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  Ew çiyayên ku  befr û baranên  wan  tevlî xûna pêşmergeyên kurdistanê bûyn 
û heya nihe hêj tirbên wan di nava wan nihalanda mane iro li benda wene , lezê 
biken hevdu hembêz biken û xûna wan şad biken. Hêj hêsrên zaroyên şehîdan 
zuha nebûyne û çaverêy berhemên xûna bavên xwene, çaverêy xebat û xûna 
bavên xwene, çaverêy dewleta kurîne,li ser xatira hêsirên wan êdî bese hevdu 
hembêz biken û kerb û kînê bidene alekê.bihêlin bila şehîd tena û rihet di gorên 
xweda razên, êdî bese parçe parçebûn, êdî bese kerb û kîn êdî bese ji hevdu 
hesnekirin,hûn dizanin ku li herçar aliyên me devên dujmnên me di vekirîne û 
didanên wan di tûjin li benda goştê we yê terin li benda namûs û axa wene , 
sere van dujminan şorken û dilê wan xweş neken bi tenê maçekê û hevdû baş 
û baş hembêz biken.  
Ji mêj were em kurd li benda evê rojê û evê delîvê ,hemû xewn û hîviyên me 
ew bûn ku mejî wilatek azad û axeka rizgar kirî hebît, zaroyên me , xort û 
sinêleyên me xoşk û pîrekên me bi azadî û bê trs  bi zimanê xwe bi xwînin û bi 
zimanê xwe razên, bi zimanê xwe bixwen û bi zimanê xwe bikenin, bi zimanê 
xwe henekan û lîstikan biken ,êdî bese bila xewnên me bi avêde neçin û 
şehşdên me di gora xwede aciz nebin û pêşemanî şehîdbûna xwe nebin  , bi 
tenê carekê berjewendiyên  xwe yên kesokî û biden alekî û bi hevra rûnin û bi 
dil û can hevdu hembêz biken dilê hemû kurdên bi şeref xweş biken û dilê 
hemû dujminên kurdan jî nexweş biken.  
Bihêlin bila ev delîve jî ji destê me neçe û ev temenê mayî bi xweşî bi borît û 
em jî wek hemû mirovên vê cîhanê azad bijîn, eger hûn vê neken  dîrok rehmê 
bi we nabet û heta hetayê dê di ropelên reş yên dîrokêda navên we hêne tomar 
kirin û êdî dîrok li we naborît. Nihe dujmin yê bizavê diket ku we ji hev cuda ket 
û ji hev dûr ket, ezê dibînim  hêdî hêdî dujmin yê dişêt  evî karî biket ş û 
nîşanêen ji hev dûrketinê û cudabûnê baş û baû didiyarin hîvî dikeyn evê 
neken……. 
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Di sedsala 16em de, ku sedsala 

jidayikbûna Mela Ehmedê Cizîrî bû (1570-

1640z), şer û pevçûnên Osmanî û 

Sefewiyan li ser qada Kurdistanê dibûn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdan ji ber vê yekê, ziyanên mezin 

didîtin. Di encamê de, hesta neteweyî li 

cem hin kesên kurdperwer peyda bû. Weke 

karvedanekê ji Melayê Cizîrî jî, wî dest bi 

 Hizra Neteweyî Di Gotara Melayê Cizîrî de 

 

 

Xalid Cemîl Mihemed 
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100 

pesindana Mîrê Cizîrê yê serdema xwe kir, 

ku ew jî Mîr Şerefxanê Azîzî bû. Karvedana 

Cizîrî bû weke peyameke neteweyî. Hêvî û 

arezûya wî jî ew bû ku desthilateke Kurdî 

ya berfireh û xurt hebe, lê bi serkêşî û 

serokatiya Mîrê Cizîra Botan be. 

Helbestên Melayê Cizîrî hin nîşanên hizra 

neteweyî li xwe girtin. Lê ev hizr di 

helbestên wî de, ne gelekî diyar û berçav 

bûn, ne jî bi awayekî eşkere û yekser yan 

bidiruşm û siloganan hatine bicihkirin. 

Sedema vê yekê ew bû ku bêhtir guhdana 

Cizîrî bi asta sûfîzmî hebû, lê her di nav 

rêzên gotara sûfîzmî de, wiha jî di 

çarçoveya pesindana evîn û dilberê de, 

nîşan û hêmayên guhdana wî bi hestên 

neteweyî hebûn. Ev nîşan û hêma hişyariya 

Cizîrî vediguhêzin, ku ew ji bîr û baweriyên 

neteweyî, ne dûr bû, lê belê wî ev bîr û 

bawerî bi şêweyekî nihên di nav derbirrîn, 

rewanbêjî û peyvên xwe de peyda kirin. 

Ji destpêka sedsala 16em ve, 

mîrnişîniyên Kurdan ketin bin desthilata 

sultanên Tirk û şahên Farisan. Hingê, hesta 

olî di ser hesta neteweyî re dihate girtin. Lê 

ev yek nebû rêgir li ber dahênan û ristina 

helbestan bi Zimanê Kurdî, ku Cizîrî alaya 

wê hilda û pesnê xwe pê da û got: 

Di 'işqê Şêxê sanî me bi dil behrê 
me'anî me 

(  ) 

Di Iqlîmê suxen mîr im di şi'rê de 
cehangîr im 

(  ) 

Di wê serdemê de, wate berî 400-450 

salî, xwendin û berhemdana bi Zimanê 

Kurdî yan nivîsîna li ser Kurdistanê, yan jî 

tenê binavkirina Kurd û Kurdistanê, ku navê 

Kurdistanê 4 caran di dîwana Cizîrî de 

hatiye, yan pesindana Mîrê Cizîrê li şûna 

pesindana Sultan û Şahan, dihate wê 

wateyê ku hesta neteweyî dibişkivî, ji ber ku 

ev yek, hingê ne karekî hêsan bû, bi taybetî 

li bin siha herdu desthilatên serdest û 

zordar ên Osmanî û Farisan, ku heta niha jî 

astengiyan li ber hizr û ramanên neteweyî 

datînin û rêgiriyê dikin. 
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Dahênana bi 

Zimanê Kurdî, di 

sedsala 16em 

de, li bin siha 

desthilata 

Osmaniyan, bi 

xwe berevaniyek 

bû di ber 

hebûna Kurdan 

de, weke 

netewe û di ber 

Kurdistanê de, 

weke welat ji vî 

neteweyî re, ku 

Cizîrî hêvî dikir 

sînorên vî welatî ji hemû aliyan ve, berfireh 

û diyar bibin, bi awayekî ku Iqlîmê Çarem 

(wate Herêm, Kişwer yan Parzemîna 

Çarem) tevî li xwe bigire û têkeve bin 

fermandarî û desthilata Mîrê Cizîra Botan, 

Şerefxanê Azîzî, ku Cizîrî gelekî pê sersam 

bû, herwiha wî pesindana Mîrê navbûrî kire 

yek ji tewerên sereke di mijara pesindanên 

xwe de. 

