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Divê alîkariya xelkê hejmar di vê qonaxê de 
were kirin

Mihemed Silêman

Niha li Kurdistana 
Sûriyê qedexeya 
çûnûhatinê hatiye 
ragehandin û dê 
heta  demeke 
din jî dirêj bike, 
helbet ji bo ji bo 
xweparastina ji 

vayrosa Korona ye 
ku niha li seranserî 
dunyayê belav bûye 
û bi hezaran xelkê 
pê ketine û jiyana 
xwe jidestdane. Li 
Kurdistana Sûriyê ji 
ber ku rewşa abûriya 

xelkê me gelekî xerab 
e û bêhtiriya wan li 
ser karên destên xwe 
dijîn bi vê qedexeyê 
rewşa wan zehmet 
bûye. Ehmed Omer 
wiha li ser vê mijarê 
dibêje, divê aliyên 

peywendîdar selikên 
xwarinê ji xelkê hejar 
di vê dema niha de 
dabîn bikin da ku 
bikarin debara jiyana 
xwe û ya zarokên 
xwe bikin.Divê PYDê 
xwe ji ber vê prosêsê 

nede alî û xizmeta 
xelkê bike û nebe 
sedema karesateke 
mirovî li devera me. 
Sîham Ebdulwehab jî 
dibêje, her aliyek di 
ber vê pirsê divê xwe 
berpirsyar bibîne, ev 

berpirsyaretî dikeve 
stoyê ENKSê jî de û 
divê li gor karînên 
xwe xwarinê li ser 
xelkê hejmar belav 
bike û di rêya o�îsên 
xwe re vê yekê rêk 
bixe.
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Cîhan û ezmûna Korona.. 
Penaberên Kurdistana Sûriyê û erkê xweparastinê

Raid Mihemed-Hewlêr 
 

Di Mijdara sala 2019an 
Vîrosek pir Metirsîdar li 
Herêma Xûpî ya welatê 
Çînê belav bû, ku navenda 
belavbûnê Bajarê Wûhan 
bû, bi taybet Bazara 
xwarina Ajelan, ku ev 
Vîros tê naskirin bi 
KOVÎD 19 , ku mirov toşî 
wê dide û Vîros hildigre 
di riya têkiliyê çi silavê 
çi maç û Himbêzkirin 
û hilimkişanê, ji ber vê 
yekê, tevaya welatên 
Cîhanê ketin metirsiyê 
de, û Sînor hatin girtin, 
Zanîngeh û Dibistan 
rawestitan, Civat û 
Civîn û kombûn jî hatin 
qedexekirin, wiha Jiyan 
li Ser Goka Zemînê xwe 
guhert, û Jiyan kirasekî 
nû li xwe kir, ev yek 
bandoreke mezin li 
ser Xelkê kir bi taybet 
deverên ku hatin û çûn 
hatin  Qedexekirin ji bo 
ev Vîros were binpêkirin 
û Tunekirin, ji ber vê 
yekê  Rojnameya me 
KURDISTAN nerîna 
hejmarek ji Xelkên 
Kampên Penaberan yên 
Rojavayê Kurdistanê 
ku li Başûrê Kurdistanê 
dimînin stand û Şopand. 
Mehûd Bavê Cûdî ku li 
kampa Giwêlan dimîne, 
pir Reşbîn bû derbarê vê 
yekê û metirsiya xwe ji 
me re da xuyakirin û wiha 
got: " ez Huşdariyeke 
mezin û gewre ye, ez 
dibêjim wê gelek xelk bi 
vê Vîrosê bikevin û Tûşî 
wê bibin, ji ber wek ku 
em dibînin û dibhîzin, ev 
weke Sermayê ye weke 
Girîbê ye , ji yekî diçe yekî 
tê veguhestin bi hesanî, 
û ew kesê berevaniya wî 
bihêz be wê biserkeve bi 
taybet ku pijîşk dibêjin 
ku rêja 2 heta 4 ji % 
Dimrin bi vê Vîrosî, weke 
ku ez wêne û Dîmenên 
vê yekê dixwînim ez 
dibêjim wê 10 Melyon 
kes bi seranserî Cîhanê 
pêbikevin, û ya dawî 
xwedê me û we û xelkê 
biparêze" .
Ji rexê xwe ve  Mamoste 
Mizgîn Eyo endamê 
komîta herêmî ya PDK-
sê ku li kampa Qoştepe 
dimîne Nerîna xwe 
bi Geşbînî ji me re da 
xuyakirin û got  :" em 
pabendin bi rênima û 
biryarên ku ji Hikûmeta 
Herêma Kurdistanê 
derdikevin, bi taybet ya 
wezareta Navxwe û ya 
Tenduristiyê, ji ber ku 
ev yek di Bercewendiya 

