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 Xelkê Kurdistana Sûriyê spasiya
Nêçîrvan Barzanî dikin

Omer Fendî

Serokê Herêma 
Kurdistanê Nêçîrvan 
Barzanî du taqîgehên 
pizîşkî yên taybet bi 
korona tevî hemû 
amêr û pêdawîstiyan 
şandine Qamişlo û 
du tîmên pizîşkî jî 
ji bo rahênankirina 

pizîşkên Kurdistana 
Sûriyê ligel wan 
taqîgehan hatine. 
Herwiha ev gava 
Nêçîrvan Barzanî 
rastî karvedaneke 
mezin ji aliyê xelkê 
ve hat û her kesek 
bi şêweyî xwe 

spasiya Serokê 
Herêma Kurdistanê 
kiriye. Welatiyek 
dibêje"ragehandina 
PYDê behs nake ku 
ev taqîgeh ji ku ve 
hatine, lê berûvajî 
Mezlûm Ebdê 
spasiya Nêçîrvan 

Barzanî kiriye, em 
wek welatiyên vî 
perçeyê Kurdistanê 
spasiya Serokê 
Herêma Kurdistanê 
dikin û ev yek jî li 
cem e nayê jibîr 
kirin". Ev çend roj 
in hejmareke rêwî ji 

Şamê berê xwe dane 
Qamişlo û hin ji wan 
bê pişkinîn derbasî 
nava bajar dibin, tevî 
ku rêveberiya PYDê 
Hikêmeta Esed bi vê 
yekê tometbar dike 
lê ev karesateke 
mezin e ji ber ku li 

Şamê hejmareke 
haletên Korona hene. 
Silav Hemê wiha 
dibêje"divê di zûtirîn 
dem de çarseriyek ji 
vê pirsgirêkê re were 
dîtin, heger na dê 
vayros derbasî nava 
deverên me bibe".

Kî bi dizî ji �irokxaneya Qamişlo
derbasî nava bajar dibe û kî berpirs e
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COVID-19 çi ye, çawaniya xweparastinê

Îmad Xidir- Elmaniya

Destpêkê de emê bizanin 
Korona çi ye? "COVID-19, 
yan  vayrosa  Koronayê 
2019, nexweşiyeka 
vayrosî ye ku bi sedema 
hewdana bi vayrosa 
SAR-CoV-2ê peyda dibe. 
Ev nexweşî sedema 
peydabûna pejîkekê 
li sala 2019ê ye ku ji 
welatê Çînê dest pê bûye 
û heta niha li zêdetir 
ji 30 welatên cîhanê 
belav bûye. Ev vayros bi 
rengekî serekî koendama 
pişiyê tûş dike û li goreyê 
zanyarên heyî, dikare 
bi rêya peşikên ko ji 
koendama pişiyê ya 
kesên nesax derdikevin 
û li derdorê belav dibin 
kesên sax jî tûş bikin. Ji 
dema wergirtina vîrusê 
heta peydabûna nîşanên 
nexweşiyê dikare 2 heta 
14 roj derbaz bibin. Ev 
nexweşî ji bo cara pêşîn 
li Çînê hat dîtin, lê heta 
niha jî jêdera vîrusê cihê 
gumanê ye. Hindek ji 
salixên destpêkê amaje 
dida ko ji çekçekûlan 
derbazî mirovan bûbû. 
Lê salixên paştir behsa 
coreyekê mûrîxweran 
dikir. Jêdera pêşîn her 
çi bûbe, niha êdî vîrusa 
şîyana wê heye ko ji 
mirovekî derbazî yê dî 
bûbe û tirsa wê heye 
ko ji pejîkeka xwecihî 
bibe panpejîkeka 
cihanî. Gelek welatan 
ji tirsa veguhastina wê 
vîrusê �irrîna bala�irên 
rêvîngan ji Çînê û ber bi 
Çînê rawestandine. Ev 
nexweşî bi rengekî serekî 
nexweşiyeka koendama 
pişyê ye û li destpêkê 
dikare xwe wekî nesaxiya 
persîvê nîşa bide. Lê di 
kesên berataf da, rewşa 
nexweşî dikare gelek zû 
ber bi xirabbûnê biçe û 
bibe sedema bertengîya 
pişîyê ya demildest û 
rawestiyana gurçikan û 
mirinê. Kesê ko vîrusa 
nesaxiyê werdigire dikare 
heta 14 rojan bê nîşanên 
nexweşiyê be. Li destpêkê 
nexweşî wekî tayê anko 
zêdebûna germî ya laşî, 
koxik û behntengîyê 
xwe nîşa dide. Nîşanên 
edetîyên persîvê (wekî 
hatinexwara avê ji di�inê 
anko pozê, û bêhnişîn) 
ne berbelav e. Kêmtir 
ji 4 ji sedê ji nesaxan jî 
tûşî zikçûnê dibin. Rêya 
herî baş ya xweparastinê 
xwedûrgiritna ji peşikên 
ava dev û di�inê û koxika 

