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BERÎ PÎŞGOTINÊ 

 

 

   Ev lêgerîna sala 1982an bi rûsî li zanîngeha 

Mosko, li fakultêta Rojnamevaniyê temam bû. 

Serkarê min rehmetî profêsor Qanatê Kurdo 

bû, min li ser wê pileya doktoriya (Ph.D) 

fîlosofîyê di zanistiyên fîlologî  de wergirt. 

 

   Ji ber dijwariyên pir min nikanî ew 

belavbikira; bêtirî 12e salan ev barê giran li ser 

milê min bû, bi min re radibû, rûdinişt, bi 

lavakarî li min sêrdikir, çawa naxweşekî li ber 

çavan bû û min lê dinirî, kelgirîdibûm û nikanî 

dermanbikira. 

 

   Di vê navberê de berhemine din bi saya 

çalakiyên hevwelatiyan derketine, bi qasî 

peydabûn û giringiya wan min ew navandine û 

sûd jê wergirtine. 

 

* * * 

 

   Ez pir spasî serkar û mamosteyê xwe yê 

rehmetî profêspr Dr. Qanatê Kurdo dikim, ku 

şîretên wî ji min re di vê lêgerînê û di jiyanê de 

pir giranbiha bûn. Behra pisporên Kafêdra 

Lîtêretûr û Rojnamevaniya Biyanî ya fakûltêta 

Rojnamevaniya Zanîngeha Mosko di gihêş-
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tandina vê lêkolînê de jî pir bû; du caran wan 

ev kara nirxandin û paşê rê li pîşê dûzkirin.  

   Şîret û rexneyên pisporên kurd li înstîtûta 

Rojhilatnasiyê ya bi ser Akadêmîya Zanstî ya 

Ermeniya Soveyetî ve jî, ku berhemên wan 

heyîna kurdan dewlemendkirine, karê min jî 

geşkirin. Rêzdarî û spasî ji wan mezinan re. 

   Ji hemî dezgeh û kesên, ku bi her awayekî 

arîkariya min kirin, ez burcdariya xwe ji wan 

re dubaredikim. 

 

Tebaxa 1995 
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PÊŞGOTIN 

 

 

   Dîroka çapemeniya kurdî întêrêseke mezin ji 

lêgervanan re peydadike, ne ji ber ku piraniya 

rojname û kovarên ta demeke nêzîk belavbûne 

natêne bidestxistin, lê ji ber ku ew kaniyên 

belgehandina heyîna me kurdan jî diçespînin.  

    

   Lêgerînên zanistî li ser çapemeniya kurdî 

berî her tiştî mercdar in bi taybetiyên wê yên 

civakî û siyasî di qonaxên cudan de, ku ew 

ango çapemenî di vê cîhanê de jî dengvedana 

întêrêsên gel e di her biwarekî de. 

   Çawa aşkere ye gelê kurd yek ji kevnartirîn 

gelê Rojhilata Navîn û Nêzîk e, ew ji demên 

dêrînî de li wir cihwarbûye û têkilî bûyerên 

siyasî, leşkerî û çandî yên wê navçeyê bûye. 

   Kurd li ser axa xwe Kurdistanê dijîn, 

mixabin ta niha ew wek welatekî serbixwe ne 

hatiye naskirin û li ser kerta siyasî ya cîhanî 

naye dîtin. 

   Haydariyên bawerpêkirî li ser jimêryariya 

kurdan lêgervan di jêderên dewletên Kurdistan 

di nav xwe de parvekirine nabîne; ew hebûna 

kurdan wek gelekî xweser nanasin, kurd bi 

navên "Tirkên Çiyayî", ereb û fars di belgehên 

wan ên resmî de hene. Di Ênsklopêdiya 

Sovyetî ya mezin de nivisîne, ku: Hejmara 
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kurdan bi tevahî (ta sala 1971) li gor 

çavkaniyên ciyawz ji 7,5 heta 12 mîliyona ye. 

(1.72) Ew hejmara li vir binavkirî bi raya min 

pir kêm e. Dîroknivîs Îsmet Şerîf Wanlî di 

"Kerteke êtnografî ya Kurdistan" ê de hejmara 

kurdan û rûniştvanên Kurdistanê digîhne 

23.150.000 kesan û herweha ew hejmara 

kurdan li tarawgeyê (exilê), li welatên cuda jî 

dijîn, diyardike: 1.050.000 (2.44-45). Ev 

agahiyina di sala 1983an de belavbûne, bê 

guman niha hejmara wan ji 24.20.000 kesan 

bêtir e. 

   Rûberiya Kurdistanê jî nêzîka 500 hezar 

mitrên çargoşeyî ye. Ji demên kevnar de kurd 

têkoşinê bona serbestiyê dikin, ew carna bi ser 

diketin, mîrnişîn avadikirin, lê berdewamiya 

wan kurt bûn li gor sedsalên bindestiyê yên 

dûrûdirêj.   

   Yekemîn car welatê kurdan di sala 1514 de 

di navbera împêriyên Osmanî û Farsî de 

perçedibe; ew yeka di peymana Aştiyê ya li 

Qesira Şîrinê, di gulana 1639an de di navbera 

sultan Muradê Çaremîn û şahê Safî yê 

Yekemîn de tesbîtbûye û hatiye îmzekirin. 

(3.221-227)  

   Osmaniyan û farsan xêrûbêrên Kurdistanê ji 

xwe re talandikirin û herdu aliyan peyayên 

kurdan dibirin leşkeriyê û bona cengên xwe 

yên kolonyalî bikartînan. 
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     Piştî Cenga Cîhanî ya Yekemîn Kurdistan 

cara duhemîn parvedibe, birek dikeve destê 

Îraqê û ya din jî dibe para Sûriyê. Bi vî awayî 

welatê kurdan di nav çar dewletan de 

dabeşdibe: Tirkiyê, Îran, Îraq û Sûriyê. Ji wê 

demê û ta niha rewşên geografî, civakî û siyasî 

ji aliyên erênî de kêm hatine guhartin û bi 

vajayî wê yên neerênî deselatdar in; qewarên 

kambaxiyê ferehtir bûne û dijmin hovtir bûye. 

   Dewletên Kurdistan çemandine siyseteke 

kolonyalî, şovênî beramber kurdan dajon, ew 

bi her awayekî hewldidin gelê kurd ji meydanê 

rakin, mêtodên kuştinê yên ji sedsalên Navîn 

de mane bi ser wî de vedijînin û çiqas têknîkên 

nehêştinê, çi ji aliyên ramanî û çi ji aliyên 

leşkerî ve pêşdadiçin, ewqas nûyîtiya wan li 

heyîna kurdan teqîdikin (tecrube). Ew mafên 

kurdan wek gel, çawa gelên vê dunyayê yên 

serbest dijîn, nasnakin. Di ferhengên wan yên 

siyasî de hetanî van navdêrina: Kurd û 

Kurdistan jî bikarnahînin, bi her şêwayekî 

hewldidin kurdan bipişivînin, taybetvaniyên 

wan ên netewî înkardikin, mêjû û çanda wan 

sextedikin. 

      Eger mirov li çavkaniyên tirkî, farsî û erebî 

yên bi pirsgirêkên kurdî ve mijûldibin, bikole, 

wê bi sanahî biencmîne, ku ew hemî 

yekarmanc in; înkarkirina kurdan wek gelekî 

xweser. Nimûne di wê biwarê de pir in; 
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civaknasê îraqî M. Elfîl xwe ji haydariyên 

zanistî li ser kurdan û nijada wan bidûrdixîne, 

ew li ser wê yekê dimîne, ku Hemî kurd ereb 

in, çinkê ew ji kurê Rebî'i bin Nîzar in 

(serokekî êleke erebî bû H.H). (4 .27) Partiya 

Ba'is a Sûrî kitêbeke teorî derxistiye, tê de 

fîlosofî û dîtinên wê rêkxirawê aşkeredike û vê 

hizirê belavdike... Eger em xwe ta niha kurd, 

lîbî, berber, sûdanî û misirî dinavînin, ... Ew 

naye wê watêyê,  ku em berî her tiştî ne ereb 

in. (5.24) 

   Pirkes têghêştine, ku stêryotîpa "Tirkên 

Çiyayî" dewleta Tirkiyê ji nenavandina peyva 

kurd re sazkiriye, dezgeh û partiyên wê bi 

resmî li dijî çarenivis û mafê kurdan radiwestin 

(6.218); ew hemî cûreyên berberîzm û gîkujiyê 

di wê derfetê de bikaranîne û tînin. Kuştin û 

têror li Rojhilata Kurdistanê ji aliyên 

karbidestên rêjîmên dijmirovatiyê ve bi 

dirêjahiya dîrokê ve li hember gelê kurd 

berdewam e. Di warê îdyologî de jî ew bi wê 

tengê diçin; dîrok û çanda kurdan tezwîrdikin. 

(7)  Ez bi pêwîstî zanim vê rastiyê jî bêjim, ku 

di nav gelên tirk, fars û ereb de lêgervan hene, 

ne tenê bi objêktîvî li pirsgirêka kurdî dikolin, 

lê ew jiyanên xwe jî bona "Serbestiya netewa 

kurdî", çawa Îsmaîl Bêşikçî dibêje, didin. Ew 

bi salan bona parastina rastiya zanistî û bona 

azadiya kurdan di zîndanên Tirkiyê de dimîne. 
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Ew serkêşiya têkoşîna awarteyî di zanistiyê de 

dike, di demekê de, ku piraniya mirovên 

zanistiyê bi merbendên diravî bi dewletên xwe 

ve girêdayî ne, şabaşiyê dikin û di bin navê wê 

de rastiyên dîrokî rûreşdikin. Î. Bêşikçî bi 

pêximberayî rûyê rastiyê geşdike, maka peyva 

berpirsiyar numadike. 

   Hemî partî, rêxistinên ciyawaz, êl û eşîrên 

kurdan rêz û teqdîrê ji mêrxasiya wî re dikin; 

ev jî rûydaneke nû ye, ku kurd li ser mirovekî 

yekrayî bin, belkî yekrayên weha hîn 

peydabibin, ku ew bi yekdengî û xebata xwe jî 

nîşanbidin. 

   Berhemên pisporê îraqî Şakir Xesbak ên li 

ser kurdan afirandine bi wicdanî hatine nivisîn. 

(8) Tofeke mezin ji rojhilatnasên sovyetî 

tevkariyeke nirxdar di kurdologiyê de kirine, 

ew wê rastiyê pêşandidin, ku kurd gelekî bi 

serê xwe ye û taybetvaniyên wî hene di wê 

babetê de. 

   Ji hezar salan bêtir kurdan têkoşan kiriye û 

hîn dikin daku wek gel xwe biparêzin, bo wê 

êş û azar pir dîtine û dibînin. Dîroka wî ya 

dijwar û xwînî, dîroka kêferata bê hempa ye 

bona rizgarî û serbestiya netewî.   

   Di destpêka sedsala bîstê de hişyariya netewî 

li ba rewşenbîrên kurdan jî geşdibe, çawa li gel 

rewşenbîrên gelên din ên ji bo serxwebûnê 

têdikoşîn li dijî "Mirovê Nexweş" Osmaniyan. 
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   Piştî rûxandina dewleta Osmanî agirê 

raperînê li Başûra Kurdistanê, li dijî îngilîzan 

di sala 1918an de bi serokatiya Şêx Mehmûd 

(1885-1956) vêdikeve. Piştî wê li Bakûra 

Kurdistanê jî serîhildana Şêx Seîd û ya Agirî 

dibin. Ew raperînina bi hovîtî ji aliyê dijminan 

ve têne vemirandin. 

   Têkoşîna dêrînî ya gelê kurd bona serketin û 

azadiyê ne tenê di rêzebinketinên xwînayî de tê 

nîşankirin, na, ew di berengariya rojanî de 

bona xweseriyê, bona adetên êtnî û parastina 

çanda wî bi tevahî raberdike. 

   Di rawestgehên dîrokî cudan de xwedî-

lêderketina çanda netewî hema bûbû merca 

serekîn bona parastina heyîna gelê kurd. Eger 

çanda gelekî jîndar be, ew gela bi xwe jî jîndar 

e. Xebat bona belavkirin û pêşdabirina çanda 

netewî bi vî şêwayî bûbû û divê bibe 

armanceke bingehîn ji çapemeniya kurdî re ya 

di dawiya sedsala derbasbûyî de bi dunyayê 

ketî. 

   Ev lêgerîna pêşkêşî kovara Hawarê (1932-

1943) ye û numakirina rola wê di parastin û 

pêşdabirina çanda netewî de. Min ev orgena 

çapemenî ji ber van sedemên jêrîn hilbijart:    

Yekemîn, metêryalên Hawarê jêderine ecêb 

dewlemend, piralî û balkêş in, eger mirov lê 

bikole, wê tenga pêşketina hişiyariya civakî ya 

gelê kurd di salên sî û çêlî de ji vê sedsalê 
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têbigîhne, wê bi kûranî di nav kêşeyên siyasî, 

civakî û yên lîtêretûrî wê serdemê keve. Ew 

yeka jî derîvekirinek e bona têgihêştina jiyana 

civakî û gîyanî ya hevdem a Kurdistanê. 

   Duhemîn, li gor raya min divê lêgerîneke 

taybetî û kamax li ser Hawar bê kirin, ji ber ku 

di derxistina wê de piraniya kesên çalak di 

tevgera şoreşgerî, dêmoqratî ya gelê kurd de 

pişkdarbûn û tevkariya wan hêşt, ku guhartinên 

pêşverû, siyasî û çandî di civata kurdî de, di 

van  salên derbasbuyî de bibin. Herweha ew 

kêşeyên rewşenbîrên kurd di nav rûpelên 

Hawarê de pêşkêşkirine ta serdema me jî bi 

tevahî hîn aktuêl in. 

   Li dawiyê ez hêvîdikim, ku ev lêgerîna ta 

radeyekê û bi şayetî rola Hawarê di pêşda-

birina çapemeniya neteweyî de diyarbike. Ez 

weha jî  temaşedikim, ku xebata min wê 

diyariyeke biçûk be bona yobîlêya Hawarê; di 

vê salê de (1982) pêncî sal di ser derketina 

kovarê re derbasdibe. 