me de ye, em jî li kampa 
Qoştepe weke penaberên  
Kurdistana Sûriya li 
Herêma Kurdistanê 
pabendin û gorî biryara 
Rêveberiya kampê û 
Asayîşa kampê ne ku wan 
Ambolans amadekirine ji 
bo çi rewşek rû bide, ew 
pir bi me re alîkarin em jî 
bi wan re alîkarin ".
Û di derbarê debara 
xelkê kampa Qoştepe ku 
bi çi rengî debara jiyana 
xwe dikin bi taybet piştî 
ku dergehê kampê hate 
girtin û xelk bê jêdera 
diravî man ji ber ku 
kar hate rawestandin :" 
birastî ev yek bandor li 

ser jiyana xelkê çêkir, 
lê hejmarek ji xelkên 
kampa me xorak dane hev 
û li Wan kesê pêwîstiya 
wan bi xwarinê heye 
belavkirin bi taybet ew 
kesê belengaz û dest teng, 
ev yek di cihê Pîrozbahiyê 
de ye û em destxweşiyê li 
wan kesan dikin, ku em 
destê xwe bi nav destê hev 
ji bo em xwe  ji vê Rewşa 
xirab derbas bikin ".
Ji alîkî dî ve Mamoste 
Macid Henûş Mihemed 
endamê komîta herêmî 
ya PDK-sê ku li kampa 
Domîz dimîne li ser rewşa 
anha ya Kampa Domîz 
axi�î û got :" ji dest pêka 

ku ev rewş çêbû, me karê 
xwe weke PDK-s ê û weke 
xelkê kampê ji bo em 
Miletê xwe biparêzin, em 
li gorî biryar û Rênimayan 
diçin yên ku ji Hikûmeta 
Herêma Kurdistanê 
derdikevin , û yên ku ji 
Rêveberiya kampa me 
ya Domîz û Asayîşa me, 
ji ber ku hatin û çûn 
hatiya Qedexekirin  em 
jî weke PDK-sê dibînin 
ku ev erkeke li ser 
şanê me ku miletê xwe 
biparêzin, ji ber vê yekê 
me komît avakirin, li 
nav xelkê xwe li taxên 
Kampa Domîzê digerin 
û Huşdariyeke didine 

xelkê xwe, û ji ber ku cih û 
Dukanê xwarin û Xorakê 
û yên girêdayî bi wê ve 
vekirîn e, em berdewan ji 
xwedanê wan re dibêjin 
ku nirxê pêdiviyan 
buha nekin û vê rewşê 
bi ser Bercewendiyê 
xwe ve nekişînin lê belê 
hejmarek ji Xwedanê 
Firoşgehê mêwe û 
Kesatiyê û Şînî tiştên xwe 
bi nerxê kom û pir arzan 
difroşin weke Alîkarî 
ji bo xelkê kampê, ev 
di cihê Spasiyê de ye, ji 
rexekî dî ve, Rêxistina 
PDK-sê li Kampa Domîz 
jî me xwarin û alîkarî 
li ser xelkên belengaz 

û dest teng bi taybetî 
Jinûbî û malbatên bê 
semyan li wan belav kir 
ji bo debara jiyana xwe 
bikin".
 Ji rexekî dî ve Mamoste 
Diktor Bavê Mesûd ku 
endamê komîta Şaxî 
ye ya PDK-sê li kampa 
Kewirgoskê dimîne ji 
Rojnameya me re axi�î û 
got:" 
Ev rewşa awarte pir 
xirabe ku li Cîhanê belav 
bûye, em di nav xelkê de 
ne, xelkê me belengaz 
hene, û 2 tirs di nav 
xelkê de hene ya Vîrosê 
û ya Feqîriyê jî, lê ew 
kesê ku Alîkariya xelkê 
dikin ku wêneyên wan 
digrin ev pir nexweşe 
û wan kesê belengaz 
dixe cihê fedîbûniyê de, 
birastî ez dibêjim ev 
şerm e, ji ber rûmeta 
mirov ya herî buha ye, 
û pêwîste mirov hemî 
weke hevbin, birastî  
çîrokên pir xemgîn li 
kampa Kewirgoskê 
hene, birastî kesên ji 
xwe fedî dikin lê gilî û 
gazindan nakin ji ber ku 
kar hatiye rawestandin, 
ji ber vê yekê banga me 
ji UN re ye û rêxistinên 
Navdewletî yên xwedî 
biryar ku Alîkariya 
van belengazan bikin 
li kampên penaberan, 
heger ev rewş dirêj be 
wê   bandoreke xirab 
çêbe ser jiyana xelkê ji 
tinebûnê ".