kesên tûşbûyî ye. Bi 
karînana demamk anko 
maskan dikare piçekê 
pêşiyê li ber belavbûna 
nesaxiyê bigire, nemaze 
heker kesên tûşbûyî wê 
bi kar biînin. Şuştina 
destan ya zûbizû û 
xwedûrgirtina ji cihên 
ko xelik zêde lê hene 
rêya herî baş e".   Niha 
jî ev vayros li tevahiya  
cîhanê belav bûye û bûye 
derdekî gelekî mezin, û 
metirsiya belavbûna wê 
di nava civakê de gelekî 
zêde ye jî. Mihemed 
Ehemd wiha li ser vê 
vayrosê dibêje: Heta niha 
miletê me ev  metirsî bi 
cidî wernegirtiye, lewma 

divê bêhtir xwebiparêzin, 
û xwe amade bikin ji 
bo rewşeke xerabtir jî, 
lewma nab ev yek were 
piştguhkirin, heger 
mirov di vê demê de 
xwe neparêze dê rastî 
karesatekê were û dê bibe 
qurbana vê rewşê, lewm 
ahişyarî di vê dema niha 
de pêwîst e.
Cuma Elî ji wiha dibêje: 
nabe xelkê me xwe ji 
vayrosê mezintir bibînin, 
ev nexweşî bi awayekî 
zêde belav bûye û 
hejmareke zêde ya xelkê 
pê ketine û mirine ji 
wan jî Amerîka û Îtaliya 
û Ispaniya û hejmareke 
din ya welatên cîhanê, 

hişyarî di vê dema niha 
ded giring e, û divê 
doktorên me rênmayan 
li ser xelkê belav bikin 
û aliyên peywendîdar li 
Kurdistana Sûriyê xwe ji 
vê berpirsyaretiya dîrokî 
nerevîne û alîkariya 
xelkê hejar bike daku ev 
rewşa derbas bibe. " Li 
gorî lêkolînekê ku ji hêla 
New England Journal of 
Medicine (NEJM) ve hatiye 
weşandin û hikûmeta 
Emerîkayê �înanse kiriye, 
vîrûsa koronayê ya nû 
li derveyî bedena mirv 
jî, li rûzemînên cuda, li 
hewayê jî çend saetan 
dikare bijî. Nivîskarên 
lêkolînê ragihandin 

vîrûsa ku ji hêla Covid-
19ê berpirs e, mîna 
vîrûsa SARS li hewayê 
dikare bijî. Encamên 
lêkolînê nîşan didin 
Covid-19 ji hêla hilgirê 
ku qet semptoman nîşan 
nade bi hêsanî di hine dî 
bigerîne. Rîska ku Covid-
19 di ser rûzemanan 
re di mirova bigere 
ji ya SARSê zêdetir e. 
Tecrûbeyan nîşan da 
ku vîrûsa korona li ser 
plastîk an jî pola 23-
rojan, li ser kartonê 24 
saetan li ser si�irê jî 4 
saetan dikare bijî. Dema 
ku vîrûs nû derketî 
holê dihate gotin tenê 
çend saetan dijî. Ji ber 