   Min ev armanca da pêşa xwe, ku ew 

komplêks kêşeyên di Hawarê de, yên li ser 

dîrok, lîtêretûr, folklor, ol û li ser têvelaliyên 

cîhana civakî pêşanbidim. Min we dît, ku wê 

di cih da be, ez bi kurtî li ser rêya 

berhemvaniya xwedî, rêdektur û berpirsiyarê 

Hawarê Celadet Bedirxan û hevkarine wî 

rawestim, xasima li ser hîmdayîna elfabeya 
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latînî kurdî, li ser ziman û şêwaza (stil) kovarê. 

Mixabin çarçêweya vî karî rê neda min, ku ez 

bi kûranî li wan kêşeyên binavkirî mijûlbibim; 

heryek ji wan hêjayî lêgerîneke zanistî taybetî 

ye. Ew ne niyaza mim bû jî, merema min a 

bingehîn ew bû, ku ez pişkaftina wan mijadên 

çanda neteweyî ne bi kûranî, lê bi pehnayî, bi 

nîşnandaneke panoramî bikim. 

   Nuyîtiya zanistî ya vê lêgerînê li gor raya 

min ew e, ku ew yekemîn kar e pêşkêşî kovara 

Hawarê bûye. Berî vê lêkolînê haydariyine 

kurt li ser Hawarê di çavkaniyên rûsî (9.147-

181) û yên li Îraqê belavbûne de têne dîtin. 

(10) Qanatê Kurdo jî bi rûsî di bendekê de bi 

gelemperî ew dayenasîn. (11) Sala 1976an 

Hemreş Reşo hejmarên Hawarê (24-57) ji nû 

ve bi formeke ji ya orîgnalê biçûktir belavdike 

û bi saya wê xebatê min kanî ev lêgerîna 

bikira, herweha ew dilsoza bi kurtî li ser C. 

Bedirxan dinivisîne û rehmetî Nûredîn Zaza 

pêşgotinekê bi sernivîsa "Hawar û çanda 

Kurdî" belavdike. (12)  

   Divê bê gotin ku ev lêkolîna min a yekemîn e 

di dîroka rojnamevaniya kurdî de, ku pileyeke 

zanistî li ser tê wergirtin; ew bi xwe ya 

duhemîn e jî piştî karê Kemal Mezher Ehmed. 

(13) Min hemî hejmarên kovarê (1-57) bona 

lêgerînê bikaranîn, herweha çi metêryal û jêder 

li ser rojnamevaniya kurdî, li ser lîtêretûr, 
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dîrok, folklorê û htd.. bi zimanên kurdî, rûsî, 

erebî, elmanî û îngilîzî derketî bûn min sûd jê 

wergirtin. 

   Bingeha teorî û mêtodologî ya vê lêgerînê 

berhemên zanayên sovyetî ne, yên li babetên 

min li jor navandibûn, hatine bikaranîn. Hawar 

bi hindava xwe kovareke dêmoqratî bû, loma 

ez di vî warî de ji berhemên zanayên rûsî, yên 

pêşkêşî çapemeniya dêmoqratî bûne jî mifadar 

bûm. (14) Wan pir arîkariya min di pişkaftina 

zanistî û di nîşandana mêtodolgî de kirine. 

Herweha min karên van zane û pisporan jî 

xwendine, mîna: S.Î. Bêglov, A.F. Bêrêjnoy, 

B.D. Datsyok, B.Î. Esîn, S.M. Gûrêvîç, A.B. 

Zapadov, Y.N. Zasûriskî, Î.L. Lîsakov, V.P. 

Pêlt, E.Î. Pronîn, E.P. Proxorov, D.E. Rozêntal, 

G.J. Solganîk, V.V. Ûçênova, M.S. Çêrêpaxov 

û htd...  

   Bona ku bi tevahî û ji her alî ve li çanda gelê 

kurd bikolînim min bi pêwîstî zanî ez li jêderên 

kurdnasên rûsî vegerim û havilê ji wan 

werbgirim, wek: N.Î. Maar, V.F. Mînoriskî, V. 

Nîkîtîn û herweha ji berhemên kurdnasan, 

mîna: C. Celîl, H. Cindî, Q. Kurdo, M. 

Lazarêv,  Ş. Migoyî, M. Rûdenko, N. Xalfîn û 

yên din. 

   Ji nav lêgerînên pispor û zanayên kurd li 

Kurdistanê min bi hewasdarî karên K.M. 

Ehmed, Î.M. Resûl, B. Şêrko, M. Xeznedar, 
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M.E. Zekî û htd... xwendin.  

 

   Ji dema ku ez li Elmaniya cihwarbûme, min 

berhemên rojhilatnasên elmanî jî bikaranîn. 

   Ev lêgerîna ji pêşgotinê, ji sê pişk û ji 

paşgotinê pêkhatiye. Du paşbend jî pêwîstbûn, 

ku di vir de cihên xwe bigirin. 

   Ew bira ku yekser bi Hawarê ve girêdayiye 

min bi pêwîstî dît, ku ez bi kurtî li ser dîroka 

çapemeniya kurdî, ta sala 1943an - dema 

derneketina Hawarê - rawestim. 



17 

 

P I Ş K A   Y E K E M Î N 

 

 

CIHÊ HAWARÊ DI DÎROKA 

ROJNAMEVANIYA KURDÎ DE 

 
BI KURTÎ MÊJÛYA ROJNAMEVANIYA 

KURDÎ TA DERKETINA HAWARÊ 

 

 

   Dîroka çapemeniya kurdî ta roja îro kêm 

hatiye vekolandin. Pirtûk di wê biwarê de kêm 

in. Li ser peydabûna wê ne pir jêder derketine, 

bend û kurtebendin di kovar û rojnaman de 

belavbûne. Lêgervan kane nûçeyine nirxîn di 

berhema rehmetî Eladîn Sicadî (1907-1984) 

Mêjuyî Edebî Kurdî de ya yekemîn car sala 

1952an çapbûyî de bibîne. Ew kara sala 1971ê 

careke din hate belavkirin, piştî xwediyê wê 

agahdariyine nû lê zêdedike. Di wir de 

nivîsevan bireke xweser terxanî çapemeniya 

kurdî dike. (15. 609-626) 

   E. Sicadî navên 78 rojname û kovaran raberî 

xwedevanan dike, ji rojnameya Kurdistan 

(1898-1902) a yekemîn ta kovara Rojî Kurd, 

ya di sala 1971ê de hatiye weşandin. Lêkolêner 

bi kurtî li ser wan orgenên çapemeniyê 

dipeyive, ku di kîjan salê de derketine, xwedî, 

berpirsiyar, rojnamevan û nivîsevanan ji 
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xwendevanan re dinasîne. Lê mixabin ez di wê 

berhemê de berdewamiya wan orgenan 

nabînim û nizanim tevahiya hejmarên her 

rojnameyekê û kovarekê çiqas bûn.  

   Lîteretûrnas guhartinên di rêdeksiyona 

rojnameya Jiyan de çêbûne bi fereyî li ser 

divisîne. (15.613) Ew afirandina E. Sicadî dûr 

e ji mîlyonên xwendevanên Kurdistanê, destên 

wan nagîhnin wê ji ber hoyên siyasî û ta 

radeyekê ji ber nivisîna wê bi tîpên erebî, belkî 

rojêk bê, ku xemxurên lîtêretûra kurdî wê 

şakarê bi tîpên latînî belavbikin û cihê xwe di 

malên kurdan de bibîne, herweha ew dûr bû ji 

kurdnasên sovyetî re jî, ta lêgervan Marof 

Xeznenedar ew valahiya bi nivisîna pirtûka 

xwe Oçêrkî îstorî sovrêmênoy kurdskoy 

lîtêraturê tijîkir. 

   Birek ji wî karî çêlî çapemeniya kurdî dike. 

Berhema M. Xeznedar li ser şopa E. Sicadî 

diçe, ez belgeh û haydariyên nû tê de nabînim. 

(16.63-76)   

   Li Yekîtiya Sovyetî pirtûkek bi sernivîsa 

Îranskiyê Yezîkî derdikeve, di wê de kurdnas 

O. Vîlçêvskî mijadekê li ser rojnamevaniya 

kurdî diweşîne, lê ew zanaya jî li ser tiştine 

gelemper dimîne. (9) 

   Kemal Fuad dilên xwendevan û pisporan 

şadike bi çapkirina yekemîn rojnameya kurdî 

Kurdistan, ew hejmarine wê orgenê li 



19 

 

Elmaniya, li pirtûkxaneya Marburgê dibîne û 

di sala 1972an de li Bexdayê ji nû ve balavdike 

û jê re pêşgotineke nirxîn dinivisîne. (17) Pir 

mixabin, ku ev hejmarina (10,12,17-19) jê kêm 

in, lê tevî nebûna wan pênc hejmaran, mirov 

kane bersiva pir pirsyaran di nav rûpelên wê de 

bibîne. 

   Bi çapkirina wê rojnameyê asoyine nû li pêşa 

lêgervanan vedibin, ku wê vekolînin û rola wê 

di geşkirina çanda kurdî de numabikin. 

   Bi bûneya 75 sal di ser derketina rojnameya 

Kurdistan re wezareta rageyandinê li Îraqê 

kitêba mamoste Cemal Xeznedar Raberî 

rojanmegerî kurdî bi zimanên kurdî, erebî û 

îngilîzî derdixîne. Xwediyê wê bi kurtî her 

orgeneke çapemeniya kurdî li gor agahiyên wê 

demê dinasîne. Di dawiya berhema xwe de 

nivîsevan serpêhatiyên rojnamevanine kurde 

navdar, mîna Pîremêrd, Husên Huznî 

Mukiriyanî, Celadet Bedirxan, Muhemed Mula 

Kerîm, Qaçaxê Murad û htd… nîşandide. (18) 

Amadekirina karekî weha û di mercine taybetî 

de bê guman tekûznabe, loma pir çewtî tê de 

hene. 

   Îzedîn Mustefa Resûl jî di sala 1973an de 

bendine xwe yên di salên cudan de di 

rojnameyan de belavbûyî komdike û di bin 

navnîşana Hewle Elsehafe Elkurdiye (Li ser 

Rojnamevaniya Kurdî) belavdike. (19) 
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   Sala 1975an kitêba mamoste Cebar Cebarî 

Tarîx Elsehafe Elkurdiye fî Elîraq (Dîroka 

Rojnamevaniya Kurdî li Îraqê) li Bexdayê 

derdikeve, nivîsevan li ser capemeniyên kurdî 

li Îraqê derketine, radiweste, herweha ew jî 

jînenigariya rojnamevanine kurd dinivisîne, ew 

bi fereyî li ser rojname û kovaran dimîne, 

belgehine bayexdar pêşanî xwendevanan dike, 

lê ne kêm caran dikev çewtiyan. (20) 

   Yekemîn lêgerîna xweser li ser mêjûya 

rojnamevaniya kurdî di sala 1978an de li 

Bexdayê çapdibe, tevahiya wî karî terxanî 

rojnameya Têgeyştinî Rastî ye. (13) Xwediyê 

wê mêjûnivîs Kemal Mezher Ehmed e. Ev 

berhema jî wek berhemên wî yên din cihekî 

berbiçav di dîroka lêkolîna kurdî de digire. 

Lêgervan bi kurtî dîroka çapemeniya cihanî û 

ya kurdî dinivisîne, ew hukarî û rola wê di 

civakê de dubaredike. 

   K.M. Ehmed bi ferehî mijadên wê rojnameyê 

dipişkuvîne, ew ramanên siyasî, civakî û edebî 

di Têygeyştinî Rastî de diyardike û xwe 

radispêre jêderine dewlemend, xasima orgenên 

çapemeniya kurdî yên berî û piştî derketina 

Têgeyştinî Rastî  belavbûne, ew hewasdariyeke 

mezin li ser kovara Jîn ê ya li Îstanbûlê derketî 

peydadike û xwendevanan şadike bi hebûna 

kelepûreke weha û yekemîn car pirkes navê 

helbestvan Sîyahpoş her di wir de dixwînin. 
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(13.156) 

   Ev lêkolîna nirxdar bala lêgervanan 

radikşîne, loma ew deriyekî nû di lêkolîna 

rojnamevaniya kurdî de vedike. Li dawiya 

kitêbê nivîsevan paşkoyekê ji pêryodîka kurdî 

re datîne.  

   Bi raya min ev kara nimûneyeke tekûz e ji 

karekî zanistî re, tevî ku ew jar e ji aliyê 

teoriya rojnamevaniyê ve.   

   Cemşîd Heyderî jî di nameya xwe ya doktora 

de bayexeke bilind daye çapemeniya kurdî, ji 

ber ew çavkaniya tekane ye ji peydabûna 

paxşana kurdî re. (21.84) 

   Di van salên dawî de lêgervan M. Emîn 

Bozarslan karine payebilind pêşkeşî pirtûk-

xaneya kurdî dike, nemaze piştî ew ji nav 

lepên karbidestên tirkan rizgardibe û li dûrî 

welêt, li Swêdê "şevan li royan dixîne, royan li 

şevan dixîne" û bi qasî hêz vê re arîkarîdike, 

ew dilezîne, kovara Jîn ê (1918-1919) ji 

Kurdistanê direvîne, ji nû ve vedijîne û bi 

rengekî bedew dike destên xwendevanan (22), 

piştî wê ji tîpên erebî orîgnalên kurdî û osmanî 

werdigerîne latînî. Ew karê mezin bi pênc 

cildan temamdibe. 

   Nivîsevan lêgerîneke dirêj bi kurdî û tirkî di 

cilda yekemîn de belavdike; ew pêşgotina bi 

xwe lêkolîneke xweser e. Lêkolner haydariyine 

nû diyarî dîroka çanda kurdî dike.  
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   Ew bê rawestan dixebite, hebûna giuanî û 

hizirîya kurdî dewlemend dike, ez bawerdikim 

çanda kurdî wê hîn bextewartir ba, eger ew 

berhemên di Jîn ê û di Kurdistan ê de bi 

osmanî nivîsandî bi kurdî bihatana belavkirin 

ne bi tirkî. 

   Lêgervan Malmîsanij û Mahmûd Lewendî 

rêberekê li ser rojname û kovarên kurdî li 

Kurdistana Bakûr û li Tirkiyê, li Uppsala 

(Swêdê) di sala 1989an de balvdikin. Ew 

dilsozina di mercine dijwar de karekî we 

nirxdar pêşkeşî xwendevanên kurd dikin; 76 

orgenên çapemeniyê numadikin. (23) 

   Ew li ser bingehên zanistî hatiye danan û ji 

aliyê jêderan ve jî balkêş e. Mixabin ev rêza di 

Pêşgotinê de nerast e, gava nivîsevan dibêje Tu 

lêkolinên me yên îlmî di vî warî de nebûne. 