Kurdistan-Bidûvçûn

Rêyên parastina ji 
vîrusa koronayê ku li 
bajarê Wûhan yê Çînê 
derket holê û zêdetirî 
100 welatan berbelav 
bûye ew jî bikaranîna 
maskeyan a kesên 
ne nexweş baweriya 
parastina ji vîrusê kêm 
dike û bal kişand ser 
girîngiya paqijiya dest. 
Vîrusa koronayê ku li 
bajarê Wûhan ê Çînê 
derket holê û Îngilistan 
û Îran jî di nav de 
zêdetirî 100 welatan 
berbelav bûye. Piştî 
Çînê welatê ku herî 
zêde mirov ji ber vîrusê 
jiyana xwe ji dest dane 
Îtalya û Îranê ne.
 Bi qasî metreyekî nêzî 
kesên ku teşhîsa vîrusa 
koronayê li ser wan 
hatiye kirin nebin. Ji bo 
vê yekê kesên nexweş 
divê dernekevin nav 

civakê û heke derkevin jî 
divê maske bi kar bînin. 
Divê mirov van rênmayan 
bike:

 * Ji destgirtin û 

hembezikirinê birevin. 
* Divê dema kuxik û 
bêhnijandinê dev bi 
kemnikê bê girtin, heke 
kevnik tunebe divê bi mil 
bê girtin.  

 * Paqijiya dest gelek 
girîng e. Divê dest bi 
sabûn û ava bol bê 
paqijkirin û piştre jî bê 
ziwakirin. Tenê bi avê 
nabe. 

 * Divê hewaya cihên 
komî yên girtî timik bê 
nûkirin. 
* Paqijiya rûxalê girîng 
e. Pqaşiya rûxalê divê 2 
qat bê zêdekirin. 

Rênmayên  xweparastinê  cîbicî  bikin
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Koçkirina Bavê mezin Barzanî

Ser�iraziyeke  mezine 
ji mere ku îro em bi 
serbilindî radiwestin 
pêşberî  bîreweriya 
41 sal di ser barkirina 
girintirîn xebatkar û 
pêşewa di çerxê 20an 
de û mezintirîn şan 
û pêşeng di raperîn 
û şoreşên kurdî yên 
nûjen di tevaya gelê 
kurd ya kevin û nû de 
, ji ber ku ew bi xwe 
verêj û berhemê ezmûn 
û rêbazeke şorşgêr û 
kudperwer bû , tevlî 
xwedan kesatiyeke 
taybetmend û navnas 
di warê serdarî û 
serweriya leşkerî ji 
alîkî ve û ji aliyê dî 
ve rêzan û rêberek 
têgihiştî û çeleng bû 
di beryar û nerînên 
çarenûsî yên ku di 
delîv û rûdanên teng 
û zehmet de distandin 
, ew nerîn û bûyerên 
dîrokî yên ku îro em 
serê xwe pê bilind 
dikin û berhemê wê 
xebatê li ber çav dibînin 
, belê evê dibistana 
şoreşgêrî  hişt  ne 
tenê bandorê xwe di 
raperên û şoreşên 
berdewam û li pey hev 
di kurdistana Iraqê 
de bilîze , lê ew sînor 
derbaskir û pişdarî 
di şoreş û bûyerên di 
seranserî kurdistanê 
de , di vî warî de diyare 
daxwazî û pîrozbahî, 
ked û karê wî ji bo 
pêkanîna yekîtiyê di 
navbera herdû parçên 
parta demoqratî kurdî 
li Sûriye di sala 1970, 
lê dema mirov vegerê 
li ser pêvajoya wî 
ya serkeftî ku mîna 
destaneke lehingî navê 
xwe di singa dîrokê de 
tomarkir. Bê guman 
wê netenê mêranî û 
çelengiya 500 mirovî 
bidê diyarkirin , lê belê 
ew bi xwe mêrxasiya 
ewê çavkaniya zelal 
û resen , gurbûna 
hest û helawistên wî 