Iqlîmê Çarem, ne tenê Kurdistan, lê belê 
Iraq û Girava Ereban li xwe digirt. Sînorê vî 

iqlîmî ji aliyê Hindê 
heta Hicaz, Şam, 

Nisêbîn û Xurasanê 
dikişiya. Li cem 
cografînas û 
zanayan ew di ser 
hemû iqlîm û 

parzemînên din re 
dihate girtin, weke 
baştirîn herêm ji 
wan iqlîman. Li gorî 
şarezayan, zemîn ji 
7 iqlîman, wate 

herêm û 
parzemînan pêk 
dihat. Iqlîmê 
Çarem, bi Iqlîmê 

Babil dihate naskirin, ew jî navenda her şeş 

iqlîmên din bû, ku weke 6 bazneyeyan 
derdora vî iqlîmî digirtin. Bi gotina wan jî, 
Iqlîmê Çarem ji her şeş iqlîmên din kevintir 
û bi element, seqa û keşûhewaya xwe, 
baştir bû. 

Hevterîpî rewşa herdu sedsalên 16em û 

17em, çirûskên hizra neteweyî ya Kurdî 

hatin diyarkirin. Melayê Cizîrî di heman 

qonaxê de dijiya û li heman navçeyên ku 

bibûne meydanên şer û pevçûnên giran di 

navbera herdu imperatoriyên Osmanî 
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(1299-1922z) û Sefewî (1501–1736z) de, 

helbestên xwe hûnandin. Hingê Cizîrî 

hêviya xwe bi statûyeke Kurdî xweş dikir, 

wiha jî dixwest ku desthilata Mîrê Kurdan 

cîhanê tevî bigire, weke mînak pesindana 

wî ji Mîr Şerefxanê Azîzî re, ku ew bi xwe 

dijraberî desthilata Osmaniyan bû, êdî ev 

pesindan bercestekirina helwesteke 

neteweyî bû, ji aliyê Melayê Cizîrî ve.  

Cizîrî di pesindana Şerefxanê Azîzî de kûr 

û dûr çû, wiha jî hestên xwe yên 

kurdperweriyê nîşan dan û dida lavan ku 

Mîr di parastina Xwedê de be, hevdem ew 

dixiste asta şehinşahên payebilind, ku ji 

asta sultan û padîşahên Osmanî û Farisan 

bilindtir be û desthilata wî hemû herêmên 

Kurdistanê û derdora wê li xwe bigire, heta 

bi tevaya Iqlîmê Çarem, êdî bi hêviyên 

mezin û baweriyên xurt pesnê Mîr 

Şerefxanê Azîzî da û got: 

Ey Şehinşahê Mu'ezzem Heq 
nigehdarê te bî  

Sûreê (Inna Fetehna) dor û madarê te 
bî 

Daîmen menzilgeha sûra te bit burca 
şeref 

Tali'ê ferxende û bextê se'îd yarê te 
bî  

Mebesta Cizîrî ew e ku Mîr şahê şahan be 

û di parastina Xwedê de be. Piştre duayan 

dike ku ew di parastina Sûreta Quranê ya 

(Inna Fetehna) de be. Di vê sûretê de 

hatiye ku Xweda, dema Aştbûna 

Hudeybiye, ji Pêxemberê Islamê re gotiye: 

Me bi bê şer dergehên serkeftinê ji te re 

vekirine. Ku tê de hatiye: 

1

2

3 

Xweda di (Sûretul Fetih) de, mizgînî da 

Pêxember ku bi bê şer û pevçûn serkeftinê 

bidest bixe û di gunehên wî yên bûrî û hatî 

de bibihure. Di rûbirûbûna Hudeybiye de 

serkeftin ji Pêxember re bi bê şer bidest ket. 

Di encamê de aştbûn ji wê serkeftinê bû. Ev 

tê wê wateyê ku Mîrê Cizîrê bi bê şer 

serkeftinan bidest bixe. Êdî Cizîrî her 
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daxwaza serfirazî û bilindiyê jê re dikir û 

pêde çû:  

Mahitaba dewletê yek pertewek 
şem'a te bit  

Afitaba ref'etê berqek ji enwarê te bî  

Lami'ê fetha ezel berqê ji ber tacê te 
dit 

kewkeba se'da ebed necmek ji 
seyyarê te bî 

Rayeta fethê ji nesra te ku her 
menşûri bû 

Şehsiwarê ferri subhanî 'elemdarê te 
bî  

Cizîrî ne tenê dilê xwe bi dewletê xweş 

dike, lê ew dixwaze ev dewlet ronahî û 

serfiraziyê ji pertewa mûm û şemala Mîr 

werbigire. Wiha jî ew serkeftin û şahiyên 

bêsînor jê re dixwaze, lê wî ev daxwaz ji bo 

sultan û şahan nekirin, ji ber ku Mîr, bi 

nerîna Cizîrî hêja ye bibe fermandar û 

serkirdeyê hemû welatan, ligel vê yekê jî 

hemû mezinên din bibine navmaliyên wî û 

xizmetê jê re bikin, di nav wan de jî yên 

wekî Şahê Xurasanê, ku Cizîrî wiha gotiye: 

Ney tinê Tebrîz û Kurdistan li ber 
hukmê te bin 

Sed wekî Şahê Xurasanê di ferwarê te 
bî 

Bi gotina "Sed wekî Şahê Xurasanê" Cizîrî 

nîşanê bi wê yekê dide ku mebesta wî ne 

tenê Şah e, lê yên wekî wî di ast û pileyên 

bilind de, ji şahên herêmên din û  sultanên 

Osmaniyan, ku wî ew binav nekirin.  

Cizîrî herêma li bin desthilata Mîr hindik 

didît, lewma wî hêvî dikir ku sînorên vê 

desthilatê berfirehtir bibin û her heft Iqlîman 

li xwe bigirin, bi awayekî ku padîşahên wan 

hemû herêmên din, berdewam di 

pêşwaziya Mîr de bin û silava rêzgirtinê lê 

bikin, êdî pêde çû û got: 

Ger çi der Iqlîmi Rabi' hate textê 
seltenet 

Padişahê hefti iqlîman selamkarê te 
bî 

Çîmena sultaniyê yek lale yek baxê te 
bit  
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Gulşena xaqaniyê xarek ji gulzarê te 
bî  

Şahi pur heybet didêrit lê bi sehmê 
zêde yî  

Sa'eta xeflet xuya bî kûz di bin barê 
te bî  

Mîr Şerefxanê Azîzî dijraberiya dewleta 

Osmanî dikir, êdî dema Cizîrî pesnê wî bi vî 

awayî dida, ev pesindan dihate wê wateyê 

ku Cizîrî piştgiriya Mîr Şerefxan dike û 

rûbirûyî desthilata Osmanî helwesteke wî 

ya serkêşiyê hebû, lê ev helwest nihên bû, 

ku ew jî helwesteke kurdperwerî bû, di 

demekê de ku baca kurdperweriyê giran û 

buha bû.  