(23.13) Pêşgotin weha natên nivîsandin. Berî 

derketina wê berhemê, eger ez tenê lêkolînên 

doktora di wê babetê de binavîm ên haya min 

jê hene, ew çar in û ji bilî dîplomên zanîngehî, 

kitêb û bendên din.   

   Ji jêder û ji çavkaniyên berdest ên min li jor 

navandine, ez kanim bêjim, ku ji sala 1898an 

de û ta sala 1943an ev rojname û kovar hatine 

belavkirin.  

   Ez ji rojnameyan destpêdikim: Kurdistan  

(1898-1902),  Kurd (1907), Kurd Teawin û 

Tereqî Gezetesî (Rojanama Arîkarî û Pêşketina 
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Kurdan) (1908), Kurdistan (1908-1909), 

Peyman (1909), Kurdistan (1917-1918), 

Têgeyştinî Rastî (1918), Pêşketin (1919-1922), 

Rojî Kurd Şewî Ecem (1921), Bangî Kurdistan 

(1922-1929), Rojî Kurdistan (1922-1923), 

Bangî Heq (1923), Ûmêdî Îstîqlal (1923-1924), 

Jîyanewe (1926-1928), Jîyan (1926), Rêya 

Teze (1930 ta niha), Zuban  (1938-1939) û Jîn 

(1939). 

   Ev jî kovar in: Rojî Kurd û Hetawî Kurd 

(1913), Yekbûn (1913), Bangî Kurd (1913), 

Kurdistan (1914), Kurdistan (1915), Jîn (1918-

1919), Kurdistan (1919), Dîyarî Kurdistan 

(1925-1926), Zarî Kurmancî (1926-1932), 

Peyje (1927), Hawar (1932-1943), Ronakî 

(1935), Zanistî (1938), Gelawêj (1939-1949), 

Nîştiman (1934-1944), Ronahî (1942- 1945), 

Dengî Gîtî Taze (1943-1947), Roja Nû (1943-

1946) û Stêr (1943-1943).  

   Hemî jêder çêliya van rojname u kovaran 

dikin, ev yeka jî we nîşandide, ku wan orgenan 

roleke pêşevanî di biwarên civakî, siyasî û 

ramyarî de lîstine di qonaxên têvel ji dîroka 

gelê kurd. 

   Li vir ez bi pêwîstî zanim, ku bi kurtî li ser 

kerektêra wan rojname û kovaran rawestim, 

nemaze yên ne tenê hukariyeke mezin li ser 

çanda kurdî kirine, lê bi pileya yekemîn 

kukariya xwe li ser prosêsa hişiyariya civakî û 
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siyasî ya gelê kurd û pişkdariya wî di tevgera 

dêmoqratî û şoreşgerî de. 

 

   Jidayîkbûna rojnamevaniya kurdî bi 

rojnameya Kurdistanê ve hatiye girêdan. 

Çavên rojnameyê li Qahêreyê dipişkuvin, jiya 

wê ji 22 nîsana 1898an ta 14ê nîsana 1902an 

berxwedide. Ew nûbera bi kurmancî û ji 

hejmara 4an de bi tirkiya osmanî jî xwe bi 

xwedevanan dinasîne. 31 hejmarên rojnameyê 

derdikevin. Xwedî û sereknivîskarên (Sahib û 

muherêr) wê ji malbeta Bedirxan begî, ya 

navdar bûn.  

   Ji hejmara 1ê û ta ya 5an Miqadad Medhet 

Bedirxan paşa zade xwedî û sereknivîskar bû, 

paşê birayê wî Ebdulrehman ta dawiyê bi 

berpirsiyariyê radibe. 

   Li ser rojnameya Kurdistan ne kêm bend 

hatine nivisîn, K. M. Ehmed sala 1968an di 

kurtebendekê de bi rûsî wê dinasîne, (24.161) 

Celîlê Celîl jî hîn kûrtir lêdikole û zanyariyine 

nû ji xwendevanên rûsî re û rola wê ya pîrozî 

nîşandide, ew lêkolina di salên 1985 û 1986an 

de bi kurdî û erebî jî balvdibe (25.162-172). 

Ew rojnameya hîn çavrêya vekolînên 

berferehtir dike.  

   Rojnameya Kurdistan tovên rojnamevaniya 

serbest li dervayî welêt çandin û ta roja îro û 

hîn heta serdemine dirêj ew teqlîda, mixabin 
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wê likarbe, çi rojname û kovarên kurdî yên 

niha li derva derdikevin ji aliyên partî û têvel 

rêkxirawan bi encamên xwe wek ya yekemîn 

rojname ne; zordar nahêlin orgenên çapeme-

niya kurdî serbest bin, eger ta li Qahêreyê jî 

derkeve, ji ber dijwariyên siyasî Kurdistan cihê 

xwe pir caran diguhêze, ew li çend bajar û 

welatan derdikeve. Hejmarên 1-5an li 

Qahêreyê, hejmarên 6-19a li Gênfê, hej. 20-

23an dîsan li Qahêreyê, ya 24a li Londonê, yên 

25-29an li Folkstinê (England) û 30-31ê careke 

din li Gênfê derdikevin. 

   Orgena çapemeniyê ya pîroz Kurdistan ji 

neçariyê bingeha tarawgeyê (exil) li nav 

rewşenbîrên kurdan datîne, ew li nav du 

kêşweran, (kontênêntan) Efrîqiya û Ewropa 

heyîna xwe bo parastina peyva kurdî diçespîne, 

ew cihguhastina hukardariyê li naveroka wê 

nakin û hejmarine wê digîhştin Asiya, welatê 

kurdan, Kurdistanê. 

 

  Jidayîkbûna duhemîn tîpa çapemeniya kurdî 

-kovar- bi derketina kovara Rojî Kurd ve 

girêdayiye. Ew di 19ê hizêrana 1913an de li 

Îstanbulê derdikeve. Rojî Kurd orgena komela 

Hêviyê bû, xwedî û berpirsiyarê wê 

Ebdulkerîm bû, ew ji bajarê Silêmaniyê bû.  

   Ji wê kovarê tenê sê hejmar bi zimanên kurdî 

û bi tirkiya osmanî derdikevin. Paşê navê wê 
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dibe Hetawî Kurd û her di wê salê de jî tê 

weşandin. Kurdnas V. Mînoriskî Rojî Kurd 

dinasîne, ku wê bi terzekî fereh kerektêra 

netewî dinumand, bergên wê bi wêneyên Selah 

Eldîn Eyobî (1138-1193) û Kerîm Xan Zendî 

(sedsala 18) bedew bûbûn. (26.18)  

   Rola kovarê ne kêm bû di daxwaza 

belavkirina zanyariyê di nav kurdan de û divê 

bê gotin ku rajeya wê di hişiyarkirina gel de jî 

diyarbû. 

   Di nav rûpelên wê de propegendayeke xurt 

dihatkirin bona yekgirtina kurdan, di wê 

biwarê de K.M. Ehmed dibêje Naveroka wê 

terxanî kurd û kêşeyên kurdî bû. (27.8.,13.73-

74) Dîroknivîs Celîlê Celîl jî bendeke xweser 

pêşkeşî kovarê kiriye, ew digîhne wê encamê 

ku kovarê kanî di demeke kurt de raman û 

îdyologiya tevgera kurdî ya teze nîşanbide. 

(28.71-84) 

   Rojî Kurd serçaveke giring e ji dîroka çanda 

kurdî re, di sala 1981ê de nivîsevan Cemal 

Xeznedar sê hejmarên wê ji nû ve çapdike, 

pêşgotinekê jê re dinivisîne, ew bi wî karî 

berhemeke kurdî bayexdar ji xwendevanan re 

vedijîne. (29)  

   Piştî Rojî Kurd tê girtin ew bi navê Hetawî 

Kurd ronahiyê dibîne, ji aliyê nav de her ew 

wateya ye, Hetaw bi kurmanciya jêrîn: Rroj e. 
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   Diyar e ji ber hoyên siyasî navê kovarê 

hatiye guhartin. Berî derketina benda mamoste 

Mehmûd Zamdar ji hemî jêderên li jor 

binavkirî we aşekeredibû, ku tukesî li ser 

naveroka wê ne nivisiye. M. Zamdar hejmara 

3an dibîne û babetên di wê de hatine 

belavkirin, di hejmara kovara Karwanê ya 

53an de bi sernivîsa Hetawî Kurd û Serdemî 

Raperîn dinasîne. (30.72-86) 

   Ew dilê xwendevanan şadike bi heyîna wê û 

bi mijadên wê yên giranbiha. 

   Rola dîroknivîs û rojnamevanê kurd Husên 

Huznî Mukiriyanî (1893-1947) di belavkirina 

rojnameyine kurdî, di saline çandî jar de; salên 

Cenga Cîhanî a Yekemîn li bajarê Helebê jî, ji 

min re balkêşiyeke mezin peydadike. H. H. 

Mukiriyanî sala 1914an çapxaneyekê li 

Elmaniya dikire û sala 1915an li taxa Suwêyqê 

li Helebê dadimezrîne. 

   Bi wê çapxaneya yekemîn di dîroka 

çapkariya kurdî de berhemên xwe diweşîne û 

van rojnameyên jêrîn belavdike: Kurdistan, 

Çîyayê Kurmanc, Dîyarbekir, Soran, Ararat û 

Botan. Ev rojnamena bi nihênî derdiketin û ji 

heryekê bêtirî 10 hejmaran hatine weşandin, 

her H. H. Mukiriyanî bi xwe nivisîne û 

belavkirine. (31.12-13). Pir cihê xemê ye, ku 

ew berhemina ta niha tenê bi nav hene.    
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   Piştî Cenga Cîhanî a Yekemîn * înglîzan 

Kurdistana Başûr dagîrkir. Kolonyalîstan 

xwestin pêwendiyên xwe bi rûniştvanên 

kurdan re bibestin, ji bona belavkirina ramanên 

xwe ew di destpêka sala 1918an de 

rojnameyeke civakî û siyasî bi zimanê kurdî li 

Bexdayê derdixînin û bi Têgeyştinî Rastî 

dinavînin. Ew li Balyozxana Brîtaniya Mezin 

tê weşandin, rêdekturê wê mêjer E. B. Soane 

(1881-1923) bû. (32.31-34)  

   Di dawiya bihara 1919an E. Soane dibe 

hakimê siyasî li herêma Silêmaniyê, wî zimanê 

kurdî û kerektêra gelê kurd jî rind dinasî, ew 

têgihêştibû, ku bê peydakirina çapxaneyekê,  

nikane siyaseta kolonyalî li Kurdistanê 

ferehbike. 

   Li ser daxwaza wî înglîzan capxaneyin anîn 

bajarên Kerkûk û Silêmaniyê, ew bi xwe jî 

serweriya çapxaneyan dike, rojanameya 

Pêşkewtin derdixîne. Pêşkewtin rojnameyeke 

civakî, siyasî û wêjeyî bû. Hejmara yekê di 29ê 

nîsana 1920ê de belavdibe. Ew orgena ya 

înglîzên dagîrker bû. 

   Hejamara paşin a 118an di 27ê temûza 

1922an de derdikeve. Kemal Fuad dinivisîne 

ku Jimarekanî ew rojnamaye (Pêşketin H.H.) 

êsta leber destda nîn, tenya çend jimareyekî 

kemî le kutêbxanekanî Silêmanîda parêzrawe. 

(33.11) Di rojnameya Pêşkewtinê de 



29 

 

rewşenbîrên wê demê navdar berhemên xwe 

belavkirine, mîna Cemal Îrfan, Şêx Nûrî Şêx 

Salih (1898-1958), Cemîl Sayib (1887-1951) û 

htd.. Li gor raya K.M. Ehmed îngilîzan nikanîn 

armancên xwe bi cih bihanîna 

Nîştimanperweranî Kurdistan seryan bo îngilîs 

şor (xwer) nekird. (34.156) 

 

   Di destpêka salên 20an de qonaxeke nû di 

mêjûya pêryodîka kurdî de destpêdike; ew 

qonaxa bi navê Şêx Mehmûdê Hefîd (1885-

1956) ve girêdayiye. Piştî Şêx Mehmûd 

digîhne Silêmaniyê di 30ê îlona 1922an de, ew 

înglîzan neçardike ku li wê navçeyê derkevin, 

çi çapxane li wir mabûn, ketin destên 

şoreşgerên kurdan Wan çapxanan roleke mezin 

dîtin di jiyana siyasî û rewşenbîrî ya kurdan di 

wan rojên nazik de. (34.156) 

   Di wê demê de du rojnameyên kurdî giring 

wek orgenên hikumeta Şêx Mehmûd 

derdiketin, ew Rojî Kurdistan û Bangî 

Kurdistan bûn. 

   Bangî Kurdistan rojnameyeke hefteyî, 

civakî, siyasî û wêjeyî bû. Ew di 2ê tebaxa 

1922an de li Silêmaniyê derket, 14e hejmar ta 

8ê hizêrana 1923an derketin, rojname 

sêzimankî bû: Kurdî, erebî û tirkî. Xwedî, 

berpirsiyar û sereknivîskar Mistefa Paşa 

Yamulkî bû. Elî Kemal û Muhemed Nûrî 
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berpirsiyarên pişkên kurdî û farsî bûn. 

    

   Serperiştiya pişka tirkî jî Refîq Hîlmî (1898-

1960) dikir. Di 28ê çêleya paşina sala 1926an 

de careke din li Bexdayê tê weşandin. 

   Piştî derketina 3ê hejmaran, her di nîsana wê 

salê de jî ew tê girtin. 

   Sala 1974an Wezareta Rageyandin û 

Birêvabirina Giştî ya Rewşenbîriya Kurdî 

tevahiya hejmarên wê ji nû ve belavdike, 

Cemal Xeznedar jê re pêşgotinekê dinivisîne. 

(35) Tevkarê wê Elî Kemal armanca 

rojnameyê diyardike, ku ew ji bona serfiraziya 

miletê Kurdistanê xizmetdike û rehber e ji gelê 

kurd re, herweha rojnameyê pêşketin ji welêt û 

gel re jî kiribû silogan. 