vê jî hewceyî pê heye 
ku destikên deriyan, 
bişkokên asansoran, 
bûroyên şîrketan tim 
werin paqijkirin. Her 
wiha tiwaleta hevpar jî 
dibe sedema ku nexweşî 
di mirov bigere. Kesên ku 
bi Covid-19ê ketin çawaw 
ku semptoman xwe 
nîşan dan mirov dikare 
bigerîne. Ango dema ku 
kuxikê, sincîrîna laş û 
zehmetiya hilmstandinê 
derkete holê di mirovan 
digere. Hin nexweş li 
gel ku ti semptoman 
nîşan nadin jî digerînin. 
Ev jî dibe sedem ku 
mirov bi rehetî nikare 
pêşî li berbelavbûna 
vîrûsê bigere. Her wiha 
karantînaya 14 rojan jî 
rîska ku vîrûs di mirovan 
bigere ji holê ranake. 
Lêkolêran ji bo ku vîrûsa 
Covid-19ê li hewayê belav 
bikin nebulîzator bi kar 
anîn. Bi vê teknîkê li 
hewayê 3 setan bi rengê 
partîkulan şopên vîrûsê 
hatin dîtin. Lê pisporên 
din dibêjin nebulîzator 
kuxik û pişkandna 
nexweşxan bi rengekî rast 
pêk neanîne, berevajî vê jî 
rîska ku bi rengekî çêkirî 
bi rêya hewayê di mirov 
bigere zêde kirine. Ango 
tê diyarkirin nebulîzator 
ne modêlek e rast e. Vîrûs 
piranî dema ku nexweş 
dikuxin an jî dipişikin bi 
dilopên biçûk ên mîkro 
di mirovan digerin. Li 
gorî lêkolînên berdest ev 
partîtulên ku li hewayê 
belav dibin, tenê çend 
saniyeyan sax dimînin".

Niha jî ev vayros li tevahiya cîhanê belav bûye

Ji malên xwe dernekevin

Paqijiyê jibîr nekin

Zarokên xwe biparêzin

Gelekî têkiliyê nekin
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Xelkê Hesekê û Tiltemirê ji nebûna avê dinalin
Sakîne Ebdulxefûr-Hesekê

Piştî qutkirina ava 
wêstgeha Elok li 
Rojhilatê bajarê Serê 
Kaniyê ji aliyê grûpên 
çekdar ve, Rêxistina 
Zarokan ya ser 
Neteweyên Yekbûyî 
(UNICEF) li ser mijarê 
daxuyanî da û ragihand 
ku qutkirina avê zarok 
û malbatên wan dixe 
metirsiyekê ku nayê 
qebûlkirin. Di demekê 
de, ku bi sedema eger û 
tirsa belavbûna Virusa 
Korona, pêwîstiya xelkên 
Kurdistana Sûriyê bi 
giştî, di nav de jî xelkên 
Hesekê û Tiltemirê, bi 
ava paqij heye, grûpên 
çekdar, qutkirina 
avê weke zextekê li 
ser xelkên navçeyên 
Hesekê û wan koçberên 
Serêkaniyê  bikar tînin. 
Yekem car 24ê Sibata 
derbasûyî grûpên çekdar 
ava Wêstgeha Elok ji 
ser Hesekê, Til Temir û 
çend navçeyên din qut 
kir. Piştî navbeynkariya 
Rûsya, ew wêstgeh kete 
kar û av hate peydakirin, 
lê niha careke din grûpên 
çekda ava wêstgeha Elok 
qut kiriye û berdewam 
vê yekê bi ser xelkê wan 
deveran de dikin.
Mihemed Şahîn welatiyê 
ji bajarê Tiltemirê wiha 
li ser vêmijarê dibêje, 
Girûpên çekdar bi 
mebest avê li ser bajarê 
Hesekê û Tiltemirê qut 
dikin û dixwazin xelk 
neçar bibin û xwe ji wan 