Di heman çarçoveya pesindanê de, Mela 

dixwaze Cizîr bibe paytext û navenda 

cîhanê û kesên din jî derbendê dîwana Mîr 

bin û kar û xizmetê jê re bikin. Dibêje: 

Xani xanan lami'ê necma te her pur 
nûri bî  

Keştiya bextê te ez bayê muxalif dûri 
bî  

Ma Cizîrê şubhidarê texti heft iqlîmi 
bit  

Hem bi hukm û seltenet Eskender û 
Fexfûri bî 

Çendekî şêrîn puser derbendi dîwana 
te bin  

Bendi şapûrê te bin ta Xusro û Şapûri 
bî  

Ma te umrê Xudr û Nûh û mulki Zûl 
Qerneyn bitin 

Gunbeda çerxê Mulemme' her bi te 
me'mûri bî 

Xassi teşrîfê te bin derya û derbendê 
Ecem 

Da xelatên her seher sed zerkeş û 
mexmûri bî 

Xwesteka dilê Cizîrî ew bû ku hemû cîhan 

têkeve bin desthilata kesê ku ew jê hez 

dike. Berê jî wî bêhtir ji carekê Mîr Şerefxan 

binav kiribû. Lê bi her hawî Cizîrî dixwaze 

ew kes ne tenê welatên Fireng, Ereb û 

Meceran têxe bin desthilata xwe, lê jê 

dixwaze ku êdî berê xwe bide welatê 

Farisan, ku dewr û newba wan hatiye û got:  
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Te Fireng û Erebistan û Mecer têki 
sitandin 

Celewê xweş vegerîn hatiye newba 
Ecemê 

Hêviya Cizîrî ew bû ku hemû aliyên 

cîhanê, di bin desthilata Mîrê Cizîrê de bin. 

Ne tenê bacên Kurdistanê bêne destê Mîr, 

lê belê hemû welat pabendiyê bi dana 

bacên xwe bikin, lê ne got bila ew bac here 

ji dewleta Osmanî yan Sultan re, êdî wiha 

got: 

Mihra te pur ebter kirîn  

Xalan ji ber biskan derîn 

Zulfa muslesel enberîn  
 Çînçîn ji Çînê tête bac 

Tenha ne Kurdistan didin Şîraz û 
Yeng û Wan didin 

Her yek li ser çehvan didin Ji 
Espehan têtin xerac 

Di hezarê duyem ê zayînê de, bobelatên 

mezin hatin serê Kurd û Kurdistanê. Weke 

mînak, êrîşên Cengîzxan (1162-1227) û 

neviyê wî Holako (1217-1265), herwiha 

êrîşên Tîmûrleng (1336-1405), Ku li ser 

destên van hêzan, Kurdan gelek sitem û 

zordarî dîtin. Gelek kuştin, xwînrijî û talanî 

hatin serê Kurd û Kurdistanê. Cizîrî behsa 

wan bobelatan dike, ku dîmenên wan di 

helbestên xwe de weke tabloyekê pêşan 

dide, got: 

Sef sef me dîn Hindî û Zeng 
 Cengîzi hat Teymûrileng 

Xef wan reşandin dil xedeng
 Teşbîhi tîrên Xan Şeref 

Cizîrî dixwaze nîşanê bi wê yekê bide ku 

dijminên Kurdan, xwedî hêzên mezin in, êdî 

pêwîst dike ku derbarê vê yekê, haydariyê 

bide xwêner û bîserên gotara xwe, lewma 

ew Rûm û Eceman weke sedema şer, 

pevçûn û fitneyê dibîne û dibêje: 

Rûm û Ecem ji her teref   

Ceng û suwaş e wan bi xef 

Hindî û Zengî sef bi sef 
 Hatine ber lîwayê zulf 

Dema Cizîrî dixwest helwesta xwe 

derbarê zordariya Osmanî û Farisan nîşan 
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bide, ne bi awayekî yekser derbirrîna vê 

helwestê dikir, lê wî ev nerîn dixiste 

çarçoveya gotara sûfîzmî bi şêweyekî 

hozanyarî. Vêce wî helwesta xwe ya 

netewperwerî eşkere nekir, lê helwesta xwe 

di nava rêbaza sûfîzmî û rewanbêjiya 

helbestên xwe de veşart, ku ji aliyekî ve 

bîroke û têgehên sûfîzmî nîşan dide, ji 

aliyekî din ve, derbirrîna hizr û ramanên 

xwe dike, bi awayekî ku derfetê ji 

xweparastinê re bihêle û peyama hest û 

boçûnên xwe jî bigihîne kesên din, êdî got: 

Turki xûnrêz û xumarê me bi yek 

xemzeyekê 

Zuhdi çil sal e li min zêr û zeber kir ji esas 

Di çarçoveya axaftina xwe de, li ser dilber 

û evînê, Cizîrî vê dilberê dixe dîmen û 

wêneya Tirkê xwînrêj, bi mebesta 

eşkerekirina ku xwînrijî yek ji akar û reftarên 

Tirkan e. Lê ji bo xweparastinê, Cizîrî ev 

wate xiste kirasekî hozanyarî û sûfîzmî, da 

ku ziyanê ji desthilata serdest nebîne. Bi 

heman awayî li cihekî din bi Zimanê Farisî, 

gotiye: 

Xemze în ya gezme în ya tîri ya sihri 
helal 

Sahir în ya çeşmi şoxi Turki bêperwa 
'sti în 

Cizîrî nîşanê bi tundî û dilhişkiya Tirkan 

dide, lê diyar e bi hêmayî derbirrîna vê yekê 

dike, ji ber heman sedema xweparastinê, di 

demekê de ku metirsî li ser jiyana wî dirust 

dibû, eger wî bi awayekî eşkere ev wate 

anîbana zimên yan jî eger ev nerîn û 

helwest hatibana naskirin.  