   Di nav rûpelên Bangî Kurdistan de 

metêryalên siyasî, dîrokî wêjeyî belavbûn, 

baştirîn helbestvan û nivîskarên wê demê wek 

Bêxud (1878-1955), Zêwer (1875-1948) 

Ehmed Fewzî û yên din  berhemên xwe  tê de 

belavkirin. Pêwendiyên rojnameyê bi Rojhilata 

Kurdistanê ve jî hebûn, ji wir de jî nûçe jê re 

dihatin. 

   Rojî Kurdistan hevalcêwiya Bangî Kurdistan 

e, ew her du bi form û bi naverokên xwe wek 

hev in. Wek orgena hikumetê Rojî Kurdistan 

bi terzekî fereh fermanên wê belavdikirin. 

Pêwîst e bê gotin ku di vê rojnameyê de bêtir 
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bendên pûblîsîstî, civakî, siyasî û wejeyî têne 

dîtin. Hevkarên wê jî wek yê Bangî Kurdistan 

bûn. Tevî ku jiya wê çapemeniyê kurt bû jî, wê 

ji çar mehan betir berdewam ne kir - ji 15ê 

çiriya paşina 1922an ta adara 1923an 16 

hejmarên wê serçavine nirxîn in ji xwendevan 

û lêgervanan re. Dawiya Rojî Kurdistan jî 

weha bû çawa dawiyên çapemeniyên kurdî bi 

tevahî; ew nema derdikeve gava înglîzan 

careke din Silêmaniyê dagîrkir.  

   Nivîsevan Cemal Xeznedar hejmarên wê jî 

komdike û di sala 1973an de li Bexdayê ji nû 

ve belavdike. (36)  

   Şoreşgerên kurdan spardeyî kolonyalîstan ne 

bûn, ew neçardibin bajarê Silêmaniyê bicih 

bihêlin û çawa tradîsiyonek di nav kurdan de 

belbavbûyî, di 24ê adara 1923an de ew dev 

didine çiyan, li nêzîka Surdaşê çalakiyên 

rojnamevanî ji nû ve vedijînnin; di şikefta 

Casneyê de rojnameya Bangî Heq derdixin. 

   Vejînerê rojnameya Kurdistan K. Fuad di 

kovara Pirşingê de li ser Bangî Heq agahiyine 

bayexdar belavdike, ew naveroka du hejmarên 

wê diçapîne (hej.1 û 3) û hejmara 2an hîn 

destnivîs e. Bangî Heq yekemîn  rojnameye ke 

le layen bizûtineweyekî çekdarî kurdewe 

bilawkira bêtewe. (33.11) 

   Hejmara 1ê di 28ê adara 1923an de derket û 

a dawiyê ya 3ê di 12ê nîsana 1923an de tê 
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weşandin, tevahiya wê rojnameyê û rojnameya 

Bangî Kurdistan li pirtûxaneya Cambridge 

tênedîtin. (33.11) 

   Çapemeniya netewî bi saya têkoşerên kurdan 

pir bêdeng namîne; bajarê Silêmaniyê dibe 

cihê jidayîkbûna rojnameya Ûmêdî Îstîqlal. 

   Di 20ê îlona 1928an de hejmara 1ê belavdibe 

û ya dawiyê ya 25a di 25ê gulana 1924an de 

derdikeve. 

   Rojnameya Jîyanewe xwe nîşandide wek 

orgeneke hikumî, nemaze piştî Kurdistana 

Başûr bi ser dewleta Îraqê ve parvedikin, ew 

çapemeniya di 18ê tebaxa 1924an de 

belavdibe, ta çêlaya paşina 1926an 58 hejmar 

jê çapdibin. Piştî daxistina wê bi hefteyekê ew 

dîsan derdikeve, li vê carê bi navê Jîyan wek 

rojnameyeke siyasî, wêjeyî û civakî. Di tebaxa 

1934an de helbestvan û rojnamevan Pîremêrd 

dibe berpirsiyarê wê. 

   Jîyan ta 10ê adara 1938an dimîne, heta wê 

demê 553 hejmar jê belavdibin. Wek orgeneke 

dewletê berpirsiyarên wê nikanibûn pirsên 

siyasî û netewî yên tûj aşkerebikin, lê bi terzine 

din wan rajeya çanda kurdî  dikirin.  

   Sernavê rojnameyê cara duhemîn tê guhartin, 

ew vê carê bi Jîn ê tê naskirin û hejmara 1ê di 

26ê çêleya paşina sala 1939an de derket û ta 

berî 8ê şibata 1963na (berî partiya Be'is a îraqî 

hikum wergire) ew berdewambû. Piştî mirina 
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Pîremêrd nivîsevanên mîna: Cemîl Sayib, Nûrî 

Emîn Mehmûd, Ehmed Ziring, Ebdela Goran û 

htd…wê bi rêvedibin. 

   Lêgervanên wek E. Sicadî, K.M. Ehmed, C. 

Cebarî û M. Xeznedar li ser wê rayêne, ku 

kovara Dîyarî Kurdistan bi naveroka xwe 

kovareke wêjeyî, civakî û wêneyî hefteyî bû. 

   Ew li Bexdayê bi kurdî, tirkî û erebî di 11ê 

adara 1925an de û ta gulana 1926an derdiket û 

16e hejmar jê balvbûn. Xwedî û berpirsiyarê 

wê Salih Zekî Sahibqiran (1886-1944) bû. Li 

gor raya C. Cebarî ku Dîyarî Kurdistan 

kovareke navdar bû. (20.36) 

 

   Mumtaz Elheyderî mijûlî vejandina 

tekehejmara kovara Peyje dibe, ew di sala 

1927an de belavbû. Mistefa Şewqî wê çapdike. 

(37) Kovara Zarî Kurmancî ya mehkî xwe 

dinumîne wek kovareke civakî, mêjuyî, hunerî 

û wêjeyî. Xwedî û berpirsiyariyê wê dîroknivîs 

H.H. Mukiriyanî bû û birayê wî Ebdulrehman 

yê di dîroka rojnamevanî û lîtêretûra kurdî de 

bi navê Giyo Mukiriyanî hatiye naskirin 

mudîrê wê bû. Hejmara 1ê ya Zarî Kurmancî li 

Rewandozê, di hizêrana 1926an de derdikeve û 

ta hizêrana 1932an xwediyê wê 24 hejmarana 

belavdike.  

   Li Hewlêrê di 24ê çiriya pêşin de, sala 

1935an hajmara 1ê ji kovara Ronakî tê 



34 

 

belavkirin, xwedî û berpirsiyarê wê parêzer Şît 

Mistefa bû. Ew jî kovareke civakî, zanyarî û 

wêjeyî bû. Ew heftekî belavdibû. 

   Tofeke nivîsevanên hêja di wî zemanî de tê 

de beşdarkiribûn mîna: H.H. Mukiriyanî, 

Dildar (1918-1948), Ehmed Herdî (1922 

bûye), Bêxod û htd... (38.264-277) û (13.235-

236) 

 

   Bi vajayî wan rojname û kovarên min li jor 

navandine, çi yên li Kurdsitanê û li welatên 

hevsêyî û li Ewropa derketine, ku nikanîne 

demine dirêj bijîn ji ber sedemên aşkere; tenê li 

Ermeniya Sovyetî rojnameya Rîya Teze bi jiya 

xwe dirêjtirîn rojnameya kurdî ye. 

   Ew di 25ê sala 1930î de belavdibe, ji sala 

1938an û hetanî sala 1955an bi ûşta têrora 

Stalîn tê girtin. Piştî wê demê ew ji nû ve 

belavdibe. 

   Rîya Teze orgena resmî ya partiya komûnîst 

li Ermenistanê ye, ew bi zimanê kurdî dertê. Di 

destpêkê de bi tîpên latînî hat weşandin, di 

heftê de du caran ew derdikeve. Wek orgena 

paratiyê ew propegenda bîrûbaweryên 

sosyalîzmê dike û bala xwe dide pirsên çandî 

jî. Hejmarine wê digîhnin kurdên li derva dijîn 

jî. Di çêleya paşina sala 1939an de li Bexdayê 

kovara Gelawêj tê weşandin. Ew kovara 

mehkî, wêjeyî û zanyarî bû. Xwedî û 
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berpirsiyarê wê nivîsevan û siyasiyê naskirî 

Îbrahîm Ehmed (1922 bûye) bû. Di sala 1941ê 

de wêjenas E. Sicadî dibe sereknivîskarê wê 

orgenê.  

   Di Gelawêjê de navdartirîn nivîsevan, 

wêjevan û çalakdarên çanda kurdî, di salên çêlî 

de pişkdarkirin û ew ta tebaxa 1949an hat 

belavkirin. Di van 10 salan de 105 hejmar jê 

derketin. Pisporên kurd û kurdnasên bêgane 

Gelawêjê pir bi pileyeke bilind dinirxînin; E. 

Sicadî we li ser dinvisîne Em govare çaktir 

govarî edebî û îlmî kurd bûwe (15.614), 

herweha K.M. Ehmed jî li wê rayê ye, ku 

Gelawêj yekêke le govare berzekanî Rojhelatî 

Nawerast serdemî xoy. (13.236) Mixabin ew 

samana netewî di mêjûya rojnamevanî û 

lîtêretûra kurdî de niha bi destnakeve, eger 

rojekê xêrxwazek, yan dezgeyeke kurdî wê ji 

nû ve vejîne, bê guman ewê bibe bûyereke 

çandî mezin. Ez aşnayî hejmarên du sala bûm 

ku ew li pirtûkxaneya mamostayê min Q. 

Kurdo de hebûn. 

   Min pir dixwest di wê demê de lêkolîna xwe 

li ser wê bikim, lê tevahiya hejmarên wê ne 

berdest bûn; ta niha jî hîn ew kelepûra çavrêya 

lêgervanan dike. 

   Ev kurtebenda li ser çapemeniya kurdî ez bi 

van encaman kutayî dikim: 

1. Rojnamevaniya kurdî li Kurdistanê 
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derneketî, ew li dervayî welêt peydabûye. 

Sedema serekîn ew e, ku Kurdistan ji mêjva 

dagîrbûye, kolonyalîst tê de cirîdê dikin, mafên 

kurdan yên siyasî, netewî, çandî û heyîna wan 

natên naskirin. 

2. Orgenên çapemeniya kurdî bi terzekî 

gelemper ji aliyên komele, rêkxistin û herweha 

ji aliyê niştimanperwerên kurd yên serbixwe ve 

derketine. Hinek ji wan orgenan înglîzan 

weşandin, bona belavkirina bîrûbaweriyên xwe 

yên kolonyalî.  

3. Jiya orgenên çapemeniya kurdî kurt bû, ew 

li her cihekî rastî zordestî û qedexekirinê dihat, 

ji ber wê hişiyariya netewî û serbestiya gel kiri 

bû armancên bingehîn. Wê reyên serxwebûnê 

nîşandida, xwendevanên xwe bi hezkirina 

welêt perwededikir, stemkarî û zordestiya 

dijminan riswadikir.  

   Rojnamevaniya kurdî kêşeyên siyasî, wêjeyî, 

rewştî û dîrokî kiribûn armancên binçîneyî. 

Daku gel û dostên kurdan rind tê bigîhnin 

rojname û kovarên kurdî bi têvel zimanan 

derdiketin. 

4. Navdartirîn bîrewer û rewşenbîrên 

Kurdistanê di wê demê de pişkdardikirin di 

derxistin û di berdewamkirina çapemeniya 

kurdî de. Wan têkoşîneke ramiyarî bê hempa 

kir bona pêşxistina rojnamevaniya netewî.     

Ew rastûdurist têgihêştibûn, ku erka 
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çapeminiyê ya binaxeyî ew e, ku raya giştî 

bête sazkirin bê ku bingehên wê yên fîlosofî 

bizanibin; ew di praktîkê de bikaranîn. 

5. Tîpên (modêl) rojnamevaniya kurdî di wê 

demê de her rojname û kovar bûn, herdu tîpan 

arîkariyeke mezin kirin di peydabûna janirine 

pûblîsîstî û lîtêretûrî nû de û di pêşdabirina 

wan de. 

6. Rojnamevaniya kurdî ta radeyekê erka 

dibistanî jî dabû ser milên xwe, wê hawardikir, 

ku mirovên nexwendî kêm bibin, xwendin û 

zanîn di nav gel de bêne belavkirin; di demekê 

de, ku xwendina kurdî li piraniya Kurdistanê 

qedexe bû. 

7. Xwendevanên rojname û kovaran bi 

awayekî tevahî kêm bûn, ew ji rewşenbîr, 

xwendekar, meyldarên siyasetê û ol pêk 

dihatin. Ji ber dijwariyên belavkirinê û hebûna 

sînorên siyasî pir ew xwedî ewdî-tûriyeke 

sînordar bû. 

8. Rojnamevaniya kurdî jêdereke dewlemend e 

ji bona lêgerînên siyasî, lîtêretûrî, dîrokî, çandî, 

zimanzanî, êtnografî, nefsî û htd... 

  Kovara Hawarê cihekî giring di dîroka 

çapemeniya kurdî de digire, rola wê mezin e di 

pêşdabirina çanda kurdî de, di salên 30î û di 

destpêka salên 40î de, di vê sedsaliyê de. 

 

   Pişkên din ji vê lêgerînê pêşkeşî Hawarê ne.  
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MERCÊN DÎROKÎ Û DERKETINA 

HAWARÊ 
 
 
   Serîhildana Mezin a sala 1925an li 
Bakûra Kurdistanê ya bi navê Şêx Seîd 
hatiye nasîn bi hovîtî ji aliyên deselatdarên 
xwînmij li Tirkiyê tê vemirandin û ta roja 
îro folklora netewî ji me re bûyerên wê 
salê numadike; kê ji kurdan stirana Şêx 
Seîd ne bihîstiye, yan birekê jê nizanibe? 
Wê serîhildanê nîşanda, ku agirê rizgariyê 
di dilê azadîxwazan de venemiriye, tevî 
ku kuştin wek baranê bi ser kurdan de 
dibarî û dijmin jî bi her awayekî 
serjêkirina kurdan rewakiribû, lê diyar bû, 
ku vîna têkoşer û şoreşgerên Kurdistanê ji 
mêtodên kolonyalîstan bi hêztir bû, ew 
stoxwer, melûl neman wan li gor zanîn û 
mercên dijwar, berdewamiya xebatê kirin. 
 