yên netewî û mirovatî 
û girêdan û evîna wî 
bi xaka welat û gelê 
kurd ve, û sergihayî û 
hûrnaziya wê rêbazê 
dide ron û eşkera 
kirin, ewê yekê hişt û 
piştî têkçûna komara 
Mehabadê di sala 1946an 
de dilsarî bêhêvîtî 
cihên xwe di dil û canê 
wê negirt û serkêşiya 
karwan û berevaniya wî 
ji êrîşên leşkerê ( Iran, 
Iraq û Tirkan bikin ) 
êrîşên wan di 9 cengan 
de şikandin, dawîyê 
gihandin ber ava çemê 
Arasê , di vê pêvajoya 
dîrokî de ya vekêşayî 
650 km . di dema 52 
rojan de hate birrîn, 
dema sîstema şahînî li 
Iraqê bi egera şoreşa 14 
Temûzê di 1958 de hate 
şikandin û di şûn wê de 
sîstemeke komarî hate 
avakirin, ewê sîstema 
komarî programek ji 
bi çareserkiina gelek 
girêbend û pirsan pêşkês 
kir û yek ji wan bendên 
giring di wî programî 
de ku di destûra 
sala 1958an de hate 
diyarkirin çareserkirina 
pirsa kurdî bû û hate 
danîn ku kurd û ereb di 
vî welatî de hevpişkin 
û mafê netewî yê gelê 
kurd wê werê parastin , 
di encama van nûbûn û 
guhertinan de Barzaniyê 
nemir vegera kurdistan 
Iraqê û dîsa kar û xebata 
xwe ya rêzanî û ramyarî 
berdewam kir . lê nerîn û 
karê wî di ber mafê gelê 
wî de bûn cihê diltemgî 
û nrazîbûna rijêmên 
deshilatdar û ew yeke 
bûne egerê destpêkirina 
şoreşa Ilûnê di sala 
1961 an de, ku ew şoreş 
lêvegerandinek bû li 
ser wê siyaseta zordar 
û şo�înîtî ya ku dijî hêvî 
û omîdên gelê kurd û 
mafê wî yê rewa bû, û 
dadmend dihate çekirin 
û girêdan .
Belê berevaniya gelê 
kurd ji erebkirin û 
wêrankirinê hate kirin, 
û nasnameya wî ya 
ntewî hate parastin 
û daxwaziya wî ji bo 
pêkanîna azadiyê û 
wekhevî di civaka Iraqê 
de hate bilid kirin û şoreş 
bû singerek û dîwarekî 
asê di singa zordaran de, 
û berevaniya gelê kurd 
kir û tevî pîlanê dijmina 

ron û eşkera kir û êrîşî 
wan herifandin, bêçar 
man û peyama 11 adarê 
morkir, ew rêkeftin bi 
xwe naskirinek fermî 
bû bi gelê kurd û her 
çawa bibê kevwarek 
cebû ku ew kevwar mafê 
rewayê gelê kurd bû 
.Barzaniyê nemir karî 
kêşa kurdî ji kinarê 
hundirî û herêmî yê teng 
û winda derxînê û bikê 
mezintirîn pirsa rewa 
û dadmend di rojhilata 
navîn de, tevî dek û 
dolaban ji alyê rijêmên 
dagirker ve ên li ser 
serê wî dihatin girêdan 
, û xe�k di bin lingê wî 
de dihatine çepandin, 
lê nikarîn wî ji riya wî 
ya rast derînin û berê 
wî ji êş û kulên gelê wî 
bizîvirînin , li ber ronî û 
rêdarî û şîretê Barzaniyê 
nemir û beşdarbûna 
wî di civînên serekî de, 
partî di sala 1946an 
de hate damezrandin , 
ji serwerî û serkêşiya 
partiyê re bi piraniya 
dengan hate helbijartin 
û ji her kesî re diyar 
bû taybetî û kesatiya 
Barzanî ku kesatiyeke 
bi nav û deng bû, pispor 
û zanayê dema xwe 