Di piraniya deverên ku tê de behsa Faris 

û Tirkan dike, Cizîrî navê wan di çarçoveya 

kuştin, xwînrijî û tundrewiyê de bikar tîne, 

wiha jî dibêje: 

Şah bi qesda kuştina min  

Rim hejandin bê sebeb 

Da me çeşmê qehr û xeşmê Rim  

li dil da kû edeb 

Bikaranîna peyva (Şah) wateyekê dide, ku 

mebest jê ne kesekî asayî ye, lê serkirde û 

mezinê Farisan e. Li vê derê jî akara 

kuştinê siparte Şah, ku kuştinê bi bê sedem 
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dike û awirên tund û nîgeraniyê dide kesên 

dildar û belengaz. Hevdem ew behsa 

êrîşên Ereban li ser Kurdan dike, ku bi 

niyaza şer û cengê têne holê û got: 

Sef bi Sef Turk û Muxul doguş û Hindî 
di kemîn 

Bi eceb hatine cengê Hebeş û Rom û 
Fireng 

Mîr û Kirmanci li holan qederek 
westane   

Lê di nîvê bi sef û tîpi Ereb hatine 
ceng 

Cizîrî ne tenê behsa êrîşên wan hêzan 

dike, lê behsa Kurdan dike ku bûne weke 

gokê li wan meydanan, ku Tirk û Faris bi 

navê Islamê bang dikin, lê kuştin û talanê 

dikin, êdî Cizîrî dibîne ku kufr tevlî îmana 

wan bûye, ango kufr tevlî Islama van herdu 

dewletan bûye, ku êrîş dikin û fitneyê li nav 

Kurdan belav dikin û got: 

Li ber çewkan û kaşoyan  

Ji derba Turk û Hindoyan 

Dibazim her wekî goyan Dema ew 
têne meydanê  

Dema ew tên bibazî tên 

 Digel qewsên Şêrazî tên 

Çi mûkar in di tazî tên  

 Bi de'wa têne lêkdanê 

Bi de'wa tên me yexma kin Di 

 'amê şor û xewxa kin 

Suwaş û fitneyan rakin  

 Bi şîr ew têne talanê 

Mebest ji vê yekê ew e ku Cizîrî xwe weke 

zimanê gelê xwe dibîne, dema dibêje bi 

hatina wan lîstikvanên çewkan û kaşoyan, ji 

Tirk û Hindoyan, ez bûme wekî gokê û li 

meydana wan şer û pêkdadanan bêhûde 

rastûçep dibezim, ku ew şerê hev dikin û ez 

dibime qurbanî. Ew aliyên dijraberî hev, 

bilez û hêrs û çekên kujer têne meydanên 

şer û pevçûnan û xwe ji kuştinê re amade 

kirine. Hevdem ew alî tên ku Kurdan têk 

bibin û wan têxin rewşeke qerebalix û 

windabûnê. Suwaş û fitneyê jî di nav wan 

de bikin, ku xwe bi xwe Kurd têkevin 

nakokiyan.  
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Tevî ku ew alî dijraberî hev in, lê di heman 

demê de herdu jî dijminê Kurdan in. Ew di 

talankirinê de navdar in û di van waran de 

ew ji heman çavkaniyê vedixwin. Lê eger bi 

roniya Islamê jî bang dikirin, wan bi 

tawanên xwe, tarîtî tevlî vê roniyê kiriye, bi 

awayekî ku –bi gotina Cizîrî- me bi çavên 

xwe dît çawa kufr di nav îmana wan de 

hebû. Herwiha me dît çawa kufr tevlî Islama 

wan bû, ku Cizîrî behsa dîmenê dilbera xwe 

dike, lê di nav de jî dibe ku ew peyameke 

neteweyî bişîne, êdî got:  

Du talançî di meşhûr tê  

           Ji me'den 'eynî kafûr tê 

Di têkil zulmet û nûr tê        
Me kufrî dî di îmanê 

Me kufrî dî di Islam bê 

  Ji şerqê zulmet û Şam bê 

Ji zulfan 'enberê xam bê Kinarê xal 
û nîşanê 

Cizîrî rêçareyê jî destnîşan dike, ku 

rehabûn û rizgarbûn ji vê rewşa xirab, bi 

hezkirinê ye. Bi bê hezkirin derketina ji 

rewşa tarî û xirab estem û zehmet dibe. 

Wiha Cizîrî carekê navê Newrozê jî bikar 

aniye, ku ev cejna neteweyî ji aliyê dîrokî ve 

bi nasnameya Kurdan ve hatiye girêdan û 

wateya bidawîkirina tariya zor û sitemê 

nîşan dide, got:  

Bê nûr û narê muhbetê  

 Bê neqş û sun'ê qudretê 

Naçîn meqamê wesletê 
 Nûrun lena welleylu dac 

Ev nari sîqala dil e   

Daim li wê qala dil e 

Newroz û sersala dil e 
 Weqtê hilêtin ew sirac 

Yek ji dîmen û hêmayên kurdperweriya 

Cizîrî ew e ku wî hezkirina xwe ji welatê 

xwe re daye nîşandan û şanazî bi cih û 

warên xwe kiriye, hevdem pesnê xwe bi 

welatê xwe daye, wiha got: 

Guli baxi Iremi Bohtan im   Şebçiraxi 
şebi Kurdistan im 

Çi tebî'et beşer û insan im Lillahil 
hemd çi 'alî şan im 
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Di serdema Melayê Cizîrî de, Zimanê 

Farisî yê helbest û rewanbêjiyê bû. Zimanê 

Tirkî jî yê desthilatê bû. Hevterîpî wan, 

Zimanê Erebî yê ol û Quranê bû, ku ew jî 

yek ji çavkaniyên Cizîrî bû, di wergirtina 

zanîn, têgeh û bîrokeyan de.  

Li jîngeh, civak û qonaxa ku Cizîrî tê de 

dijiya, arasteya xurt û berfireh ber bi hizra 

neteweyî ve nebû, ne jî guhdaneke berçav 

bi vê babetê dihate kirin, lê tenê hin 

helwestên têvel û rengereng peyda dibûn. 

Bêhtir hizra belavbûyî ya Islamê bû. Islama 

Cizîrî jî di aliyê sûfîzmî de bû. Lê tevî vê 

rewşê, Cizîrî nerîn, bîr û baweriyên xwe, bi 

wan zimanên serdest û desthilatdar nîşan 

neda, lê wî helbestên xwe bi zimanê Kurdî 

hûnandin û navê Kurdistanê eşkere tevlî 

gotara xwe kir, li beramber jî navê Tirk, 

Faris, Ereb û Eceman anîne zimên, lê 

bêhtir behsa akarên tundrewî û hişkbûna 

wan kiriye. Bi ser de jî wî bangewaziya xwe 

gihande xwendevanên Kurd ku bi Kurdî, ne 

bi zimanên din bixwînin, lewma wî bi 

Zimanê Kurdî helbestên xwe nivîsandin û 

got:  

Ger luiluê mensûri  

ji nezmê tu dixwazî   

Wer şi'rê Melê bîn te bi Şîrazi çi hacet  

Di astên zimên de jî, Cizîrî ne bi zimanekî 

xwecihî axift û nivîsand, lê belê wî hewl da 

ku gotara xwe ya hozanyarî bi piraniya 

şêwezarên Kurdî û şaxên wan şêwezaran 

bixemilîne. 