   Berpirsiyarên rêxistinên kurdî hevdu 
dibînin û di navbera meh û nîvekê de 
amadeya xwe ji kongireyeke nihênî re li 
Kurdistanê dikin û di çiriya pêşina 1927an 
de rêxistina Xoybûn ava dikin. (39) Di 
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dawiya kongireyê de pişkdarên wê 
biriyarine hêja werdigirin, a tevî giring jê 
ew bû, ku hemî rêxistinên siyasî 
yekîtiyekê pêkbînin û şoreşa Kurdistanê 
berdewam be ta axa welêt ji bin piyên 
leşkerên tirkan bê rizgarkirin.  
   Ji bona pêkanîna wê armancê ew dest bi 
raperîneke çekdarî dikin û çiyayê Agirî 
dibe navenda şoreşê. 
   Mêrxasê gelê kurd Îhsan Nûrî (1892-
1976) dibe serokê hêzên çekdarên kurdan 
û hikumeteke medenî damezirandin bi 
seroketiya Îbrahîm Heskî (40.135,148) û 
ala Kurdistanê li pozê çiyayê Agirî hat 
venan.  
    Xoybûn di demeke kin de bi çalakiyên 
fereh radibe, liqên xwe li Kurdistanê û li 
welatên derva vedike, ew giringiyeke 
mezin dide belavkirina propegenda û 
çanda kurdî, loma jî rojnameya Agirî 
belavdike. (40.135) 
   Tirkan di salên 1928 û 1929an de 
nikanîbûn zora kurdan bi awayê leşkerî, 
di Agirî de bibirana (41.111), wan 
amadeya xwe bi şêwayekî ferehtir kirin û 
ta rêyê li ser şoreşgerên Kurdistanê bigirin 
Tirkiyê perçeyek ji zeviya Wanê dide 
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farsan daku ew arîkariya tirkan bikin. 
(40.151) Bona lêxistina kurdan kolonyalîst 
hevdijatiyên xwe di navberên xwe de 
didine aliyekî û çawa bûbe "qanûn" ew bi 
hev re û bi nûjentirîn çek kuştinê bi ser 
kurdan de û li pêş çavên dewletên vê 
dunyayê hildiweşînin. Ji 11ê hizêranê û ta 
dawiya tîrmeha sala 1930î leşkerên tirkan 
serîhildana Agirî vedimirînin û bi 
tradîsiyoneke tirkanî ew hovîtiyên xwe 
beramber kurdan nîşandidin. (40.115-118, 
127-139) 
   Rêxistina Xoybûnê mînayeke yekîtiyê 
numakir, ku kurd bi hemû hêz û çînan bi 
hev re kanin baş rêyan li dijminan 
tengbikin. Ji ber sedemine aşkere 
serîhildan bi ser ne ket, lê hîkmeta dîrokî ji 
wê serîhildanê ew bû, ku ji her aliyekî 
Kurdistanê de kurdan pişkdarî di wê 
raperînê de kirin. 
   Rola nivîsevanên Hawarê jî di 
damezrandin û pişkdariya Xoybûnê de 
mezin bû, li gor jêderina, ku Celadet 
Bedirxan serokê Xoybûnê bû, herweha di 
"Merkezî heyet"ê de Kamiran Bedirxan, 
Memduh Selîm, Şahîn beg, Ihsan Nûrî, Dr. 
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Ehmed Nafêz, Arêf Ebas, Qedirî, Ekrem 
Cemîl paşa û yên din endam bûn. (42.96) 
   Piştî têkçûna raperîna Agirî pişkdarine 
wê xwe li sînoran dixînin û digîhnin 
Sûriyê, yek ji wana Celadet Bedirxan bû. 
Sûriyê wê demê di bin mandata firensizan 
de bû. 
 Kolonyalîstên firensizî hîn berî Cenga 
Cîhanî ya Yekemîn Sûriya û Libnan 
kiribûn planên xwe, ku wan welatan 
dagîrbikin, mêjûnivîsê rûsî V. Lutskî 
dinivisîne, ku Kunsilxanên firensizî li 
Damaskus (Şam H.H.) û li Bêrûtê pêwendiyên 
xwe bi erebên navdar re duristkirin, wan 
arîkariya diravî ji çend rojnameyên libnanî re 
dikirin. Karbidestên firensizî pir dirav rijandin 
bona avakirina dibistanên firensizî li Sûriye û 
li Libnanê; bêtirî 25 hezar kes di wan dezgehan 
de dixwendin û hevbestinên xurt bi zana û bi 
rêxistinên rewşenbîrî re girêdan. (43.405) 
   Ji bona qelskirina tevgera azadîxwazan li 
herdu welatan berpirsiyarên firensizî 
dewletokan sazdikin, wek dewletoka Şam, 
Heleb, Latiqiyê û yên din daku meydan 
hîn ji firensizan re ferehtir bibe, wan 
hewilda, çawa Dr. E. Qasimlo dinivîse, ku 
Cûlanewey (tevger) nîştimanî kurd bo 
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encamekanî xoy bekarbînê, be rastî paş têkçûnî 
cûlanewey Şêx Seîd le salî 1925an Sûriya biwe 
penagey ew kurdaney le Tirkiya rayandekirid û 
le lay bira kurdekanî Sûriya deçûn. (44.98)  
   Dagîrkerên firensizî û înglîzî bi hûrî li 
çalakiyên siyasî û civakî yên kurdan 
mêzedikirin, xasima li rêxistina Xoybûnê, 
çinkê wê xebat li dijî Tirkiyê dikir û 
pêwendî di wê demê de di navbera 
Firansa û Tirkiyê de lihevketibûn. Divê bê 
gotin ku hevpêwendiyên herdu dewletan 
baş dibûn gava gotin li ser parvekirina 
Kurdistanê dihat kirin Hemî aliyan siyaseta 
dijkurd bikaranî. Li gor peymana ku hatiye 
îmzekirin di 20ê çiriya pêşina 1921ê de li 
Biriyan-Bekirê di mabêna tirkan û firensizan 
de bireke ne kêm ji Rojavaya Kurdistanê 
(heremên Cizîrê, Çiyayê Kurmênc û Kobaniyê) 
tevî Sûriya Firensizî bû. (45.14)     
   Tevkariya firensizan û tirkan di sala 
1925an de encamda, gava firensizan rê da 
tirkan, ku hêzine xwe yên leşkerî di xeta 
hêsin re, di bakûra Sûriyê re vegerînin û li 
dijî raperîna kurdan şerbikin. 
   Tenê hatina wê îmdadê kurd neçarkirin, 
ku ew dev bidin çiyan, lema jî leşkerên 
tirkan ketin bajarên kurdan (46.11). 
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Nûredîn Zaza (1919-1988) jî tîne bîra xwe,  
ku dema navbera herdu dewletên 
kolonyalîst rind dibûn sawîr dikete dilê 
xoybûnyên penaber li Sûriyê; tirkan 
teslimkirina wan ji firensizan dixwest, ew 
Demên bi tirs dagirtî derbasdibûn, gava 
firensizan ewna ji Helebê rakirine Şamê. 
(47) Şoreşgerên Kurdistanê yên di navbera 
şeş salan de rûxandina du raperînên 
mezin dîtin û ji ber gîkujiya toraniyan 
reviyabûn Sûriyê, li Şamê bîrdikirin, ku li 
ser rêya rizgarkirina Kurdistanê 
berdewambin, lê vê carê dest davêjin 
qeleman, tovên raperîneke rojnamevanî bi 
derxistina Hawarê di zeviya çanda kurdî 
de diçînin. 
   Di mercine weha de, di 15ê gulana 
1932an de hejmara 1ê ya kovara Hawarê li 
Şamê derdikeve. Derketina kovarê 
bûyereke giring bû di dîroka çapemeniya 
kurdî de. Xwedî û berpirsiyarê wê mîr 
Celadet Alî Bedirxan bû. 
   Hawar ne orgena tu partî û ne dengê tu 
komelan bû, ew li ser daxwaza C. 
Bedirxan belavdibe. Wî dilsozî rêdana 
derketina kovarê ji karbidestên firensizî 
wergirt. Li ser wê yekê xwediyê kovarê ji 
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xwendevanên xwe re li Îraqa bi 
kurmanciya jêrîn dinivisîne Hawar ne le 
layen komelekêwe derdehênirê û ne le 
komelekêwe paray esînê. (48)  
   Bi vî terzî ez aşkeredikim, ku dîtina O. 
Vîlçêvskî ne rast bû gava diçespîne, ku 
kovara Hawarê orgena komîta Xoybûnê 
bû. (9.162)  
   Hawar di destpêkê de û ta hejmara 23an 
bi tîpên latînî û erebî belav dibe, hejmara 
1ê ji 16 rûpelan bû, herweha 3-4 rûpel bi 
firensizî di her hejmarekê de çapdibûn. 
Formata kovarê 21 Χ 29 sm bû. 
   Ji hejmara 24ê û ta ya 57ê orîgnalên 
Hawarê bi dest min ne ketin, min nûçapa 
Hemreş Reşo bikaranî, wî formata wê ji 
ber sedemên diravî biçûk kiribû.    
  Li ser bergê (qab) yekê ji hejmara 
yekemîn, li jor sernava kovarê nivisîne, li 
bin wê: Komela kurdî, Revue kurdi 
danîne, li aliyê çepê: Sal, 1, yekşemb, li 
aliyê rastê: Hejmar, 1, 15ê gulan 1932, li 
navendê: Têdexistiyên Komelê û birê 
firensizî hene. Li tewrî jêr: Çapxana Tereqî  
1932an Şam. We diyardibe, ku peyva 
Komela Kurdî bi wateya kovara kurdî tê 
fehmkirin. Ji hejmara 4ê de ew peyva 
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namîne, li şûna wê kovar tê çapkirin. 
Kovara Hawarê pişta xwe bi tu dewletan, 
yan tu rêxistinên bêganeyî ve girênedabû, 
bona arîkariya diravî xwediyê wê tenê 
hêviyê ji xwendevan û xemxurên çanda 
kurdî dikir, ji bo wê yekê C. Bedirxan lava 
ji wan dike, ku arîkariyê bikin Hawar 
zarokekî nûza ye. Zarowa me ye; zarowa 
kurdan e. Wek her zaro bi xweyîtiya dê û bav, 
bra û pismamên xwe dikare biji. Herkes, her 
kurd dikare arîkariya Hawarê bike ... Herkes bi 
tiştekî, bi awakî dikare bê hawara Hawarê. (49) 
Di rûpela 11ê de nirxa (biha) kovarê 
tesbîtbûye ji bona Sûriye, Tirkiye, Îraq û 
welatên Qefqazê: Salekî 500 qirûşî-sûrî; 
şeşmehkî 200 qs.; sêmehkî 175 qs., ji bona 
welatên din: Salekî 150î frank; şeşmehkî 90 
f.; sêmehkî 50 f. Li ser bergê hejmara 2ê 
rêklama du pizîşkan (doktorên mêdêsîn) 
tê çapkirin, yek ji wana Dr. Ehmed Nafêz 
bû - ew pîştîvan û nivîsevanê kovarê bû - 
ew rêklama bi erebî û bi firensizî 
balavbûbû, her li wir jî rêklama çapxaneya 
herdu birayên Eyobî belavbûbû û di 
hejmara 3ê de berdewambûn. 
   Xwendevanên kurd li Bexdayê resmekî 
(foto) tofeyî pêşkêşî kovarê dikin û ew di 
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hejmara 5ê de belavdibe. Li ser bergê 
hejmara 9ê û di rûpela 5ê de resmê tofeke 
kurdên deşta Hesînan bi cilên netewî 
hatiye weşandin, her di wê hejmarê de jî 
nirxa nû bona ebonevanên kurd li Îraqê 
diyardibe.  
   Bergê hejmara 11ê bi ala Kurdistanê tê 
pêçan, ew sêrengîn e, li jor sor, li navendê 
spî û nîgara royê li ser e û li jêr kesk e. 
Xwediyê Hawarê bi ala Kurdistanê kelaşê 
rehmetî Şêx Evdirehmanê Garisî dipêçe û 
di nav rûpelên kovarê de çaldike, herweha 
resmên du navdarên kurd di wê berhemê 
de çapdibin; herdu rehmetî Xelîl Ramî 
Bedirxan û pizîşkê bîst û pênc salî Ehmed 
Bêreqdar. Hejmara 11ê wek berhemeke 
şînê tê xuyakirin. Di hejmara 26ê de 
îlûstratsiyoneke pêximber Zeradeşt di 
rûpela 9 de belavdibe, di bergê duhemîn 
de sê rêklamên firensizî hene. 
   Bi dawîhanîna vê pêveçûna kurt li ser 
ruxsara kovarê divê ez bibîrbînim, ku ji 
hejmara 39ê de rûpelên Hawarê kêmtir 
dibin ta 12ê û ji hejmara 46ê de û heta ya 
57ê tenê ji 8 rûpelan peydadibin, ji bilî 
hejmarên 49ê û 52ê, ew 16e rûpelî ne. 



47 

 

   Hawar di sala yekemîn de bi rêkûpêkî 
derdiket; du caran di mehekê de, merema 
xwediyê wê ew bû, ku kovar heftekî 
derkeve (48,2), lê mixabin ew awata 
bicihnabe, di benda Heyîneke yeksalî de C. 
Bedirxan dijwariyên hatine pêşiya 
derxistin û belvakirinê nîşandide. 
   Di sala 1932an de 14e hejmarên Hawarê 
belavdibin, sala 1933an kemtir bû, 9 
hejmar, paşê dijwarî pirtir dibin; hejmara 
24ê 8 meh û 18e rojan dimîne ta ku di 1ê 
nîsana 1934an de belavbibe.  
   Herweha hejmara 25ê jî 4 mehan û 18 
rojan liberxwedide, ew di 19ê tebaxa 
1934an de tê weşandin, di wê salê de ez 
hejmarine din nabînim. Sala 1935an bi 
hejmara 26ê kutadibe û paşê kovar tê 
birîn. Kovara Hawarê ji nû ve tê vejandin, 
ew piştî 5 sal û 8 mehên birînê; di 15ê 
nîsana 1941ê de hejmara 27ê ronahiyê 
dibîne. Bi wê vejandinê ez kanim bibêjim 
ku qonaxa duhemîn di dîroka 
berdewamkirina kovarê de destpêkir û ew 
di wextê de tê weşandin. 
   Di sala 1941ê de xwendevanan 10 
hejmarên kovarê werdigirin, di wê salê 
her 22an rojan bi şêwakî gelemper 
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hejamrek derketî. Sala 1942an her bi wî 
cûreyî bû; 14 hejmar belavdibin. (38 - 51)  
   Di 20ê çêleya paşina sala 1943an de 
hejmara 52an tê weşandin, 5 hejmarên 
dawiyê; heryek di 44 rojan de derdikeve, 
hejmara tevî paşin ya 57ê di 15ê tebaxa 
1943an de tê der. 
   Bi vî terzî eger mera wan salên kovar 
derneketî nejmêre, mera kane bipçespîne 
ku jiya Hawarê 5 sal, 7 meh û 3ê roj in. We 
dixuye ev jiya Hawarê a rast e. K.M. 
Ehmed dema derketina hejmara yekê û ya 
dawiyê dijmêre û bi wî awayî digîhne wê 
encamê ku ew bêtirî 11 salan jiyaye. 
(13.235) 
   Hawar û çapemeniyên Celadet û 
Kamiran ên din, ku li Kurdistanê 
derneketin, li ser tradîsiyona rojnameya 
yekemîn Kurdistan diçin; tevî ku Şam û 
Bêrût ne we bêgene ne, lê ne Kurdistan in.   
   Ji van rûpelên jorîn numadibe ku bi çi 
rengî Hawar derdiket û çiqas asteng 
dihatin ser rêya wê, nemaze di derketina 
hejmarên navîn de, lê divê ez vê rastiyê jî 
numabikim, ku dijwariyên Hawarê çawa 
diyardibin, her diravî bûn, loma jî tu 
guhartinên serekîn di naverok, mijad û 
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hindava wê ya civakî û siyasî de natên 
dîtin, ew wek berê dimînin. 
  