bû , dikarî nîr û rewşa 
serdemê nasbike û kar û 
barê miletê xwe hilgirê 
tevî hemû grêbendan, riya 
xebatê qelaşt, xwe berda 
xwîn û mal û dil û canê 
gelê xwe de, birîna miletê 
kurd naskir û kar û xebata 
xwe di nav milet de gurr 
kir, hemî dema daxwaziya 
mezin ew bû ku miletê 
wî hev bigrê û cudahiyê 
nexe nav rêzê xwe de, 
çimkî eger dubendiyek 
peyda bibê, wê neviyan 
û asteng peyda bibin wê 
bibin egera jihevbûna 
rêzê şoreşê, ji vê yekê 
herdem daxwaz dikir 
ku xebatkar û şoreşgêr 
xwe dûr bikin ji ezezî û 
xweperistinê, ji ber ku 
ev rewşê astengiyê ne, û 
digot :Zerfê îro dixwast 
ku em xwe dûr bikin ji 
enaniyet û xweperistiyê 
, em bikevin ser rêza 
ser�irazî û bexteweriya 
miletê xwe  .Barzaniyê 
nemir pêmayekî sade û 
resena kurdî ye, kakil û 
navika dendika pîroze 
di malzaroka kurdîniyê 
de hatiye çandin, bi xwîn 
û xwihdana wê hatiye 
xwedîkirin, jêder bûy 
û zaye , ev tov li xaka 
welt belav bûye , di her 

gundekî, malekî, dil û 
canekî de şîn bûye û 
rehên xwe di kûriya 
xaka pîroz de berdaye, 
û tirh û şaxên xwe li ser 
vedaye.
Barzanî ji kul û keserên 
gelê kurd derbû û 
jiyana xwe terxankir ji 
bo mafê vî gelê bêçar 
û bindest biparêze , 
azadiye , wekheviyê jêre 
pêk bîne , evî gemîvanê 
dilsoz û dilpak , gemiya 
hêviya bi serbilindî ber 
bi peravekî piştrast ve 
ajot .Bi rastî mirov çiqas 
bêjê , mirov nikarê ji 
bilî dilopekî ji vê derya 
kûr û bêbinî bidê dîtin 
û xuyakirin , 50 sal 
xebata berdewam û 
karê germ bê rawestan 
tu carî dilsarî ji hêvî û 
omîdên û ji têkoşînê 
dûr neket , û karwanê 
xebatê bi dilgermî ber 
bi armancê ve dibir , 
ji ber vê yekê mirov 
dikarê bêjê : ev mirov 
dibistaneke sergihayî 
û pijayî di tevî waran 
de , çi warê netewî , 
çi leşkerî , çi dilsozî û 
mêranî û mêrxasiya 
şoreşgerî de , ya ku tu 
carî bi dudilê li kêşa 
kurdî nenihêriye û tu 

tişt di ser berjewendiya 
gelê kurd re negirtiye 
.Belê şoreşgêrekî navdar 
û qehreman karî bibê 
kelemek di devê riya 
dijmin û neyaran de û 
gelek rê li ser rijêmên 
Iraqê yên kevneperist 
girtin û bingihên wan yê 
zilm û zor hejandin û ji 
wan re diyar kir ku vîna 
miletê kurd tucar ji proje 
û kiryarên wan bilintirin 
û kûrtirin  , û çetirîn û 
baştirîn bûyerên qurbanî 
û lehingî nîşan dan heya 
ku xwedayê dilovan di 
roja 1 avdarê sala 1979 
an de rewanê wî bi bir , 
û ji vê cîhnê barkir piştî 
ku di şûn xwe de rêbazek 
bi xeml û rengîn avakir û 
hêla , bi vê çûê gelê kurd 
bavek  hêja û pêşewayek 
xuya windakir , dawîyê 
em serê xwe di ber kar 
û xebat wî ya merd û 
domdar ditewînin û 
bîranîna wî wê di dilê 
mede bijî û emê karwanê 
xebatê li ser rêbaza wî 
bajon heya mafê gelê 
kurd werê çespandin û 
bicih înan . Silav li canê 
Mela Mustefa Barzanî yê 
nemir û hemî şehîdên 
Kurdistanê .