Cizîriyê ku bi Kurmanciya Jorîn 

dinivîsand, li hin deveran peyv û ristên 

Kurmanciya Jêrîn bikar anîne, yan jî hin 

formên wan şêwezaran tevlî formên 

Kurmanciya Jorîn kirine, weke mînak, 

gotiye: 

Hin ji nik dêrê ve tên qesta keniştê 
hin dikin 

Ney ji van im ney ji wan im min derê 
xemmari bes 

/ji nik-Ney/ 

*** 

Ney dûr e hebîbê me çi firyad û fixan 
kîn 

Wî guh li demîra dil e awazi çi hacet  
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/Ney-Fixan kîn/ 

*** 

Fener niye nûra Heq e Husn û cemala 
mutleq e 

Berq e sipîd e û şefeq e Zuhre û 
şemsa xawer î 

/Niye-Sipîde-Xwawer/ 

*** 

Ger qelbi heqîqet niye yek cari çira?! 

Işqa te kirîn zêr û zeber iksîrê   

/Niye-Çira: Çima-Kirîn: Em kirin-
Zêrûzeber/ 

*** 

Aşiqi mesti bi işqê niye hacet bi meyê 

Waridê warid û ehwali bi ewradi çi 
kit?! 

/Niye-Çi kit/ 

*** 

Da me şehzade bi destê xwe 
mubarek qedehek 

Ne xubarek ji xumarî û ne tundî û ne 
xeş 

 

/Şehzade-Xumarî-Tundî/ 

*** 

Etwarê ´işq û mestî esrarê butperestî 

Teqrîri sed riwayet nakit li bo kifayet 

/Li bo: Ji bo, jê re/ 

*** 

Zatî ji wucûda me sebeb wê tu dizanî 

Naête hisabê felekê tedwîrê 

/Zatî: Jixwe, zaten/ 

Cizîrî dexlûdan û bingeha hizra neteweyî 

di helbestên xwe de peyda kirin. Wî bi 

rewanbêjî tovê vê hizrê avête meydana 

helbesta kurdî, lê hêj ev hizra neteweyî di 

gotara Mela Ehmedê Cizîrî de, bi awayekî 

guncaw, nehatiye zelalkirin û analîzkirin, ku 

ew helbestvanekî sûfî bû, lê belê ligel 

sûfîtiya xwe, ew xwedî hesteke neteweyî 

bû, lewma pêwîstiya vê gotara Cizîrî, bi wê 

yekê heye ku êdî girîng e ev hest eşkere û 

ronî bibe. 

******* 
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Rojekê, zilamekî Serhedî bi jina xwe ra 

dikeve galegalê. Navê zilam Taco, yê 

jina wî jî Naco bûye. Di nava wê dan û 

standinê da, Naco ji zilamê xwe ra 

dibêje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- Taco, gelo di dinê da jin an mêr, kîjan 

gelek dek û dolaban li serê yê din 

çêdike? 

 

 

ÇÎROK 

Ji zargotina Kuardên Serhedê 
Naco û Taco 

 

 
 

Berhevkar: Fettah Timar 

 

 
 

Fettah Timar 
Mesûd Xelef 
Sindis Nihêlî 
Sibhî 
Melkayizî 
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Taco hinekî mezin dipeyîve. Ew ji jina 

xwe ra di-bêje: 

- Jinik, tu çi dipeyîvî? Ev çito gotin e? 

Te hetanî îro têdernexistiye, ku mêr 

hakimê malbatê ne? Tim û tim gotina 

mêran dibe. Tu vê nizanî? 

Jinik ji mêrê xwe ra dibêje:  

- Wele nizanim. Ku tu ya min bikî, tê 

dîsa jî, xwe ji şer û buxtanên jinan 

biparêzî! 

Taco serê xwe badike, dibe nice-niça 

wî. Ew ji piştî vê axaftinê ra diçe 

tivdarekê xwe dike û berê xwe dide 

zeviyê. Gayê xwe li ber serê zeviyê 

dide sekinandin. Toximê xwe direşîne, 

paşê cotê xwe qôş dike.  

Hema wê rojê jî, masîvan masiyan tîne 

nava gund. Naco diçe zûtirkê 5-6 

masiyan dikire û berê xwe dide zeviyê. 

Ji alîkî va xwarinê ji bo mêrê xwe dibe, 

ji alîkî di va jî, planeke wê heye. Ew 

dixwaze wê bîne cîh.  

Naco masiyan jî dike tûrikekî û gel xwe 

dibe ze-viyê. Hema digîhije ber serê wê 

zeviya ku, zilamê wê bi cot va radikir, 

masiyan ji türikê xwe derdixe û yeko-

yeko davêje hagosê ango xeta cot. Ew 

paşê jî bi dengekî bilind va, gazî mêrê 

xwe dike, dibêje wî:  

- Lolo! Taco! Hela van masiyan binêre! 

Ji zeviya me masî derdikevin. Hela vê 

ecêbê binêre? Gurbana dayina xwadê 

bim. 

Taco dibêje Naco: 

- Hîî, keçê tu çi sekiniyî? Çima berhev 

nakî? Keçê mesekine, tûrik bide ber. 

Naco masiyan berhev dike, dike türikê 

xwe û paşta vedigere diçe malê.  

Mêrê wê, êvarê ji zeviyê dizivire tê 

malê. Ew be-rê gayên xwe diqirîne, 

dest û piyên xwe dişo, diçe odê rûdinê. 

Hinek dem derbas dibe, Taco ji jina 

xwe ra dibêje: 

- Qîzê, de ka wan masiyan li ser êgir 

bipijîne, em bi-xwin. 

Jinik ji zilamê xwe ra dibêje: 

- Mêrik, te xwe şaş kiriye? Masiyên çi, 

halê çi? 

 

Taco dibêje jina xwe: 

- Çewa? Te îro ji zeviya me masî nanîn 

malê? Ne te xwe masî dîtin! Keçê te ji 
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zevîya me, masî berhev nekirin? Tu 

henekên xwe li min dikî? 

Jinik direve, diçe ber derî, bi dengekî 

bilind va di-qîre, dike hewar û gazî:  

-Gundîno! Cînarno! Hela werin! Mêrê 

min dîn bû-ye! Hatiye sarobaro 

dipeyîve. 

Cînar têne hewarîya Naco, jê dipirsin: 

- Naco, çi bû? Te çima kiriye hêwirze? 

Naco dibêje cînaran:  

- Taco ji zeviyê hatiye, ji min masiyan 

dixwaze. Ew ji min ra dibêje, ku 

xwadênegiravî min ji zeviya me, masî 

anîne malê. 

Cînar dizivirin ser Taco; jê ra dibêjin: 

- Taco! Kuro te hişê xwe xwariye? Zevî 

û masî! Te ev ji ku derê derxist? Kuro, 

tu rastî jî dînî ha!  