PÊWENDIYÊN HAWARÊ BI ORGENÊN 
ÇAPEMENIYA 

KURDÎ RE Û XWENDEVANÊN WÊ 
 

   Belavkirina çapemeniya kurdî kêşeyeke 
pir mezin e. Ji dîroka rojnamevaniya 
netewî diyardibe, ku pêwendiyên di 
navbera çapemeniya kurdî û herweha 
pêwendî bi xwendevanan re tim kurt 
bûne, yan pir sînordar bûne; ji ber 
sedemên siyasî û perçebûna geografî.  
   Tevî wan dijwariyan û hincaran hema ez 
we jî bibêjim "bext sipî bû", ku livîneke we 
ne xurt hebû, nemaze di salên pêşin de ji 
derketina Hawarê, ku rojname û kovarin 
digîhştin nivîsgeha wê. 
   Ji Ermenistana Sovyetî hejmarine 
rojnameya kurdî Rîya Teze hatin. C. 
Bedirxan wan berheman li ba xwe veşartî 
nahêle, ew bi eşq xwendevanên xwe bi 
hatina wan agahdardike û kurtenasînekê 
li ser Rîya Teze û çend rêzên helbestan 
diweşîne. Ew hêvîdike, ku haya herdu 
çapemeniyan tim li hevdu hebin û li 
xebatên hev serwextbibin. (50.2-3)  
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   Xwediyê Hawarê di bin sernivîsa 
Neşreyên Kurdî de hejmarên kovara 
Gelawêjê yên 4 û 10ê dinasîne, ew hinekê li 
ser peyva Gelawêjê hûrdibe, navê 
nivîskarine Hawarê di nav rûpelên kovarê 
de dibîne, mîna Tewfîq Wehbî û Ebdela 
Goran. Ew çend malkên helbesteke şaîr E. 
Goran diguhêze ser tîpên latînî û 
belavdike. C. Bedirxan pir rast Gelawêjê 
dinirxîne Heye ko ji hemî kovarên kurdî yên 
ko heta niha derketine tekûzir e. (51.8).   
Lêgervan di vê biwarê de bi derketina 
kovara wênedar, kovara Ronahiyê şadibe, 
ew mizgîna di hejmara 43ê ya Hawarê de 
belavdibe.  
   Xwendevan mujdeya belavbûna 
yekemîn hejmara rojnameya Roja Nû jî 
dibîhsin, ew tê nasandin wek rojnemeyeke 
edebî, civakî û siyasî. (52.8) 
   Di bin navnîşana "Di Radyowe de 
Weşînekên Kurdî" kovara Hawarê wan 
stasyonên radoyên Bêrût, Bexda û Qefqasê 
ji xwendevanên xwe re dema weşandin û 
pêlên wan nîşandide. (53.11) Di ber 
derxistina Hawar û Ronahiyê û carna 
arîkariya rojnameya Roja Nû re C. û K. 
Bedirxan kitêb û kitêbokên li ser kurdan bi 
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zimanên kurdî, firensizî û elmanî di bin 
sernivîsa "Kitêbxana Hawarê" de çapdikin.  
   Di "Kitêbxana Hawarê" de 17 berhem 
ronahiyê dibînin; ji bilî herdu birayan 
Celadet û Kamiran nivîsevanên bêgane jî 
tê de pişkdardibin, mîna: V. Nîkîtin, Lucy 
Paule Margueritte, Adolphe de Falgorolle, 
Herbert Örtel û Dr. Curt Wunderlich.  
   Di hejmara 6ê ya Hawarê de sernava 
Rêzana Elfabeya Kurdî tê dîtin, nirxa wê jî 
nîşandane. Belavkirina wê ta hejmara 9ê 
berdewamdibe. Di bergên dawî de ji 
hejmarên 27ê û heta ya 44ê navnîşa 
(lîsteya) hemî 17 sernavan hatine çapkirin. 
   Bê guman "Kitêbxana Hawarê" bayexdar 
e di dîroka çanda kurdî de, nemaze di wê 
demê de, ku hejmara çapemeniya kurdî 
ewna kêm bû û ya kurmanciya jorîn hîn 
kêmtir bû. Mixabin ew berhemina niha pir 
bi dijwarî destdikevin, yan jî her nemane; 
pir kêm navnîşanên wan di jêderinan de 
tên xwendin û tu kitêb ji wan heya niha 
min nedîne; vejandina wan erkeke 
niştimanî ye. 
   Dilê Celadet Bedirxan bi hatina 
afirandina mamoste Refîq Hilmî (1898-
1960) "Şîir û Edebîyatî Kurdî, Cildê yekê" 
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geşdibe. (54) Ew bi çend rêzan giringiya 
wê berhemê dinivisîne û di hejmara 34ê 
de numadike. Kitêbeke stiranan ji kurdekî 
merîwanî digîhne rêdeksiyona kovarê, 
xwediyê Hawarê piştî kêfxweşiyê ji hatina 
wê berhemê re û sipasdariyê ji yê şandî re; 
jê hêvîdike, ku Dîwana Şêx Riza Talbanî 
(1842-1909) bi nivîsgeha Hawarê gîhne.  
   Mixabin heta berî vî karî tu hewildan li 
ser lêkolîna xwendiniya rojnamevaniya 
kurdî ne bûne, we lêhatî ez tim xwe di nav 
lêçeyekî de dibînim di vê lêgerînê de; ew 
yeka jî ewna zehmet e! 
   Li gor belgehên bi dest min de hene ezê 
li ser belavkirina Hawarê rawestim û ji 
wan dixuye Hawar digîhişte pir aliyên 
Kurdistanê. Ew bi texlît rêyan belavdibû. 
Li Rojavaya welêt bi serbestî belavdibû û 
bi taybetî li herema Cizîrê xwendevan û 
nivîsevanên kovarê pir bûn.  
   Di wê babetê de ez di kovara Ronahiyê 
de du berhemên hêja dibînim, ku C. 
Bedirxan pileya mîrîtiyê wek xilata 
xwendina Hawarê dide gundiyekî kurd î 
hejar; Kurdino! Ji Erefat ibretê bigirin û 
bizanin ko mîr û axayên me yên ayendê ango 
yên istiqbalê ew in, ew Erefat in ko kovara xwe 
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li ber cot dixwînin û ne ew mîr û axa, beg û 
paşa... yên xwe mezin dihesibînin, ji ber ko bi 
tenê û bi tenê mîr, axa, beg an paşa ne. (55.7)  
   Li Bakûra Kurdistanê kovarê xwe bi 
nihênî di malên xwendevanan de didît, 
Hawar ne tenê di nav bîrewerên kurd de li 
Bakûrê dimîne, ew bi gotinên 
rojnamevanekî biyanî, yê ku şeş mehan bi 
vepenî li Kurdistanê mabû navê wê 
bihîstibû û ew hatibû agahdarkirin, ku 
Hawar li Sûriyê tê weşandin. (56.7) 
Hawar di destpêkê de bi serbestî digîhne   
Îraqê. C. Bedirxan rêdana resmî ji 
deselatdarên dewletê wergirtibû. Nêzîka 
salekê xwendevanên wê li Îraq û li 
Kurdistanê bi rêkûpêkî werdigirin. 
Nivîsevan û rewşenbîrên wê çaxê bi texlît 
janirên edebî û pûblîsîstî rûpelên kovarê 
dewlemend dikin, lê li gor mercên 
awarteyî yên gelê kurd ew hevpêwendî û 
hevkarî dirêj nakin, asteng têne ser rê.  
   Di pêşgotina benda "Sehîtî le bo zimanî 
Kurdî" C. Bedirxan dinivîse, ku hikumeta 
îraqî rê li pêşiya Hawarê girtiye, wê nahêle 
ew derbasbe Ew şeş mehin hikumeta îraqî 
nahêle ku kovara me bikevêt erdê Îraqê. Heta 
niho, bi hêviya ku hikumeta îraqî emirê 
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memnûîyetê raket û wek berê destûra kovara 
me dê bidêt ...(57.1) Çiqas bi qencî û bi 
dilxweşî C. Bedirxan hewldide, ku 
çareyekê bibîne bo rêdana kovarê, lê 
hewildana wî bê encam bû; Hawar nema 
digîhne Başûra Kurdistanê. Ew yeka 
ziyaneke herdualî bû; nivîsarên 
kurmanciya jêrîn nema ji kovarê re tên, 
xwendevan ji wan bê pardibin û ji milê 
din kovara Hawarê hat qedexekirin. 
Xwediyê Hawarê bi wê bûneyê nameyekê 
bo lawên kurd li Îraqê dinivisîne û hinekê 
loma jî li wan dike Bo çî lawanî Îraq wekû 
pêşû meqale û şiir bo Hawar nanûsin... 
Ebuwaya wa ne buwaya. Îhtîmal e ke Hawar 
ne be dilî xelik be, be dilî bêganekan ne bêt. 
Belam be dilî xoman we hawilatî xoman e. 
(58.8)  
Daxwaza dijminan ne ku kurd ji hev 
bidûrkevin û di wê biwarê de tu 
fersendan nahêlin, hemiyan bikartînin, ku 
ew bêtir ji hevdi biperçiqin, loma C. 
Bedirxan ji lawên zîrek daxwazdike, ku 
ew di ser pilanên dijminan re bin û ew 
hebûna xwe ya netewî bi her awayên 
çandî dewlemend bikin. Bi qasî fersend 
hebû Hawar belavdibû çi li Kurdistan û çi 
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li dervayî wê û çiqas derfet jî hebûye çawa 
C. Bedirxcan di hejmara 17ê de dibêje, ku 
li biyaniyn jî hatiye belavkirin. Bi rêya K. 
Bedirxan kovar li Libnanê digîhşte 
xwendevanan û ew ji şagirtên kurd re li 
Bêrûtê dixwendin, herweha li Misir û li 
Ûrdinê jî ew belav dibû; Mihemed Elî 
Ewnî û Elî Sîdo Elgoranî nivîsevan û 
xwendevanên wê bûn.  
   Hawar gihiştiye welatên ewropî jî wek 
Firansa û Yekîtiya Sovyetî. Hejmarên 1 ta 
ya 23ê min li pirtûkxaneya Înistîtûta 
Rojhilatnasiyê li Mosko dîtin, eger ew 
hejmarina min li wir ne dîtibûna, minê ev 
lêgerîna nikanîbûya temambikira. 
   Belkî li pirtûkxanyên welatên din jî 
berhemine weha hebin. Ji min re ne aşkere 
ye, ku tîraja Hawarê ciqasa bû. 
   Li dawiya vê pişkê ez kanim teqezbikim, 
ku tevî dijwariyên siyasî û civakî li 
welatên Rojhilata Navîn û Nêzîk kovara 
Hawarê li gel çapemeniyên Bedirxaniyan 
ên din bi şêwakî fereh belavdibûn, 
rojnamevan û nivîsevanê firensizî Jean 
Bêrtolînî di wê babetê de dinivisîne, ku 
kovar û rojanmeyên Celadet û Kamiran 
diketin kûraniya Kurdistanê û di wan 
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salên tarî de ji gelê kurd re ew bûbûn 
çirûskên hêviyê. (59.17) 
 
 HAWAR WEK DENGÊ REWŞENBÎRÊN 

  KURDISTNÊ YÊN DÊMOQRAT * 
 
   Bona ku li maka konsêpsiyona Hawarê 
ya civakî û siyasî bê lêkolîn, ez bi pêwîstî 
zanim, ku bi kurtî li ser nivîsevanên 
kovarê bipeyivim. Yek ji taybetvaniyên 
Hawarê ya giring ew e ku di derxistina wê 
de pir nivîsevan, pûblîsîst û kesayetiyên 
siyasî û civakî yên kurd tê de 
pişkdarbûne. Ew ji Kurdistan, Sûriya, 
Libnan, Misirê û ji welatên din bûn, ji bilî 
kurdan rojhilatnasê firensizî Roger Lescot 
(1914-1975) jî tê de dinivîsand.  
   Ew tofa nivîsevan û pûblîsîtên li dor 
Hawarê civiyabûn, heval û dostên xebatê 
bûn, ew bi çalakî di tevgera azadîxwaza 
gelê kurd de hevpişk bûn, hinek ji wana 
çek jî rakiribûn, beşdarî di cengên 
rizgariyê de kiribûn. Piştî serneketinên 
raperînan ew sparde ne bûn, ew di 
rojnamevaniya kurdî de cengeke çandî 
dest pêdikin, ta kanibûn hevwelatiyên 
xwe di warê netewî de hişiyar dikirin, ew 
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bi çanda netewî dinasandin. Ew tifingan bi 
qeleman diguhêzin û qelem bi dest wan 
de ne kêmî tifingan dixebitî û çiqas 
encamên wan ji aliyê dijminan de bihata 
şewitandin jî, her tiştek dima. Hevkarên 
Hawarê nivîsevanên rêalîst, dêmoqrat û 
şoreşger bûn bi bîrûbaweriyên xwe. Di 
berhemên xwe de giringtirîn kêşeyên tûj 
nîşandidan; yek ji wan nivîsevanan xwedî 
û berpirsiyarê kovarê, serkêşê berpakirina 
armancine pîrozî Celadet Bedirxan e. Kî ye 
ev kele mirova? Ez bi kurtî jînenigariya wî 
û hevkarine wî li vir numadikim: 
 