re daxin, hevdîtinên 
Rûsya û Tirkiyê derbarê 
vê mijarê, bê encam 
dibin, ji ber ku Rûsya 
tenê bi navbeynkariyê 
rabûye û ti zext li ser 
Tirkiyê dirust nekiriye, 
herwiha Rûsiya nikare 
zextê li ser wan grûpan 
bike ji ber ku ew grûp bê 
ser ber kiryaran dikin 
bêyî ku hesabê ji aliyekî 
bikin, jibilî vê yekê jî dizî 
û talankirina xelkê herji 
aliyê wan de berdewam 
e, Niha Korona li holê ye 
û pêwîstiya xelkême li 
wan deveran bi avê heye 
da ku xwe biparêzin û 
nehêlin ev vayros bighê 
malên wan ,lewma divê 
çareseriyeke bilez ji aliyê 
desthilata heyî were 
dîtin da ku ev xelk ji vê 
karesatê rizgar bibin û 
jiyanake xweş bê zexta 
çekdarab bijîn.
Cemîla jî wiha dibêje, 
rast e li hin cihên 
Hesekê av bi tenkeran 
tê belav kirin bi ser 
xelkê ve,lçdi rastiyê de 
nirxê bermîla avê gelekî 
bûhaye û xelk nikarin 
avê bikirin û bi taybet 
ew xelkê aware yên ku ji 
Serêkaniyê û gundewarê 
Tultemirê berê xwe 
daye bajarê Hesekê.
çareserî ji vê pirsgirêkê 
re bi rastî heye û divabû 
ew desthilata niha li 
Kurdistana Sûriyê ji 
destpêkê de hesabê vê 
yekê kiriba, lewma wek 
ku niha dibêjin niha ew 
bîran li derdora Hesekê 
dikolin ew tiştekî baş 

e lê gaveke dereng 
ketiye û têra xelkê nake, 
gerek av j çemê Feratê 
werînin bajarê Hesekê 
ji ber ku ava wî çemî 
dighê heta Şedadê ku 

tenê 60km dûrî bajarê 
Hesekê ye û dikarin sûdê 
jê werbigrin, niha bi rastî 
xelkême di karesateke 
gelekî mezin de  derbas 
dibe û divê ew ji vê yekê 

were rizgarkirin ji ber 
ku gelê me bi hewceyî 
jiyaneke xweştir in ji 
vê jiyana ku ew niha 
di nave dijîn,jibilî ku 
niha hejmareke zêde 

ya koçberên Serêkaniyê 
û Tiltemir û Dêrazorê 
li nava bajarê Hesekê 
dimînin û ev yek jî 
bargiraniyeke mezin e 
ji bo wî bajarî ku bi xwe 
ew bajarekî ne gelekî 
mezin e.  Ji aliyê din ve 
UNICEF li ser mijarê 
daxuyanî da û got: "Carek 
din stasyona Elokê ya 
li bakur û rojhilatê 
Sûriyê hate rawestandin.
Qutkirina avê xebatên 
pêşlîgirtina belavbûna 
vîrusa koronayê sînordar 
dike û zarok û malbatên 
wan dixe xeteriyek ku 
nayê qebûlkirin. Şûştina 
destan li dijî nexweşiya 
Covid-19 pêwîstiyeke 
girîng e." UNICEFê 
herwiha dibêje: "Divê 
heta rojekê zarokek bê 
ava paqijî nejî. Ava paqij 
û şûştina destan jiyanê 
rizgar dike. Bikaranîna 
avê ji bo destkeftiyên 
siyasî û leşkerî nayê 
qebûlkirin. Di serî de 
zarok azarên vê yekê 
dikşînin." Wêstgeha 
Elok, bi nêzîkî 10 
kîlometreyan dikeve 
rojhilatê bajarê Serê 
Kaniyê, û çavkaniyên 
ava wêstgehê, 30 bîrên 
irtiwazî ne. Di sala 
2013an de, ew wêstgeh 
hate avakirin û rojane 
175 hezar metre sêgoşe 
ava vexwarinê dida, lê 
niha li jêr destê grûpên 
de ye û bêhtir ji yek 
milyon kesî sûd ji wê 
avê dikir, lê Civaka 
Navdewletî ev mijar 
piştguh xistiye.