 

 

 

 

 

 

 

Taco dîsa ya xwe dibêje:                                           

- Cînarno! Jina min xwe bi destê xwe 

va, masî girtin û nîşanî min dan. Wê 

masî gel xwe anîn malê. Niha jî dibêje 

min, masî tunin. 

Cînar dibînin, ku Taco nayê ser hişê 

xwe. Wî digi-rin, destpiyên wî girêdidin. 

Ji piştî çûna cînaran ra, jina Taco diçe 

ba wî û jê ra dibêje:  

- Taco, min ji te ra negot, xwe ji şer û 

buxtanên ji-nan biparêze! Te dît min çi 

anî serê te? Niha bêje min, jin an mêr! 

Taco di rewşeka posîde da bû. Serê wî 

ketibû ber wî û jina xwe ra got: 

- Eşeden bîlah rast e. Yê ku ji jinan 

netirse, bê hiş e, ew î bê dîn û bê îman 

e. 
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ma ezê çawa seredana kenê te bikim, ezê 
çawa biqîrim li ser te û çawa kenê te ji 
Dêrikê kom bikim, vaye bihar hat Cûdî, 
vaye hevalên te, li deng û rengê te digerin... 
dê şiyarbe berxê mino, dê şad û mad be 
azîzê min...bi kiijan çavî li ser te bigrîn û bi 
kîjan demî re li lîstkên te bigerin.. me xwe 
jibîr dikir li ber rawestiyana te û tû diçûyî 
Cûdî.. em li mirina xwe poşman dibûn û sed 
temenên xwe me gorî jiyana te dikir…Li ber 
deriyên we.. dengê giriyê dayika te, Evînên 
biharî di zikê Dêrikê de deng vedida.. Evîna 
dayik û evîna winda li benda te ne, li wir, li 
şûna leystêkn te.. ji te hez dikin lo. Di vê 
kêliyê de xwe diberdim nava kolanên Dêrkê 
û derî bi derî dipirsim.. we Cûdî ne dîtiye.. 
kenzekî pembe li bere, wekî Cûdî bisebire 
wekî Dêrikê bi derde.. navê wî Cûdiye.... 
ma ger serlêvên te bêhina jiyanê jê difûriye, 
dilketiyên te, hurî û zeriyên cîhaneke nenas 
bûn, kî dihat pirsa te dikir, kî dihat li 
bîranînên te diterpilî û me xwe amede dikir 
ji dîdara te re. bêhina sêva te, Dêrika 
Hemko sermest û serxweş dikir û di binê 
çantên oxira te de, bi hezaran sêv şîn 
dihatin. 

 

 

 

 

 

 

 
Em berzûrî şevistanên bilndiya dilovaniya te 
dibûn û Cûdî di hişê me de avdar dibû. Wê 
roja ha, bavê te li nav zarokan, çîroka Cûdî 
û Lawkê xerîb digot, Lawkê Xerîb jî bi serê 
çiyayê Cûdî ket, li jiyana xwe digeriya, 
nizanî ku ew bi Cûdî re dibe jiyaneke bê 
dawî û ji wê rojê ve bavê te li qonatarên 
Cûdî jiyan dike û her bêhina sêvan belav 
dike. 
Min dixwest di vê kêliyê de û bi dengekî 
nerim, nazik weku dilê te, dilsoz weku 
viyana te, stirana kela dilê xwe ji bo te 
bêjim, min dixwest savabûna te bi ser 
helbesta xwe werkim, min dixwest çend 
kêlîkên dî di baweşa xendeyên te de 
bibûrînim û dengvedanekî di zikê zemîna 
firîşteyan de biqîrînim, belkî hêsrên min 
xwe ji tarîstana windabûnê rizgar bikin, 
belkî tu di xewê de mêvanê peyvên min 
bibî, heger tu hatî, min çend lîstikên nû ji bo 
te amede kirine, piskilêtekî biçûk, 
tiromêbeleke şîn, ji dikana Hecî Hisên ku 
hêşta çi zarokan nedîtiye. Dê ka vê carê jî 
rabe û çend sedsalan di deşta dilê min de 
bimeşe û bimeşe û ezê her guhdêrê şopa 
te bim. 

Ji Cudî re… dema ku şoreş zarokê 
xwe dixwe 

 
 Mesûd Xelef 

 
 

pexşan 
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Belê ez bigorî 
Ew ne dengê piyên zarokan 
dema ji cenga mirinê direvîn 
teprepa dilê min bû  
li ser barîna libên hinaran  
Dutmama dilê min bû 
dara hinarê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Duh jî ez ber bi zeviyên xwe ve 
birim 
wê xweşkokê 
çîroka bejna xwe şax bişax 
ji bavê min re parve dikir  
bavê min yê şox 
demsala kezaxtina daran bû 

DÎWANA 

PEYVÊ 
 

 

Evîn Şikakî 
Hêro Mustafa 
Adil Ebdulmecîd 
Dildar Muhemed 
Sedîq Celaledîn 
 

 Dotmama dilê min 

 

 
 

Evîn Şikakî 
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bi qasî dilê bavê xwe yê fireh  
bêriya te dikim 
bi qasî gurzek ronahi  
bêriya bavê xwe 

belê ez biqurban 
bavê min bû 
dilê xwe dikir du parçe 
bi havînekê dinuxmand  
û derbasî milê din yê avê dikir  
xewna rêyên pîr  
kolanên bê kes 
kesên bê welat  
ji min re parve dikir  
û ez vedguheztim şahiya 
helbestan ew pençereyên 
li ser bîranînan vekirî 
refên pirtûkan  
herkina sibehên çirisî  
odeya min bû 
çîroka ava bi çar aliyan ve pijqî bû 
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Ez jînek mey noş û serxweşim 
Çixareyek bi dizî 
Qedehek şeraba sor 
Janek bi lêvên sor 

 
 
 
 
 
Çirayên perstgeha tevan  
fedmirînim 
Dibim xwedayek jin 
Di qozîka odeya xwe 
Mîna zarokek li ber bûna xwe 
Ji dergûşa dîya xwe 
Xeydî 
Ez xwedême 
Di bin kirasê xweda 
Dinava şev reşa odeya xwe de 
Kû dixwazim te bibînim 
Li hmêza xwe bicivînim 
Ta dawî hestên xwe 
Mest dibim 
Te ji welat û bajar û gûndên 
Herî dûr 
Di qedeha xweya sor 
Û dizî ve dibînim 
Ez niha azadim 
Bibore 
Yan jî ne bore 
Çarşem şeva mine 

Her çarşem 

 
 

 
 

Hêro Mustafa 
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 ( dema befir rojê vedixot ) 
Ji permîçkên befrê min kirasek 
çêkir.. roj derkeft, tu rwîs bûy . 
------ 
Te, û welatî dû kiltorên wek êk 
hene, welatî qurbanî.. û tejî ez . 
------ 

Carna mirov dixwazit dîrûkê ne 
xwînit, ji berko heman guh dirêjên 
dubare dibînit .. 
------ 
Çi millet temet milletê min 
nanivin, ji berko xwedî xunin, lê ji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bîrkirîye bicih înana xewnan di 
hișîyarîyê de ye . 
------ 
Cîyawazî dinavbera çekoçê 
asingerî û dadwerî da .. 
Çirîskên jîyan û berxwedanê ji êkî 
diçin, û yê din mirovan ji hev dikit 
. 
------ 
min werîsê xwe di demî werkir û 
min kêșa.. ez hatime rakêșan .. 
------ 
Payîze û çaxê hinarane, ba hertiștî 
rîs û belave dikit.. 