CELADET BEDIRXAN 
 
    Celadet Amîn Alî Bedirxan ji 
binemaleke niştimanperwer, têkoşer û 
xanedan e. Wê malbatê bi salan bona 
rizgariya welêt ji dest sultanên osmanî 
têkoşîna siyasî û çekdarî kiriye, hîn di nîvê 
sedsala 19an de bavpîrê Celadet, mîr 
Bedirxan bi serîhildaneke mezin li dijî 
dijminan (1842-1848) radibe, navenda wê 
Cizîra Botan bû. Ew serîhildana cihên 
fereh li Kurdistanê digire, lê pir li ber xwe 
nade ew jî bibindikeve. Di sedsala bihurî 
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de Bedirxaniyan serokatiya sê raperînên 
mezin kirine bona azadiya gelê kurd 
(60.40-46), wan dîroka kurdan bi şanaziyê 
xemilandine (41.125-234). Ew di qadên 
vejandin û pêşdabirina çanda kurdî jî 
pêşrew in. (60) 
   C. Bedirxan li ser tradîsiyonên malbata 
xwe dehre û rola wî di pêşdabirina janirên 
rojnamevanî û lîtêretûrî de mezin dibe. 
Tevahiya jiyan û çalakiyên wî bi têkoşîna 
gelê kurd ve di biwarên siyasî, civakî û 
çandî ve girêdayiye.  
   Wek ji min re tê zanîn, ku sala 
jidayîkbûna Celadet Bedirxan ne 1897 e, 
tevî ku di hemî jêderên haya min jê hene 
de, wê salê nîşandidin. Mensor Şelîta û 
Yosêf Melek amadekarên pirtûka li ser C. 
Bedirxan dinivisînin, ku ew di 26ê nîsana 
1897an de li Îstanbulê hatiye dunyayê. 
(61.11)  C. Xeznedar jî wê tarîxê 
dubaredike (18.151), herweha H. Reşo jî ku 
bi arîkariya banû Rewşen Bedirxan - 
xanima Celadet kurtejînenigriya wî 
dibelgehîne, ew jî wê salê diyardike. (62) 
   Sadiq Behadîn di benda xwe de "Celadet 
Bedirxan" saleke din aşkeredike, ku ew li 
serê nîsana 1893an ji deya xwe bûye. 
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(63.257) Ji bilî van her du salên buyînê, 
ango 1897 û 1893 tu salên din di jêderine 
din de ez nabînim. 
   Di van salên ez li ser Hawarê dixebitim 
de, min di sê berheman de dît, ku C. 
Bedirxan çêlî jiya xwe kirî û piştî 
lêhûrbûnê li ser wan û xasima benda 
"Were Dotmam" ez kanim sala 
jidayîkbûna wî aşkerebikim: C. Bedirxan 
dinivisîne Ez pîr bûme. Di derxika canê min 
de çil bihar bişkivîne. Qurma bedena min çil 
zivistan dîtine. (64.3) Çil bihar ango çil sal  
jiyanê ne û ew kara li Şamê di 18ê îlona 
1934an de hatiye nivîsandin. Li gor wê 
belgehê mera kane numabike, ku sala 

jidayîkbûna Celadet Bedirxan 1894 e, ew 
di wê salê de hatiye dunyayê. Bi raya min 
ev sala rastir e.  Çima min ev sala rastir 
dît? Eger em zanibin ku C. Bedirxan piştî 
heşt salan di hejmara kovarê ya 48ê de 
numadike Piştî ko salên min gihaştine 
pêncihî riya zozanan ji min re hinek zehmet e. 
(65.2) Ev "Reşbelaka" ji zaroyên xwe 
Cemşîd û Sînemê re nivisiye, tê de behsa 
zozanan dike û tarîxa nivisîna wê ne diyar 
e û herweha jî wek ez dibînim dêqeta jiyê 
li vir ne we giring e; du sal kêm yan zêd e; 
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mebesta wê nivîsarê wek ez we 
têdigîhnim, ku surişta Kurdistanê li pêş 
çavên zaroyan ciwantir bike, li hember 
ciwaniya havîngeha Zebedanî ya li nêzîka 
Şamê.  
   Mirov kane weha bîrbike, ku tarîxa 
derketina wê hejmarê 15ê tebaxa 1942an e. 
Eger weha bê hijmartin C. Bedirxan di wê 
salê de bûye pêncî salî, wê diyarbibe ew di 
sala 1892an de bûye.  
   Ez wê salê jî dûr dibînim, loma ez we jî 
bîrdikim, sala berî jinhinanê 1934 giringtir 
e, pirseke çarenûsî ye di jiyana mirov de. 
   Ew wê bendê ji Rewşenê; dergistiya xwe 
re dinivisîne û li dawiyê ez kanim bibêjim 
ew ji birayê xwe Kamiran mezintir e û 
yekûdu di sala buyîna Kamiran Bedirxan 
de tune ye. 
   Tu gumanên min li ser roja 26ê nîsanê 
tune ne. Li Îstanbulê ew bi dijwarî tê vê 
dunyayê, tu deng jê naye, ji amadebûyan 
re weh dixye, ku ew nûhatiya bêcan e, 
pizîşk mijûlî dermankirina dayîkê Senîhe 
xatûnê bû, ji nişkava girîna yekemîn ji 
aliyê zarok de tê, xizim û dost li dorê 
dicivin û şadibin bi bûyîna "duhemîn". 
(61.11) C. Bedirxan di maleke dewlemend 
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de perwerdedibe, bavê wî Amîn Alî 
Bedirxan ronakbîr û têkoşerekî navdar bû 
li Kurdistanê, ew di destpêka sedsaliya 
20ê de bi germî dikeve nav jiyana siyasî; bi 
azadîxwazên hevdemê re bingehên 
komele û rêxistinên siyasî û civakî datîne. 
   Bi bûna wan çalakiyan dijmin fermana 
sêdarekirina wî derdixe, ew neçardibe 
Kurdistnê bicihbihêle. Ew di heyama xwe 
de şaîr bû jî. Di wê jîngehê de C. Bedirxan 
mezindibe û piştî saline dirêj ew 
kartêkiriya bavê tîne bîra xwe, ku wî kurê 
xwe bi hişê kurdanî xwedîkir û xiste wê 
rêya ew û bavê wî tê de mirin. (66.3) 
   Xwendina seretayî û navînî C. Bedirxan 
li Îstanbulê temamdike, hîn di wan salên 
zû de li gel Kamiran têkilî jiyana 
rojnamevanî û pirtûknivisînê dibe.  
   C. Bedirxan di heşde nûzde saliya xwe 
de dikeve mekteba herbiyê, tevî ku diya 
wî ya bi regeza xwe çerkes bû, ji wê yekê 
ne razîbû û bi hêrs vê re dibêje... Tu çawan 
bikevî mekteba herbîyê û bibî zabitê tirko. Ev 
tirko ko welatê te ji destê te standine, miletê te 
xistine xulamiyê, bapîrê te dîl û malbata te 
perîşan kirine. (67.3-4) Tevî wê nerazîbûnê 
jî di kurtebenda H. Reşo de tê xwendin, ku 
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ew wek efser pişkdarî Cenga Cîhanî a 
Yekemîn bû û ta Bakû bi leşkerê osmanî re 
bû. (62)    Piştî wê Cengê Celadet Bedirxan 
bi çalakî dikeve nav jiyana siyasî ya 
kurdan, nemaze piştî peymana Mondrosê 
(3ê çiriya pêşina 1918an), ku mîrata 
"Mirovê Nexweş" li hevdi tê parvekirin û 
împêriya Osmanî hate hilweandin.  
   Di wê demê de kurdan jî hesabên xwe 
dikirin, ku Kurdistanê ji nav lepên 
osmaniyan rizgarbikin, çawa Dr. Bilêç 
Şêrko (bernavê Surêya Bedirxan, birayê 
Celadet yê mezin e) dinivisîne Ji 1ê oktobera 
1918a û ta gulana 1919a ji kurdan re baştirîn 
fersend bû bona avakirina Kurdistaneke 
serbixwe. (41.53) Bona wê armancê C. 
Bedrixan, K. Bedirxan û Ekrem Cemîl paşa 
niwênerên Cemiya Tealî Kurdistan li 
çiyayê Kaxtê çekdarên kurd civandibûn 
bona êrişa Mistefa Kemal vegerînin.  
   Înglîz di wê salê de rêgiriyê li daxwazên 
kurdan dikin, bi raya wan, wê ji kurdan re 
baştir be, eger ew çavrêya dademendiya 
înglîzan bikin, çinkê ew ê mafê kurdan 
biparêzin. (41.72, 87) 
   Piştî Tirkiyê wek komar tê nasîn di sala 
1923an de, her di wê salê de jî bendên 
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peymana Sévres tên pûçkirin bi 
îmzekirina peymana Lausanne. Ji wê 
demê şûnda siyaseteke şovênî, nijadperist 
beramber kurdan bikartê; deselatdarên 
Tirkiyê emirê bidarvekirina Amîn Alî 
Bedirxan û her sê kurên wî Surêya, 
Celadet û Kamiran derdixin. Ji wan re her 
rêya revê dimîne; bav û kurê mezin 
penaberî Misrê dibin, Celadet û Kamiran 
bo xwendinê xwe digîhnin Elmaniya.  
   Piştî demekê li Münchenê C. Bedirxan 
rewşa Kurdistanê tîne bîra xwe Di sala 
hezar û neh sed û bîst û didowan de em hati 
bûn Mûnixê. Ez û kekê te Kamiran. Em şikiya 
bûn. Zora me çû bû. Felekê poşîke reş kêşa bû 
ser qedera Kurdistanê. (68.4) Li Elmaniya 
herdu bira huqûqê dixwînin, paşê tê 
zanin, ku Kamiran Bedirxan pileya 
doktora li zanîngeha Leipzigê werdigire. 
    Di ber xwendinê re herdu bira têkilî 
tevgerên siyasî û leşkerî dibin, xwe ji şerê 
çekdarî re amadedikin û carna diçine 
Misirê ba bav û birayê xwe. Gava şerê 
Mezin bi serokatiya Şêx Seîd destpêdike 
Celadet bi herdu birayên xwe ve bi nihênî 
vedigerin Kurdistanê. Çend mehan li 
gundan dimînin, li gel hevalan gundiyan 
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amadedikin bona pişkdariyê di wê 
serîhildanê de. 
   Mixabin ew nikanin li wir bimînin; piştî 
binketinê neçar dibin, dîsan ji ber çingên 
tirkan xwe bi alîkî de bidin, Surêya 
Bedirxan diçe Wîlayatên Emerîka 
Yekbuyî, Celadet Bedirxan tê Sûriyê û 
Kamiran li Libnanê cihwardibe. Li jor rola 
C. Bedirxan di sazkirina Xoybûnê de 
hatibû nîşankirin. 
   Celadet Bedirxan li Kurdistanê bi nihênî 
digeriya, çawa Hesen Haco axa, serokê êla 
Hevîrkan û paşê hevalê xebatê tîne bîra 
xwe, ku ew cara yekemîn mîr Celadet di 
tîrmeha 1929an de, li Qamişloyê dibîne. 
Ew hatibû wir, ku xwe bi serîhildana Agirî 
gîhne. Lê merc ne arîkarbû (69).  
   Di wê demê de diyardibe, ku C. 
Bedirxan bi awakî xwe digîhne çekdar û 
qehremanên kurdan li Agirî. Piştî têkçûna 
wê raperînê serokên wê neçardibin wir 
bicihbihêlin; C. Bedirxan sînorên Îranê 
derbasdike, tê Tehranê. şah bi hatina wî 
dihese, ew dixwaze C. Bedirxan bi karekî 
ve girêde daku ew nikanibe çalakiyên 
siyasî û rewşenbîrî bike; bi vî şêwayî ew 
dinivisîne Di sala 1930î de şahê Pehlewî, ji 
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ber ko min ji ya wî ne kiri bû, ez ji Tehranê 
ajoti bûm Îraqê. (70.11) Celadet Bedirxan li 
doşekên nerm û berîktijîkirinê ne digerî, 
têkoşîna rûmetdar, rizgarkirina 
Kurdistanê armanca wî ya serekîn bû.   
Ne awat bû ji wî re, ku ew xwe di bin 
baskên tu dewletan de, yan tu kesan de 
bilûsîne, xwe bi merbendên diravî girêde, 
ew eyloyê berengariya Kurdistanê bû li 
serbestiya siyasî û giango digerî. Yosêf 
Melek wê helwestê weha dibelgehîne 
Firensizan li Sûriyê destê arîkariyê nîşandan, 
lê ew razî ne bû, Îranê şûnkarê wezîrê raspêrî li 
welatekî ewropî dan ê, ew razî ne bû, 
karbidestên tirkan pileyine bilind jê re 
xuyakirin, ew razî ne bû, ew razî ne bû xwe 
girêdayî bibîne, bi serbestî ew jiyana xwe 
terxanî doza kurdan dike. (61.14) Di 
hevdîtinekê de, li Parîsê Sînem xanimê- 
keça Celadet- ez agahdarkirim, ku 
Memeleketa Ûrdinî ya Haşimî 
pêşniyazkir, ku arîkariya wî bike - ji aliyê 
jinan ve xizmayetî heye -, ew razînebû. 
Şahê Îranê C. Bedirxan spardeyî Îraqê 
dike, ew demeke kurt li wir dimîne û ne 
dûr e ji wir çûbe Misirê, ji ber ku ez zanim 
ew li ser daxwaza hevalan hatibû Sûriyê. 
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   Tevî ku wê demê C. Bedirxan li ser 
şerefnameyê dixebitî, ew wî karî dihêle û 
tê. (71.5) Di 25ê tebaxa 1930î de ew digîhne 
Şamê. (64) Sala 1935an C. Bedirxan 
dotmama xwe Rewşen, keça mîr Salih 
Bedirxan ji xwe re tîne, ew dibin dêbavê 
Cemşîd û Sînemê. Li Şamê C. Bedirxan 
bona debara jiyînê texlît karan dike, ji bilî 
xebatên rewşenbîrî ew ji sala 1934-1935an 
de dibe mamosteyê zimanê firensizî, di 
sala 1939an de di fîrma Rêcê, karûbarê 
tûtin de parêzgeriyê dike û dibe serokê 
pişkêneran (mufetêş). 
   Rewşen xanim jî mamoste bû li 
dibistanên Şamê. Malbata C. Bedirxan 
jiyaneke nîvbirçî li wî bajarî derbasdike. 
   Xwediyê Hawarê pir ji nêçîra xezalan 
hezdikir û di wê pîşeye de jî serketî bû. 
Sala 1943an karbidestên Sûriyê C. 
Bedirxan dikin bin fermana rûniştna 
neçarî. Sala 1949an rûniştvanên Cizîrê wî 
wek berbijarê perlemana Sûriyê ji xwe re 
nîşandidin, gava C. Bedirxan digîhne wê 
navçeyê, deselatdarên sûrî wî piştî 24 
saetan destgirêdayî vedigerînin Şamê.  
   Di dawiya jiyana xwe de gava pê hesiya 
ku rewşa zîvariyê hêztir dibe ew ji neçarî 
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hewildide bi çandinê ve mijûlbibe, bi 
awata, ku xêzanê xwedî bike û têr bihêle. 
   Lê Bîra Qederê li nav zeviya gundê 
Hêcanê -nêzîka Şamê- dibe sedema mirina 
wî, piştî wî ji bîrê derdixin ew li 
naxweşxaneyekê li Şamê di 15ê tîrmha 
1951ê de vê dunyayê bicihdihêle û li 
goristana Şêx Xalêd Neqişbedî, li cem 
Bedirxanê bavpîr vedişêrin. 
   Birayine rehmetî jî li dervayî Kurdistanê 
dimirin; Surêya û Kamiran li Parîsê, 
Bedirxanê biçûk li Akka.    
  