Bi boneya Roja Cîhanî ya 
Zimanê Dayikê, hejmarek 
mezin ji Kurdan ku torên 
medyaya civakî bitaybet 
Fêsbûk bikartînin postên 
xwe bi Zimanê Kurdî 
belav kiribûn. Bê guman 
ev yek gelekî baş e û cihê 

Idrîs Hiso- Gewîlan

Çima postên Kurdî nayên xwendin? 
Bersiva rojnamevanekî Kurd

dilxweşiya mirov e, lê 
pêwîste çi kesê ku zane 
bi xwendin û nivisandinê 
xwe fêrî Kurdî bike û 
post û nivîsên xwe bi 
zimanê xwe belav bike, 
dema ez wisa dibêjim 
ez nabbêjim bila bi 
zimanên din belavnekin 
û ninvîsin.
Mirovekî ku berî niha 
di yek ji binavtirîn 
torên medyaya Kurdî 
de kar dikir, postek bi 
Kurdî belav kiribû û 
tê de gotibû; Postên bi 
Kurdî 20 kes dixwînin, 
lê postên bi Erebî 5000 
kes dixwînin… Bê guman, 

gotina vî rojnamevanî 
rast e. Ji ber gelek 
hokaran miletê me 
bi zimanê dagîrkerê 
welatê xwe dixwîne 
û dinvîsîne, lê tevî 
astengî, qedexekirin, û 
sizadanên li dijî Zimanê 
Kurdî, gelê Kurd dest ji 
zimanê xwe neberdaye 
û rojane xwêner û 
şopînerên zimanê Kurdî 
bi xwendin û nivisandin 
bêhtir dibin. Kiryarên 
dijmin û dagîrkerên 
Kurdistanê li beramber 
Zimanê Kurdî têne 
famkirin û daqurtandin, 
çinku ew dijmin in û 

yek ji armancên wan 
ew e ku nasnameya 
neteweya Kurd tinebikin, 
lê ya nayê famkirin 
ew e, ku rojnamevan, 
nivîskarên Kurd û xwedan 
bawernameyên zanko 
yên Kurd tenê bi Zimanê 
dagîrkerên welatê xwe 
binvîsin, ne tenê wisa 
daxwaza axaftinê di 
xulên rahênanê de û 
çalakiyên cuda de bi 
Zimanê Erebî  bikin. Di vê 
derheqê de, ez dixwazim 
ji wî rojnamevanê 
Kurd er bêjim ku belav 
kiriye, postên bi Kurdî 
nayên xwendin; Heger 

te û hevalên te yên 
rojnamevan û nivîskar 
postên xwe bi Kurdî 
jî belav kiribana wê 
hejmara xwêneran 
bêhtirba û hûn dê 
bibûna nimûne bo 
xort û keçên nûhatî 
û hejmara xwêneran 
dê bêhtir ba. Ji xwe ev 
aliyekî vê pirsê ye, aliyê 
din nakeve hustiwê 
rojnamevan, nivîskar 
û lêkolîneran û dibe 
ku ez di mijareke din 
de, behsa aliyên din jî 
bikim. Xwedîlêderketin 
li zimanê dayikê, erkê 
niştimanî, neteweperstî, 

rewiştî, şaristanî û 
olî ye jî, ew kesê bi 
wî erkê xwe ranabe, 
ji ber welat, milet, 
malbat, netewe û ola 
xwe gunehbar e, lewma 
heger bi tenê yek kes 
jî postên bi Kurdî 
bixwîne, ez dê postên 
xwe bi Kurdî binvîsim. 
Vêja bi kurtî dixwazim 
ji wî rojnamevanî û her 
kesên wek wî re bêjim, 
birano destê wî xweş 
be, ew kesê bi erkê 
xwe radibe û xwedî li 
xwe derdikeve. Tevî ku 
pêkanîna erk pêwîstiya 
wê bi spasiyê nîne. 
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Kemal El-Sîno