Hayko 

 

 
 

 
 

Adil Ebdulmecîd 
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Dindikên hinaran pitir milên xwe 
didin êk . 
------ 
Ez xwe dinivîsim, xelk te dixwînit .. 
------ 
Ez hemû bûme av, û têhnî me ji te 
.. 
Razîbûyn tu bibî ekter û ez 
derhêner, lê sînarîyo ne eve bû . 
------- 
Te çend șoreș bi wan lêvan kirîne 
tako hinde sor bûyn ? 
------- 
Ji bilî te, min çi nedaye xwe . 
------- 
Xweda .. min bike dû ez .. 
êkî bide wê, yê din rizgar bike ji 
wê . 
-------- 
Seyre ..! 
Beheșt bê hewa ne xweșe, û 
heman hewa min bê behr dikit ji 
beheștê . 
-------- 
Ez yê mayme di sala parda.. were 
mirov nemayne li vara . 
-------- 

min tu ji hemû șerên xwe înaye 
der, șerek din ji dayk bû.. 
-------- 
Te di got ne xweștirîn tișt 
dubarebûne, pa çima dixwazî 
dubare bizivirim ? 
-------- 
Dibêjin : jîyan di hindek sitêr û 
hesarên dî jî de heye.. ka bihêle 
xwe berdim di çavên tede .. 
-------- 
Hêșta maçî dikeme wî zarokî, ewê 
te li durîyana bajêrî pare kirîne di 
lepî de .. 
-------- 
Hindî min li bîre.. vî welatî bîr 
nekirîye .. 
------- 
Em li bajêrekî dijîn, tu kêlîya serî, 
ez ya binî me . 
------- 
Ka ruha xwe da bijîm .. 
Ka dilê xwe da bizanim hez çîye ? 
Ka çavên xwe da li te bigerim .. 
Ka tiblên xwe da te binivîsim .. 
Ka dengê xwe da gazî te bikim .. 
Dê nha em herdû bûyne tu, êk ji 
me yê zêdeye jinav bibe . 
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Demê 
Dem bi raborînê  toșî alodebuûnê 
dibît 
Name jî, kevlûjankê xo di guhorin 
Peyman nameya birînbûnê 
îmzadiken 
Tu bi xudê key 
Dîwarê bêdengîyê biherifîne 
Eve 
șînwarên șwîn tiblên tene li 
gerdena bayî 
Buçî 
Te divêt henasên min bi xendqînî? 
Buçî 
Pên te xo fêrî waneyên ve zivirînê 
naken? 
șwîn pên vê rêkê gelek ji hatina te 
dixerîbin 
Nax 
șanaze bi birînên xo 

 

 

 

 

 

Ew take bîrhatinên vîyana te ne 
bo wî damayn 
Dê were 
Da namûbûnê dirojên min da 
Bikeye qedera jandarîyê û 
min ji dozexa çaverêbûnê qurtal  
bikey 
Mijê 
bibe pișt sinûrên dewleta peyvên 
xo 
Da destên pașerojê ji qeydên 
berizebûnê azad bibin 
Tu dizanî ? 
Ev babelîske kîve diçît, 
Dengê van qîjîyan ji kîve dihêt ? 
Ma dem nehat ? 
Seredana gorên bikomên hîvên 
min bikey 
û 
Di bajêrî dilê xo da 
Destan ji bilindkirina dengê  

sirudao kevirbûnê ber 

Sutin di dozexa berizebûnê da 

 

 

 

 

Dildar Muhemed 
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Gazîyên bê hîvîbûnê 
Gehiștin ber pên șevê 
Hilo rabe ........ 
Jîyan li vêre tinê bîrhatine 
Bîrhatin jî çi zêde naket 
Ji bilî xema 

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

Xudîk 
Pora xo ya sipî 
Li ber xudîkê vehand 
Xem keft ji ber davên sipî 

Lê jibîrkir ko xudîk ya pîr bûy 
---------------------------------------------
------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

Gund 

wê he gundekê avaye 
Çendîn sal bû 
Bê mirov dinalî 
Piștî tijî bûy ji mirovan 
Bû bajêr 
Noke bo halê xo dinalît 
Pîrekê kal digirî 
Gencekê ji girîya wî jîyan dît 
Zaroyekê ji rû yê gencî gazî mirnê 
kir 
Û got....... 
Erê jîyan wesaye 
Yan pîrê kal șaș di jîyanê di gehît 
Hind caran mirovan 
Ageh ji lêdana dilê xo heye 
Ez dizanim 

 Bîrhatin 

 

 

 

 

 

Sedîq Celaledîn 
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Lê buç? eve çende 
min age ji ruha te nemaye 
Ez nizanim 

 
Xerîbî 
Hindek bîrhatinên xo bide min 
Da li pîratîyê sebira xo pê bînim 

 
Kerb 
Diryê diçû 
Li ber kerba bîrhatinêt 
Li pașve mayn 
Pêyn xo yên pehn 
Hêz di erdî dan 

 
Eșiq 
wê êvara baran dibarî 
Ez mabûm li hîvîya te 
Jiber mana min li ber baranê 
Dilê min ...... 
Ji eșqa te bibû rîbar 

 
Sitêr 
ew stêra di șeveka bêdeng da 

Cwanî daye esmanî 
Xo liber veșart 
Di tirsîya ji hîzbûnê 
Sitêr bi revînît 
Û esman sil bît 
 
Ez 
Ez digel xo așiq bûm 
Da hizir nekem 
yê bitinê me 

 
șemalk 
șivêdî ....... 
Li ber șemalka wê 
Ez nivistim 
Rabû xewn hemî sotin 

 
Maç 
Tu maçeka minî ya berize 
Di gewrîya șevê da maye asê 
Çend ji mêjeye 
Riyê minê kevinar 
Li hîvîya maçeka te ya ter û har 
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•Bi helkefta 45  saliya damezirandina 

Yekîtiya Nivîseran-Duhok, simînarek li jêr 
nav û nîşanê (Xwandinek rexneyî şirovekarî 
bo romana "Naxên Derzî ") ji layê nivîserê 
genc (Dilêr Kemal) ve hate pêşkêşikirin. 

