî

Ji çanda hemî gelan hej dikim, 
lê ya gelé min bêtir li xwesiya dil tê 
û dixwazim zaroyên min bi wê rabin, 
lê :
COCA COLA,
RAMBO,
DISCO,
MICHEL JACKSON,
20.000 KILOMETIR DURBUN 
û hezar tist û pirs û merseleyên din 
dibin dîwar.
Ez bas dizantm,
zû dereng em ê ji hev biqetin, 
tenê û dl nav çanda zaroklya xwe de 
ez ê bi ser xwe veresim.

Xwendin
Bixwêne !

Ci bixwênim ?
Pirtûka han.

Li ser çi ye ?
Li ser welatê me,

Naxwazim.
Kuro, min got blxwên !

Ne bi zimanê min e. 
Bixwêne, lawê keran, yaa ..

Ez ê bixwênim, 
lê ne ji dil.
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Tékdana nexseya Kurdistané

Li Brukselê monumaneke 
mezin bi navê Atomîum 
heye. Ew ji çend gflokên 
mezin ku awayê atomê tem- 
sîl dikin pêk hatiye. Gelek 
tûrîst tên serdana (ziyaret) 
wê. Di nav yek ji van glokan

de nexseyeke (xarite) cihanê 
ya gelek mezin li dîwar, li 
ser xaliyeke kesk a xwesik 
hatiye çêkirin. Weka ku 
xwendevan li jêr dibînin, 
Kurdekî bênav nexgeya Kur-

distanê bi pênûs (qelem) di 
nav ya Rojhilata Nêzîk de 
çêkir. Pigtî çend rojan, ev 
nexşe bi kêr û mîxan ji aliyê 
(?) ewqas hat têk dan (xera 
kîrin) ku xalî bixwe perçe 
bû.-
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Mesele ù metelokên kurdî
Bi zaravê kurmancî

Agir ber pîyê wî dibe av.

Àqilê sivik - barê giran.

Aşê nezana xwedê digerîne.

Av dikeve cihê teng, deng dide.

Barê aqila pişta kêmaqila.

Bêje rast, razê rastBese mînanî mirîşka xwe bidî enîşka.

Ber baranê revîm, bin zîpikê ketim.

Berf dihele, çiya dimîne.

Caw bû kitan, dew bû derman.

Ceşik mezin bu, dîsa ker e.

Cite xwe 9il kir beriya baranê.

Cima razêm newala kûr. çima bivînim xewnê dur ?

Darê di bin xwe da qut meke.

Dar li kewê neket, kew li darê ket.

Defa ber keran e, çira ber koran e.

Dem tiryê tirş şîrîn dike.

Eger tu dixwazî kurê xwe bikî mêr, bike sivan, lê zû bine mal hê nebûye heywan. 

Em ne ji malekê ne, lê ji halekê ne.

Ev çav ronahî nade vî çavî.

Ez axa, tu axa, kî golika bibe nav baxa ?

Ez hatime daweta te, tu hatî dizîya min.



Bi zaravè soranî

Aglrê sûrê - le xom dûrê.

Aslnî sard ekutê.

Asman stûnî ewê.

Aşyaw glrmey dê û ard dlyar nîye.

Baxewan le wextî tlrêda guyê girane.

B cran ebarê - asî egerê, baran nabarê - cûtî egerê.

Bê zorna heleperê.

Be derzî bîr helnakendrê.

Co be dîwara hel egêrê.

Caw le çaw şerm ekat.

Ceple be destêk lê nadrê.

Cira şewqî bo xoy nîye.

Dar kirmî le xoy nebê, hezar sal ejî.

Dengî dehol le dûr xose.

Dengî heye w rengî nlye.

Dest dest enasê.

Eger gost girane, nexwardînî herzane.

Elêy aglrî bln kaye.

Em kaseye bê jêr kase nlye.

Ew çawe kuyêrbê, ke xenîmî xoy nenasê.

Gui bê qincfk na bê.

Glya le ser bîncî xoy şîn ebê.

Berhevkîrîn : O. Celîl, C. Celîl 
We9 anên Ronahî
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X e b a t a m e

23-25 lion

Festivala 2mîn a Ewropî ya 
"The World We Choose". li 
Parc des Expositions, li Bruk- 
selê. Em sê rojan bi raxistina 
belgeyên kurdî besdarî wê 
bûn.