 Hêviyên min binpê nekin
 Hûn xewnên min ber ba nekin

 Navê Kurdan gemar nekin
 Rûmeta me winda nekin

 Bi destên xwe min nekujin
 Bi dest Gura min bernedin 

Xewnên min j ihev belav nekin
 Kêfa neyar li me nekin 

Çek bi din min xwe bikujim 
Axa welat himbêz bikim
 Rûmeta Kurd biparêzim
 Ev hivde sal diparêzim 

Selîmî got guhdar nebûn
Ji ber ku ew �irotibûn

 Pêşinde maf sitendibûn
 Xwelî li serê me kirbûn

PEYVÊN XWERÛ Û XWEMALÎ YÊN SÊKÎTEYÎ?
Hinek peyvên xwerû anku bêpêşgir û bêpaşgir û 
nepêkhatî/nedariştî yên sêkîteyî di kurdî de tên 
bikaranîn. Bo nimûne:
- kompûter, telebe, sînema…
Lê wek ku tê zanîn, ev peyv bi eslê xwe biyanî ne. 
Tevî ku di kurdî de ew wek peyvên xwerû bixuyin jî, 
di zimanên jêder de piraniya wan ne xwerû ne lê ji 
hinek peyvên din hatine çêkirin. Bo nimûne:
- “kompûter” ji inglîzî “computer” ji “compute + -er”
- “telebe” ji erebî ji rehê ”t-l-b-“
Gelo ti peyvên xwemalî yên xwerû yên sêkîteyî hene?
Wek ku me li jor diyar kir, hejmara peyvên xwemalî 
yên xwerû yên dukîteyî jî gelek bisinor e anku kêm e. 
Peydakirina sêkîteyî test û azmûneke hê jî dijwartir e.
Yek ji peyvên xwemalî yên ku belkî were bîra gelek 
kesan peyva “zivistan” e. Ew bi rastî jî peyveke 
sêkîteyî ye:
- zi-vis-tan
“Zivistan” wek peyveke xwerû dixuye ji ber ku mirov 
nikare wê kurttir bike û dîsa jî peyveke watedar jê 
bimîne.
Lê wek ku ihtimalen xwandevan dê pê bihese, li 
dawiya peyva “zivistan” heman paşgira “-stan, -istan” 
heye ku bo nimûne li dawiya peyvên wek “gulistan, 
Kurdistan” jî heye. Eger em li dijwateya “zivistan”ê 
anku li peyva bi wateya “havîn” ya farisî binêrin, em 
ê bibînin ku ew “tabistan” e ku dîsa “-stan, -istan” 
li dawiya wê ye jî. Wek ku tê zanîn, “tab” bi farisî tê 
wateya “tav” anku “tabistan” bi wergera xwe ya her�î 
dibe “tavistan”.
Di rastiyê de “havîn” herwiha bi kurdiya başûrî (anku 
feylî, kelhurî, kirmaşanî) jî “tawistan” e lê niha bi 
piranî kurt bûye û bi awayê “tawsan” tê gotin.
Peyva “zivistan” di zazakî de niha bi awayê “zimistan” 
û di farisî de jî bi şêweyê “zemistan” (farisiya derî) û 
“zêmêstûn” (farisiya tehranî) ye. Lê di zimanên kevn 
yên îranî û di zimanên din yên ewropî de, yên ku 
hevrehên peyva “zivistan” parastiye, ew peyv bi awayê 
“zime-, zima-, hima-…”  ye anku “-stan” li dawiyê nîne.
Anku hem “zivistan” ya kurmancî, “zimistan” ya 
zazakî û hem jî “zemistan, zêmêstan, tabistan” yên 
farisî di rastiyê de ne peyvên xwerû lê peyvên dariştî 
ji peyva “*zime-“ û paşgira “-stan” in. *Zime- di îraniya 
kevn û proto-hindûewropî de hem wateya “zivistan” 
û hem jî manaya “sar” dida. Wek ku tê zanîn M di 
kurmancî de gelek caran dibe V, bo nimûne: kurmancî 
“nav, dav, gav…” lê zazakî/farisî “nam-, dam-, gam-“.
Bi ber�irehî tê zanîn ku paşgira “-stan” wateya “cih, 
war, zevî, milk, mesken, welat” dide, bo nimûne 
“gulistan” (zeviya gulan) û “Kurdistan” (welatê 
kurdan). Lê em dizanin ku “-stan” di peyvên “zivistan, 
zimistan, zemistan” û “tabistan, tawistan/tawsan” de 
wateya “cih, war, welat” nade.
Di rastiyê de eslê peyva ”-stan” lêkera proto-
hindûewropî *steh- e ku wateya “sekinîn, rawestîn” 
dide. Ew di peyva kurdî “rawe-ST-în” bi xwe de jî 
peyda dibe. Heman peyva proto-hindûewropî ji latînî 
wek “status” bi riya fransî wek peyvên “estate” (milk), 
“state” (dewlet; rewş) û “status” (statû) ketiye inglîzî 
jî. Bala xwe bidinê ku “state” di inglîzî de jî hem 
wateya “dewlet” (~ welat) û hem jî manaya “rewş, hal, 
weziyet” dide.
Piştî redkirina xwerûtiya peyva “zivistan”, bi rastî jî 
nivîserê vê lêkolînê bi xwe ne haydar e ku ti peyveke 
xwemalî û xwerû ya sêkîteyî di kurdî de peyda dibe.
Heta eger yek an çend peyvên xwemalî yên xwerû 
yên sêkîteyî hebin jî, kurdî di peyvên xwerû de bi 
giraniyeke bêguman li ser bingehê peyvên yekkîteyî 