   Emer îsmaîl
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Romana "Zêro" romana 
yekemîn a nivîskarê Kurd 
ji Rojavayê Kurdistanê, 
Ezîz Xemcivîn e, roman 
di sala 2019an de ji aliyê 
weşanxaneya "SERSERA" 
ve hatiye belav kirin. 
Mirov dikare bêje di 
salên dawî de hejmareke 
berbiçav ji romanan ji 
aliyê nivîskarên Kurd ve 
li Rojavayê Kurdistanê 
hatine nivîsandin, bi 
şêweyekî ku mirov hest 
bi geşepêdanekê di warê 
romanivîsê de dike. Lê 
mixabin bêhtirê romanên 
ku gihiştine ber destê 
min, û min ew xwendine, 
nivîskarên wan Kurd 
in, lê berhemên wan bi 
Erebî ne. Wek nimûne 

romanên Jan Dost, 
Şêrîn Xetîb û Helîm 
Yûsif û hin romanên 
romanivîsên din. 
Romana Zêro bi Zimanê 
Kurdî (Kurmancî) hatiye 
nivîsandin, ev yek bi 
xwe jî ji bo min cihê 
destxweşî û spasiyê ye, ev 
nayê wateya ku romanên 
din bê nirx û sûde ne, na 
lê bi tenê min xwest balê 
bikşînim ser girîngiya 
nivîsandina romanê bi 
Zimanê Kurdî. Romana 
Zêro mijara evînê, kêşe û 
zehmetiyên nifşên nû di 
bin desthildariya rêjîma 
Beis de li xwe digre. Di 
romana xwe de, nivîskar 
kêşeya ciwanên Sûrî û 
bi taybet ciwanên Kurd 
ên Rojavayê Kurdistanê 
dide pêş û diyar dike bê 
çawa ji ber stemkariya 
rêjîmê, ne tenê li ser 
xaka Sûriyê, lê belê li ser 
xaka Libnanê û li dijî gelê 
Libnanê jî, êdî xort berê 
xwe didin dervî welat.
Romana Zêro romaneke 
tijî evînî, helbest û hest 
in, lê mirov heger li liv 

û tevgera kasayetiyên 
Romanê temaş bike wê 
bibîne ku gelek caran 
nivîskar xwe xistiye 
dewsa wan û kesayetî 
hetine ji bîr kirin, bi 
şêweyê ku xwendevan 
gelek caran xwe ji bîr 
dike ku ew romanekê 
dixwîne, lê belê ew nerîn 
û helwêstên nivîskar  
dixwîne, lewma fakterê 
coşkirinê (Teşwîqê) tê 
kuştin û xwendevan hest 
bi dûbarekirina mijaran 
dike û êdî dixwaze bûyer 
û tiştên nû bibhîze, lê 
nivîskar gelek caran 
tiştên ku hatiye gotin 
dûbare dike bi heman 
şêweyî. Wek ezmûna 
yekemîn ya helbestvan 
û nivîskar Ezîz Xemcivîn 
mirov dikare bêje ew 
pêngaveke erênî ye 
û êdî romaneke nû li 
pirtûkxaneya Kurdî 
bi zimanê Kurdî zêde 
bûye, lê dibe ku heger 
mirov hin rûpelan ji 
romanê bavêje hest bi ti 
guhertinê neke. Bi her 
halî mirov bi xwendina 

Zêro, romana evîna ne li ser axa welat

romanê dê careke din bi 
rêya çîroka kesayetiyên 
sereke di Romanê de ku 
Zêro û Darînê ne êş û 
azarên gelê Kurd bixwîne 
û çawa hemû hewildan 
ji aliyê desthiltdariya 
Sûriyê dibûn jibo 
bişavtina neteweya Kurd 
li Rojavayê Kurdistanê 
û tinekirina Kurdan li 
tevahiya Sûriyê. Roman 

di sala 2012an de û bi 
koçkirina Zêro û Darînê 
bo derveyî welat bi dawî 
dibe, mîna ku nivîskar 
dixwaze bêje ku ti derfet 
ji bo jiyaneke bi rûmet 
li vî welatî nemaye û 
her xortek dixwaze 
êdî ji welat barke. Ezîz 
Xemcivîn dixwaze bi rêya 
çîroka evîna du Kurdên 
ku ji ber stemkarî û 

zordariyê, ne li ser axa 
welatê xwe dijîn, ji 
bo xwendevanên xwe 
re çîroka êş û azarên 
gelê xwe vebêje, û bide 
diyarkirin ku heta niha 
tevî têkoşîna ku dibe û 
tevî qurbaniyên giran, li 
ser axa welat evînî wek 
azadiyê bi bend û zincîr 
e.