•Yekîtiya Nivîserên kurd-Duhok di werzê 

xwe yê reweşenbîrî yê havînê de, li roja 
pênc şembî 2016/09/01  demjmêr 6 : 00 -
êvarî, li baxçê Nivîseran (êvariyeka helbest 
xwandinê) bo her du helbestvanên hêja 
(Selam Balayî–Şemal Akireyî) sazkir û têda 
her du helbestvanan komeka helbestên 
xwe yên hilbijartî ji bo amedebûyyan 
pêşkêşikirin. 

•Ji bizav û çalakyên Yekîtiya Nivîserên 

kurd-Duhok, her du helbestvanên hêja 
(Deyka Daliyayê û Tîroj) li roja pênc şembî 
2016/8/25  demjmêr 6  êvarî li baxçên 
Yekîtiya Nivîserên kurd-Duhok bi helbestên 
xwe yên nazik û rengîn êvariyeka 
helbestxwandinê pêşkêşikirin. 

 

 

 

 
 

 

 

 

BIZAV Û ÇALAKIYÊN ÊKETIYA NIVÎSERÊN 
KURD - DUHOK 

BIZAV Û ÇALAKIYÊN ÊKETIYA NIVÎSERÊN 
KURD - DUHOK 
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•Di werzê xwe yê payêzî de, Yekîtiya 

Nivîserên kurd-Duhok li roja şembî 
2016/10/15  demjmêr 5  êvarî mêvandariya 
helbestvana Tunsî Rîm Qemerî kir û di vê 
êvaryê da Rîm Qemerî qevdek ji helbestên 
xwe pêşkêşî amedbûyan kir û ev êvariye 
birêvebirina nivîser Hesen Silêvanî bû. 

•Di werzê xwe yê payêzî da, Yekîtiya 

Nivîserên kurd-Duhok li roja pêncşembî 
2016/10/20  demjmêr 4 : 30  êvarî 
semînarek ji bo helbestvan (Şeiban 
Silêman) li jêr navê (sîdî û kilîpkirina 
helbestê) sazkir û têda nivîserî behsa 
ezmûna xwe û çewaniya birêveçûna vê 
pirosêsê kir. 

•Li 27/10/2016  û di werzê xwe yê payîzî 

da Yekîtiya Nivîserên kurd-Duhok êvariyeke 
helbest xwandinê bo helbestvanê navdar 
Mueyed Teyib sazkir û têda helbestvan 
Mueyed Teyib li ser pêwîsitiya helbestê 
axifit û qeftek ji helbestên xwe ji dîwana nû 
(Ne ba min siwar diket, ne ax min peya 
diket) xwendin û dîwan bo amedebûyan di 
gel wergêrana wan (Qesaed muxtare) ji 
wergêrana Dr. Macid Alheyder îmzakirin. 
Ev êvariye birêvebirina nivîser Mihemed 
Ebdulla bû. 

•Li 2016/11/3  Simînara (cînusayîda îzdiya 

li şingal) dige li hîja (dawid murad xe tarî).  

 

 

 

 

 

Hate pêşkêşikirin û têda nivîserî behsa 
cînusayda li ser êzdiyan hatî kirin bi 
berferehî bo amedebûyiyan behs kir, hejî  
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gotinê ye ku semînar birêvebirina nivîser: 
Layiq kurîme yî, bû 

•Li 10/11/2016 û di werzê xwe yê payîzî 

da êvariyek e helbest xwandinê bo 
helbestvan (Aştî Germavî û Mihabad 
Hemîd) hate sazkirin û têda her du 
helbestvanan qeftek ji helbestên xwe bo 
amedebûyan xwandin. Hejî ye bêjin ev 
êvarî ye nivîser (Layiq Korêmeyî) birêvebir. 

•Li 17/11/2016  semînarek li jêr navê 

(Avirûyek li ser fesitîvala keliturî li Emirîka û 
xwandina çend helbestan û îmzakirin û 
belavkirina dû pertûkên nû çap bûyî, bo 
nivîserê hêja: (Qadir Qeçax) hate sazkirin û 
têda nivîserî behsa festiviyala keliturî li 
Emerîka kir û paşî qeftek helbest bo 
amedebûyan xwandin û li dumahiyê her dû 
pertûkên xwe yên nû îmzakirin. Hejî gotinê 
ye ku ev êvarî birêvebirina nivîser (Beşîr 
Mizûrî) bû. 

 

•Li 24/11/2016  semînarek li jêr navê 

(hindek rewşt û tîtalên kurdewarî di 
stiranên heyranokên kurdî da) bo nivîserê 
hêja: (Hecî Ce`ifer) hate pêşkêşikirin û têda 
nivîserî bal kişande li ser girêdan û têkeliya 
di navbera rewşt û tîtalan di stiran û 
heyranokan da kir. Hejiye bêjin, ev semînar 
birêvebirina nivîser Mihemed Ebdûla bû. 
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•Li 01 -12 -2016  simînarek li jêr navê 

(Hizra neteweyî di gutara Melayê Cizîrî da) 
ji aliyê vekolerê hêja: (Xalid Cemîl) ve hate 
pêşkêşikirin û têda nivîserî bi berferihî  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

behsa hizra neteweyî di komele helbestên 
Cizîrî da kir, herwesa hijmarek ji Nivîseran 
bi têbînî û pirsiyarên xwe ev simînar 
dewlemend kirin, li dumahiyê hejî ye bêjin 
ku ev simînar birêvebirina  nivîser (Hecî 
Ce`ifir) bû. 

•Li 8 -12 -2016  êvariyek helbest xwandinê 

bo helbestvan-Ebdulkerîm Algeylanî-ji 
dîwana wî (yûsemûnenî la ehed) û 
xwandinek rexneyî bo dîwanê ji aliyê 
rexnegir-Ebdulkerîm Yehiya Zêbarî ve, di 
gel îmzakirin û belavkirina dîwanê li ser 
amedebûyan hate sazkirin û ev çalakî 
birêvebirina nivîser Xalid Silêvaneyî bû. 
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peyv peyv 
  

  
Xudanê Îmtiyazê     

Hesen Silêvaney 
 

hsslevani@yahoo.com 
 
 

Sernivîser  
Şukrî  Şehbaz 

shokreshahbaz@yahoo,com 

 
Sikirtêrê Nivîsînê 

Hekîm Ebdula               
hakeem.abdulla@yahoo.com 

 
Rêveberê Hunerî      

Sitar Elî  
Sitarali_duhok@yahoo.com 

 

Desteka Nivîsînê 
 

Remezan  Hecî                               Aştî Germavî                        
Xalid Salih                                   Gulnar Elî 
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