Kêmkirin û zêdekirina kîteyan 
(2 - 2)

û - bi awayekî berçav kêmtir - li ser bingehê peyvên 
dukîteyî ava bûye.
Ji ber vî sebebî anku avabûna li ser bingehê peyvên 
yekkîteyî û dukîteyî, di axiftina kurdî herwiha hewl 
tê dan ku peyvên nexwerû jî yên pirkîteyî (sêkîteyî 
yan zêdetir) jî bên kurtkirin û hejmara kîteyên wan 
dakeve. Bi taybetî hewl tê dan ku hejmara peyvên 
sêkîteyî bibe dukîteyî.

KÊMKIRINA HEJMARA KÎTEYÊN PEYVAN
Eger em hê jî piçekê li peyva “zivistan” vegerin, em 
ê bibînin ku ew di hemû devokên kurmancî de û 
herwiha di soranî de jî ne sêkîteyî ye. Bo nimûne:
- bi soranî: zistan (li hin deran ”zisan”)
- bi hin devokên kurmancî: zistan, zivtan, vistan
Anku hem di soranî de û hem jî di hin devokên 
kurmancî de ”zivistan” ya sêkîteyî bûye dukîteyî (zis-
tan, ziv-tan, vis-tan).
Hem awayî dukîteyîkirina peyvên sêkîteyî di hin 
peyvên ji erebî wergirtî de jî tê dîtin. Bo nimûne:
- erebî “axire(t)” > kurdî “axret”
- se-ke-rat > sik-rat (hinek devok) 
- şi-ka-yet > şi-kat (hinek devok)
Lê dukîteyîkirina peyvên sêkîteyî bi taybetî di peyvên 
nexwerû de bi ber�irehî tê dîtin. Bo nimûne:
- bi-gi-re > big-re
- xa-ni-yê me > xan-yê me
Wek ku tê dîtin, di nimûneyên li jor de kêmkirina 
hejmara kîteyan bi avêtin i-yekê tê kirin. Ev rêbazeke 
berbelav e û mirov dikare bibêje ku li seranserî 
devokên kurmancî tê bikaranîn. 
Ji bilî avêtina i-yekê, li gor devokan hin awayên din jî 
yên kêmkirina kîteyan mimkin in. Yek ji berbelavtirîn 
awayê kêmkirina kîteyan avêtina -e- ji paşgira ”-ek” 
ya nediyar e bi taybetî gava ku vokaleke din were dûv 
wê. Bo nimûne:
- Na-ne-kî bide min. > Nan-kî bide mi
- Tiş-te-kî bîne. > Tişt-kî / tiş-kî bîne.
Nadiren kêmkirina kîteyan bi avêtina konsonantekê jî 
dibe, bi taybetî bi J. Bo nimûne:
- di-bê-jin > di-bên
- ba-vê-je  > ba-vê