Kerem bikin li van çend 
peyvan binêrin:
- ba, çav, dest, heyst_ 
Peyvên wiha yekkîteyî 
anku yekheceyî ne. 
Mebest ji yekkîteyîtiyê 
ew e ku ev peyv divê di 
gotin û bilêvkirinê de bi 
carekê bên gotin û mirov 
nikare wan di gotinê 
de parçe-parçe bike. Bo 
nimûne, mirov nikare 
wan di axiftinê de wiha 
bibêje:
- *b-a, *ça- /ça-v, *, 
des-t/de-st/d-est,
Sebeb ew e ku di 
van peyvan de tenê 
vokalek (vowelek, 
vawilek, herfeke 
dengdêr/”bideng”). 
Vokalên kurdî ev in: a, e, 
ê, i, î, o, u, û. Her peyva 
ku tenê dengek û tenê 
carekê hebe, hingê ew 
peyv yekkîteyî ye.
PEYVÊN YEKKÎTEYÎ
Piraniya peyvên xwemalî 
yên xwerû yên kurdî 
di rewşa netewandî de 
yekkîteyî ne. 
Li vê derê mebest ji 
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”xwemalî” peyvên bi 
eslê xwe kurdî/îranî/
hindûîranî/hindûewropî 
ne ku wek mîras ji 
kurdî re mane û kurdî 
ew ji zimanên din 
wernegirtine. 
Merem ji ”xwerû” jî 
peyvên wisan in ku ne 
ji du yan zêdetir peyvan 
pêk hatine û ne jî pêşgir 
an paşgir ketine ber wan.
Bo nimûne, ev peyv 
xwerû û xwemalî ne:
- av, berx, car, çar, dev, êş, 
germ, her, jan, kes, lal, 
mêr, na, pênc, rast, şeş, 
tav, û , zik…
Gava ku ew pêşgir an 
paşgirên çemandinê/
tewandinê yan 
peyvsaziyê digirin, ew 
dibin peyvên dukîteyî 
yan pirkîteyî. Bo nimûne:
- a-vê, ber-xan, ca-re-kê…

PEYVÊN DUKÎTEYÎ
Hinek ji peyvên xwemalî 
û xwerû du kîteyî ne. Bo 
nimûne:
- a-gir, ba-ran, ha-vîn…
Herwiha piraniya lêkerên 
kurdî wek ku dukîteyî 
(yan sêkîteyî) bin, 
dixuyin. Bo nimûne:
- gir-tin, da-yîn, di-zîn…
Lê di rastiyê de ev formên 
lêkeran ne xwerû ne. 
Formên wan yên xwerû 
rehên wan yên demên 
neborî (demên niha û 
bên) in. Bo nimûne:
- -gir-, -d- , -diz-

Wek:
- di-gir-e, di-gir-in
- bi-d-e, bi-d-in
- ne-diz-e, ne-diz-in
Rehên wan yên demên 
borî bi zêdekirina yek an 
hin dengan ji rehê demên 
niha tên çêkirin :
- -gir- + t > -girt-
- -d- + a > -da-
- -diz- + î > -dizî-
Hejmara peyvên dukîteyî 
yên bi rastî xwerû û 
xwemalî di kurdî de 
bisinor e. 
Gelek peyvên ku niha 
wek peyvên xwerû 
dixuyin jî, tarîxiyen 
ne peyvên xwerû ne lê 
encamên ji du peyvan an 
jî ji peyvekê û pêşgir an 
paşgirekê ne. Bo nimûne:
- “bi-lind” tarîxiyen ji 
“berz” + paşgira dîrokî 
“-ind”
- ”bi-zin” tarîxiyen ji 
”*biz” + paşgira dîrokî ya 
mêkirinê ”-in”
- ”-zivir-” (rehê dema 
niha ji lêkera ”zivirîn”) 
tarîxiyen ji pêşgira dîrokî 
”zi-” + ”-ger-” (> *-ver-”)
- ”gundor, gindor” 
tarîxiyen ji peyveke 
”gund-” ya bi wateya 
”gilovir, girovir, gilor”, 
bidin ber ”gun”, di 
zimanên îranî yên kevn 
de ”gund” + paşgira ”*-
or”.
Herwiha rehê gelek 
lêkerên transitîv 
(gerguhêz, têper) jî 