14 Cirî

Seva xwendekarên Zanîn- 
geha Louvain-La-Neuve. Em 
bi dîlanên kurdî û raxistina 
pirtûkan besdar bûn

17 Cirî

Me fîlmeke vidéo ya 
belgeyi (dokumentêr) ya li 
ser nijadkujiya Halabca li

Zanîngeha Louvain-La- 
Neuve. nîşan da Vê filmé 
bala nêrevanan pirr kisand û 
wan gelek pir9an li serKurd 
û Kurdistanê pirsîn. Li ba 
filmé Jî, me belgeyên kurdî 
raxistin.

26 Cirî

Me cardin filma Halabca 
Il Brukselê. li komela Têkos- 
.er, nîşan da Gelek kes, ji 
netewahiyên (cinsiyyet) cihê, 
besdarî şevê bûn. Ji bo ku 
Dr Aubin Heyndrickx nikarî 
bû were biaxlve. hevalê me 
Jean-Pascal Zanders. ku pir- 
tûkekê li ser çekên sîmîk 
dinivîse. axaftineke gelek 
xwes li ser bikaranîna van 
çekan û pirsa kurdî çêkir (li-

rûpel 10 binêre).

12 Teşrin

Em besdar bûn seva 
pistgiriya Tevger, li Kôln, û 
me silavnamekê sand

19 Tesrin

Em besdar bûn seva 
Komjln, li Duisburg, û me 
silavnamekê sand

Weşan

Me nivîsarekê li ser pirsa 
penaberên (multecî) Kurdis- 
tana Iraqê li Tirkiyê. di 
kovara giring Pax Christ! ya 
meha llonê de, nivîsi.

Génocide à l’arme chimique

’ au KURDISTAN d’ Irak

à

H A L A B D J  A
F l l m - v i d e o  e t  d é b a t

Présentation : Prof. A. Heyndrickx. toxicologue

Date : mercredi 26 octobre 88 à 19 h.

Lieu : Tèkoser
4, rue Bonneels à 1040 Bruxelles 
métro Madou - Place St. Josse

Organisateur : Tâkojer. Union des Travailleurs et Etudiants Kurdes 
èn Belgique 
4. rue Bonneels.
1040 Bruxelles

FESTIVAL EUROPEEN

the' 7orld 
/e Choose

Æ L
HEYSEL

23-24-25 sept. '88
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Têkoser’den haberler

23-25 Eylül

Brüksel sehrinin, Parc des 
Expositions da düzenlenen 3 
günlük "The World We 
Choose" 2. Avrupa Festiva- 
line kitap ve belgesel yayin- 
larimizla katlldik.

14 Ekim

Louvain-La-Neuve Univer- 
sitesi ôgrencileri tarafindan 
düzenlenen geceye folklor ve 
kitap sergimizle katildik.

17 Ekim

Halabca katliami üzerine 
düzenlenen belgesel blr filml 
Louvain-La-Neuve üniversi- 
tesindeki bîr salonda gôster- 
dik. Film’den sonra, Kürdis- 
tan ve Halabca üzerine soru

lan sorulari cevaplandirdik. 
Elimizdeki kitap ve belgeleri 
sergiledik.

26 Ekim

Brüksel’deki Têkoser 
lokalinde yine Halabca üze
rine hazirlanan belgesel 
filmi, degisik uluslardan 
oluşan bir gurup izledi. Dr 
Heyndrickx (Halabca’ya 
giden Belçikali Dr) geceye 
katilma firsati bulamadigin- 
dan yerine Jean-Pascal Zan- 
ders katildi. Kimyasal silah- 
larin tarihçesi yapisi gazlari- 
ni üreten ülkeler ve tehlike- 
leri üzerine geniş bir bilgi- 
lendirme yapti. Sorulan soru
lari cevaplandirdi. Kendlsi 
Kimyasal Silahlar üzerine 
uzun ve genis açiklamalar 
getiren bir kitap hazlrlamak- 
tadir.-

12 Ka9im

Almanya'nin Kôln şehrinde 
Tevger tarafindan düzenle- 
nen geceye katildik. Des
tek leme mesaji sunduk.

19 Kasim

Almanya’nin Duisburg 
sehrînde Komjin (Kadinlar 
Birligi) tarafindan düzenle
nen geceye katildik. Kendile- 
rini destek ledigimizi bir me- 
sajla duyurduk.

Yayin alaninda

Türkiye’ye siginan IrakIi 
Kürt Mülteciler üzerine ha- 
zirladigimiz bir yaziyi "Pax 
Christf dergisinin Eylül ayi 
sayisinda yayinlattik.
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