ZÊDEKIRINA HEJMARA KÎTEYÊN PEYVÊ
Ji bilî kêmkirina hejmara kîteyên peyvê, kurdî carinan 
herwiha hejmara kîteyên peyvê zêdetir jî dike.
Bo nimûne, wek ku tê zanîn, di kurmancî de dema 
borî ya dûr rehê demên borî + lêkera ”bûn” çêdibe. Bo 
nimûne:
- çû + bû > ew çû-bû
Lê eger yek an zêdetir li dawiya rehê demên borî be, 
hingê di zimanê nivîskî û piraniya devokan de ”i” tê 
navbera wî rehî û lêkera ”bûn”. Bo nimûne:
- hat + i + bû > ew ha-ti-bû
Anku li şûna ”hat-bû” ya dukîteyî, mirov ”ha-ti-bû” ya 
sêkîteyî dibêje û dinivîse. 
Herwiha wiha bo nimûne:
- kir + i + bû > ki-ri-bû (li şûna ”kir-bû”)
- girt + i + bû > gir-ti-bû (li şûna “girt-bû”)
- stand + i + bû > stan-di-bû (li şûna ”stand-bû”)
Sebebê zêdekirina “i” ew e daku hejmareke zêde 
ya konsonantan nekevin dûv hev, wek “girtbû” yan 
“standbû”.
Wek ku tê dîtin, ev zêdekirina “i” di heman demê de 
dibe sebebê zêdebûna kîteyekê jî li peyvê. Bi piranî 
peyvên dukîteyî wiha dibin sêkîteyî. 
Lê carinan peyvên sêkîteyî jî dibin çarkîteyî. Bo 
nimûne:
- gi-hand + i + bû > gi-han-di-bû
Ji bilî zêdekirina ”i” ya berbelav, herwiha ”e” jî di 
hinek peyvên pêkhatî (peyvên ji du yan zêdetir 
peyvan çêkirî) tê bikaranîn bo rêgirtina li ber 
pevgihiştina zêde konsonantan. Di heman demê de 
ew jî dibe sebebê zêdekirina kîteyan. Bo nimûne:
- pîr + mêr > pî-re-mêr
- dest + bi-ra > des-te-bi-ra
- kurt + çî-rok > kur-te-çî-rok
- rêz+nivîs > rê-ze-ni-vîs

Binêrin herwiha:
- Dengrêzî di kurdî de
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Selîmî got

Ji min re ne bêje ez hej te nakim
Tuyî nixurya hestên min

 Dema dilê min dest bi
 çinîna Awazên bedewiyê kir 

Û Tu bûyî stirana jenînê Çavên min
bejna te kiriye kirasekî hevirmêş

 Her dîlana buhuriya te
 Bi kilê xweziyê ji kildana kêfxwşiyê
Seranserî wî xêzên dilbijînê kil dike

 Ma tu nizanî ku dîtina te 
dibe gûrîz li pişta êşa bêrîkirnê 

Nehêle paya te bibe giyankêşê hebûna min 
Li ser pira �inca te 

Dema tu pejna xwe dike
 tak rihana pîroz Ku ji ava 

keçikaniya çavan hatiye Avdan 
Her min nebîne geda rûte ji kinçên çaran 

Ez im roka sibehan ku porê te dike zêrê çirisandî 
Di çavên qîzên bêhempa

 Û Navê te dikim helbestek 
di dîroka maldarên spehîbûnê

 ku sorperî ji wan re dibin bê qal
 Asîmanê bedewbûna te

 navdar nabe Bêyî sitêrkên pesindariya min
 Û Roka aramiya min ji bo hejkirina te Li rojava ne 

meyînim
 De were dest vala ji xişirên paya xwe 

em bi hevre bi zêrên evîniyê bixemilînin.

Nixurya hestên min

Nayif Çolo