dukîteyî dixuye. Lê 
tarîxiyen ew rehên 
transitîv yên dukîteyî bi 
piranî ji rehê intransitîv 
(negerguhêz, têneper) bi 
zêdekirina ”-în-” çêbûne. 
Bo nimûne:
- -ger- (rehê dema niha 
yê ”gerîn”) > -gerîn- (rehê 
dema niha yê ”gerandin”)
Rehê lêkerên transitîv 
yên ku hevberên xwe yên 
intransitîv yên ji eynî 
rehê etîmolojî nînin, bi 
piranî bi xwe jî yekkîteyî 
ne. Bo nimûne:
- -çîn- (rehê dema niha 
yê ”çandin” - hevbera 
instransitîv nîne.)
- -kuj- (rehê dem niha 
yê ”kuştin” - hevbera 
intransitîv ”mirin” ne ji 
eynî rehê etîmolojî ye.)
Çendrehên transitîv yên 
dukîteyî yên peyvên 
xwemalî hene:
- -�iroş- (rehê dema niha 
yê lêkera ”�irotin”)
- -nivîs- (rehê dema niha 
yê lêkera ”nivîsîn”) 
- -avêj- (herwiha -avê-, 
rehê dema niha yê lêkera 
”avêtin”)
- -avix- (rehê dema niha 
yê lêkera ”axiftin, axivîn”)
Ew ne ji rehên intransitîv 
hatine çêkirin ji ber 
ku ti hevbereke wan 
ya intransitîv nîne. Lê 
tarîxiyen ew jî ne peyvên 
xwerû ne. 
Di rastiyê de ”-�iroş-” ji 
pêşgira îranî ya kevn 

”fre-” + peyva îraniya 
kevn ”wexş” anku ji ”fre-
wexş” hatiye çêkirin. 
Heman pêşgira ”fre-” di 
hinek peyvên niha yên 
îranî de bi awayê ”fer-” tê 
dîtin: ”ferman, ferheng”.
Ev herdu peyv jî niha wek 
peyvên xwerû dixuyin 
lê di rastiyê de peyvên 
pêkhatî n ene: fer-man, 
fer-heng.
Herwiha ”-nivîs-” jî 
pêşgira dîrokî ya ”ni-” 
ya bi wateya ”jêr, xwarê” 
+ ”*pîs-” e û wateya ”jêr 
xîç kirin, jêr xet kirin”. 
Heman ”ni-” bo nimûne 
di peyvên wek ”nivistin, 
niştin, rû-niştin, nişîv…” 
de jî maye.
Rehên ”-avêj-” û ”-axiv-
” jî ji paşgira dîrokî ya 
îraniya kevn ”a-” + ”*-vêj-
” û ”*-xiv-” hatine çêkirin 
anku ew jî tarîxiyen ne 
xwerû ne.
Rehê demê niha yê 
lêkera intransitîv 
”gihiştin, gehiştin” di 
hin devokan de ”-gih-, 
-geh-” anku yekkîteyî ye 
û rehê hevbera wê anku 
rehê lêkera ”gihandin, 
gehandin” jî bi zêdekirina 
”-în-” li rehê instransitîv 
çêbûye anku ”-gihîn-, 
-gehîn-” e.
Lê di hinek devokan 
de jî ”-gihêj-, -gihîj-” e 
anku dukîteyî ye. Ev wek 
istisnayeke ji rêbaza 
yekkîteyîtiya rehên 

instransitîv dixuye. Lê 
sebeb ew e ku ew reh bi 
xwe tarîxiyen di rastiyê 
de ne xwerû ye lê bi 
ihtimaleke mezin ji peyva 
”geh, gih” anku ”cih” 
e anku ew reh bi xwe 
peyveke ji peyveke xwerû 
çêkirî ye.
Bêguman hejmareke 
mezin ya peyvên din jî 
yên xwerû hene ku di 
kurdî de tên bikaranîn 
û dukîteyî ne. Lê gava 
ku mirov li etîmolojiya 
wan vekole, dê bi hêsanî 
bibîne ku ew bi eslê xwe 
peyvên biyanî ne tevî ku 
bi sedan salan e di kurdî 
de tên bikaranîn. Bo 
nimûne:
- kitêb, qelem, defter, 
qanûn, silav…
- şekir, petat/kartol, 
savar…
Herwiha rehê gelek 
lêkerên intransitîv jî 
dukîteyî ye. Bo nimûne:
- -se-kin- (rehê ”sekinîn”)
- -xe-bit- (rehê ”xebitîn”)
- -be-til- (rehê ”betilîn” 
anku “westîn”)
Lê gava ku mirov li 
etîmolojiya peyvên 
wiha vekole, dê bibîne 
ku peyvên wiha bi eslê 
xwe ne xwemalî ne anku 
ne peyvên kurdî/îranî/
hindûîranî/hindûewropî 
ne. Piraniya wan ji 
zimanên samî ne, di 
pratîkê de ji erebî yan ji 
aramî hatine wergirtin.
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