   C. Bedirxan ronakbîrekî mezin bû, yek ji 
baştirîn zimanzanên kurdan bû. Zanînên 
xwe yên kûr C. Bedirxan di biwarên çandî 
yên têvel de bi serfirazî di piraktîkê de 
bikaranîn. Ezê li dawiya vê lêgerînê li ser 
çalakiyên pûblîsîstî û edebî yên C. 
Bedirxan rawestim; çalakiyeke weha 
berhemdar û cûrereng bû, ku layiqî birekî 
xweser e di vê lêkolînê de.   
 

KAMIRAN BEDIRXAN 
 
   Arîkarê nêzîk û endamê zever (çalak) ji 
C. Bedirxan re di derxistina Hawarê de 
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birayê wî Dr. Kamiran Bedirxan bû. Ew jî 
li Kurdistanê û paşê li dervayî wê wek 
mirovekî siyasî, pûblîsîst, rojnamevan û 
zimanzan navdar dibe. 
   K. Bedirxan di 21ê tebaxa 1895an de li 
Îstanbulê tê ser rûyê erdê. Çawa ji 
jînenigariya C. Bedirxan numadibe, ku 
herdu bira bi hevdu re mezin dibin û bi 
hev re jî hîndibûn û di çalakiyên siyasî, 
rewşenbîrî û rojnamevanî de hevpişk bûn. 
Qonaxên têvel yên jiyana K. Bedrixan jî 
dewlemend in bi bûyeran, ew jî li gel 
birayê xwe bona geşkirina rojnamevaniya 
netewî dixebite û Bêrût, paytexta Libnanê 
dibe navenda çalakiyên wî yên çandî û 
siyasî. Li Bêrûtê K. Bedirxan karker û 
xwendevanên kurd li dor xwe dicivîne, ji 
wan re dibistanekê vedike û wan hînî 
zimanê kurdî dike. Nivîsevanê Hawarê 
Mistefa Ehmed Botî mamostayetiyê li wir 
dike. (72.5) Li ser çalakiyên K. Bedirxan di 
wê demê de civatnasaê ereb Edîb Mûewed 
dinivisîne Di nav kurdên penaber, yên di nav 
me de dijîn hinek jê rewşenbîrên mezin in, 
mîna Dr. Kamiran Bedirxan, xwediyê 
rojnameya Roja Nû û Stêr. (73.13) K. 
Bedirxan roleke mezin dilîze bona 
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nasandina çanda kurdan bi libnaniyan, ew 
jî ne karekî kêm e, eger bê zanîn ku navê 
piraniya kurdan li wir derketiye, ku ew 
tenê kanin barkêşiyê bikin. Ta dawiya 
salên 40î K. Bedirxan li Libnanê dimîne, di 
sala 1947an de diçe Firensa. (59.16) 
   Çalakiyên K. Bedirxan yên edebî, 
rojnamevanî û wergerandinî bi hemî 
rengên xwe di Hawarê de têne dîtin. Di vê 
orgenê de ew bend û kurtebendan, 
helbest, wergerandinên Çarînên Xeyam 
diweşîne. 
   Ew zimanê kurdî bi peyvên olî jî 
dewlemend dike, sûrine Qurana pîrozî bi 
kurdî şirove dike, Hedîsên hezretê 
pêximber Mihemed werdigerîne kurdî.  
   Pêncî û şeş berhemên K. Bedirxan di 
Hawarê de hatine belavkirin, ji wana sî û 
çar helbest in, heşt bendên texlît mijadîne, 
heft çêrok û pênc nivîsarên kurt in, ew bi 
zimanê firensizî jî bendina di wir de 
belavdike. 
   Dema Hawar tê girtin, li Parîsê K. 
Bedirxan mijûlî xebatên zanistî li ser 
zimanê kurdî dibe, ew di Dibistana Bilind 
ya Zimanên Jîndar de ya bi zanîngeha 
Sorbonne ve girêdayî kardike. Di ber 
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çalakiya ekadêmî re ew doza kurdî jî dike, 
têkelî bûyeren germ dibe. 
   Di 4ê çêleya pêşina 1978an de ew li 
Parîsê rehmetî dibe. K. Bedirxan 56 karan 
di nav rûpelên Hawarê de çapdike.    
   Ji wan helbestvan û nivîskarên bi germî 
tevî geşkirina Hawarê bûne û paşê li 
tevahiya Kurdistanê navdar bûne, bê 
guman Cigerxwîn, Osman Sebrî, 
Qedrîcan, Ebdela Goran û yên din in. 
 

CIGERXWÎN 
 

   Cigerxwîn helbesvanekî şoreşger bû. Ew 
hunermenda ji zû de têdigîhne, ku erka 
helbestvaniyê têkoşîn e; di wê babetê de 
ew serkêşiyê dikşîne, rêyine nû vedike, ew 
hîn dûrtir jî dehre; bîrûrayên sosyalîzma 
zanistî di nav karên xwe de belavdike; 
rizgariyê nîşanî gelê kurd dide. Cigerxwîn 
bi sî û heft nivîsaran tê nav Hawarê. Kovar 
rê li pêşiya berhemvaniya helbestvan 
dûzdike, ku paşê ew dibe yek ji 
navdartirîn helbesvanên Kurdistanê. Bi 
hûrî min di benda Cigerxwîn û kovara 
Hawarê nivîsand, ew di dawiya vê 
lêgerînê de belavbûye *. 
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   Hawarê rê ji têkoşerekî mezin re vekir, 
ew bi coşiş dikeve nav xebata çanda kurdî, 
ew kelemirova Osman Sebrî ye. 
 

OSMAN SEBRÎ 
 
   Ew li nav kurdan bi bernavê Apo hatiye 
naskirin. Eger ne ji handana C. Bedirxan 
biwa, me yê O. Sebrî wek nivîsevan ne 
nasiya Min bi xwe bi hevotina rehmetî (C. 
Bedirxan H.H.) mêldariya nivîsandina 
kurmancî kiriye, heke ne ji wî bûya heye ku ev 
mêldarî li nik min çare ne dibûn (74.7)* Ew di 
kovara Çîya de vê rastiyê jî diçespîne, ku 
xwe yek ji şagirtên C. Bedirxan dijmêre. 
(75.12) O. Sebrî di 7ê çêleya pêşina 1905an 
de li gundê Narincê, li Kurdistana Bakûr 
hate dunyayê, ew kurê serokê êla Mirdêsa 
bû, bavê wî kurê xwe ji şûnkarê serokatiya 
êlê re amadedikir, bona wê yekê ew sê 
pîşeyan hîndibe: Siwarî, şerevanî, rê û 
rêzana êlnasînê.  
   Di sala 1916an de O. Sebrî ji aliyê bavê 
de sêwî dimîne, apê wî Şukrî serokatiya 
êlê dike û bayexê dide biraziyê xwe. 
Mamoste Îsmaîl efendî mirovekî bîrewer 
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bû li gor dema xwe, ew roleke mezin di 
guhartina bîrên O. Sebrî yên civakî de 
dilîze; bi nasîn û dostaniya wî ew gelek 
tiştên çak û hêja hîndibe. Bi saya wî 
rêzaniya eşîrê ya çepel û çewt ji ber çavên 
wî dikevin, O. Sebrî dibe mirovekî 
dademend û destên xwe ji qanûnên êlê 
dikşîne. Du apên O. Sebrî di 24ê hizêrana 
1926an de ji aliyê tirkan ve têne 
sêdarekirin; ew jî li gel şanzde hevalan 
hikumkirin û şandine zîndana tirkan, tevî 
ku haya wî ji siyasetê tune bû.  
   Nêzîka du salan O. Sebrî di zîndana 
Denziliyê de dimîne û di wir de hînî 
siyasetê dibe. Gava ew ji girtîgehê 
vedigere, dikeve pergala zîvariyê; tirkan 
destdabûn ser mala malbatê û piraniya 
erdên wan jî li gundiyan parvekirî bûn. 
   Ew du rêyan li pêşa xwe dibîne: 
Sernizmî yan jî têkoşîn û serbilindî.  O. 
Sebrî rêya dijwartir ya rûmetiyê vedibjêre.  
   Di destpêka 1929an de careke din dikeve 
zîndanê, dema tê berdan nema kane li 
Bakûrê bimîne; di 24ê çêleya pêşina 
1929an de tê Sûriyê.  
   Li wir di nav gelê xwe de têkoşîna siyasî 
û çandî dike. Di wê xebata dijwar de kêm 
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we mirov di nav kurd û gelên cudan de 
hene, ku kanibûn ewqas lêxistin, êşdîtin, 
sirgûnkirin gotirbikin û sparde ne bû bin, 
ew wê demê ji xwendevanan re 
dimêjuyîne Di navbera 1926-1972 de hejdeh 
caran ketime zîndanê, sê caran nefî bûme, 
salên mayî heya bi îro di bin çavdêriya polîs de 
me. (74.5) Zîndan ji O. Sebrî re, eger ew ji 
bo serbestiya kurdan be, ne we sawîr e, bi 
vajayî wê ew, çawa O. Sebrî bi xwe dibêje: 
"Rikeha şêr e"; wî şêr î, nivîsevanê vê 
lêgerînê xwe rûmetdar dibîne, ku di 
destpêka salên 70ê di zîndanê de li Şamê 
dibîne, bê tirs rastî digot û kesên li wir 
serbilind dibûn bi dîtin û helwesta wî.  
   O. Sebrî têkoşerekî bê wêne ye, leheng e, 
jiyana xwe ji bona rizgariya Kurdistanê 
terxankir û li ser wê rêya dûrûdirêj tu leke 
ne gihandin xwe, we mêr û sêmbola 
gernasiyê ma ta roja dawiyê ji jiyana xwe; 
ew di roja 11ê çêleya pêşina 1993an li 
Şamê rehmetî dibe. 
   Di biwara nivisînê de jî têkoşîna wî ne ji 
ya siyasî kêmtir bû, ew hîn di destpêka 
salên 30î de ji heval û hogiran dewadike, 
ku berî hînbûna zimanên biyanî divê kurd 
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zimanê xwe rind bizanin, wê demê C. 
Bedirxan alîkariya wî dike. (75.V). 
   Nivîskar 37 berheman di Hawarê de 
belavdike, piraniya wan helbest bûn, 11e 
bend li ser dîrok, civatnasî, ziman û 
folklorê ne. Heya dawiya roja xwe jî wî di 
orgenên çapemeiyên kurdî de dinivîsand.  
 

QEDRÎCAN 
 
   Di nav rûpelên Hawarê de xwendevan 
navê helbestvan û nivîsevan Qedrîcan 
dibînin, li gor raya min ew yek ji pêşrewên 
helbestvaniya kurdî ye. Mixabin ez roja 
jidayîkbûna Ebdulqadêr Ezîzcan - navê 
resimî ye - nizanim, ta niha tu jêder li ser 
wê babetê bi dest min ne ketine, lê sala 
jidayîkbûnê 1916ê danîne.  
   Di kitêba dibistanî bona sefê duhemê 
navendî de dixuye, ku ew li gundê Dêrîkê 
li Kurdistana Bakûr hatiye dunyayê. Weha 
jî tê agahdarkirin, ku Qedrîcan bi pîşeya 
xwe mamoste bû, li bajarên Entakiye, 
Îskenderûnê mamostayetî kirî. Piştî 
têkçûna serîhildana Agirî ew tê Sûriyê. 
(76.48) 
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   Qedrîcan jî mîna hevdemên xwe yên 
şoreşger ji ber hoyên siyasî penaberî 
Binxetê dibe. Gava salek di ser mirina C. 
Bedirxan re dibuhre, Qedrîcan di 18ê 
hizêrana 1952an de weha tîne bîra xwe 
Berî bîst salan min xwe avêti bû hemêza 
siyasetê, ez neçar bû bûm ji bav û birayên xwe 
bi dûr kevim, ez hati bûm Hesekê ... gava 
rehmetî (C. Bedirxan H.H.) pêzanî bû 
nameyeke handanî ji min re şandi bû û dilê 
min hunik kir ku karê min nîşanek e bona 
nêzîkirina roja rizgariyê. (77.29) 
   Qedrîcan jî li gel rewşenbîrên wê demê 
dibe endamê Xoybûnê û bi çalakiyên 
siyasî û çandî radibe. Sala 1957an 
Qedrîcan û Qanatê Kurdo hevdu li Mosko 
dibînin. Ew vexwendî fîstîvala Lawên 
Cîhanî kiribûn. Li wir ew xwe aşkeredike, 
ku endamê Partiya Dêmoqrat a Kurdên 
Sûriyê ye. (78.185-186) We diyardibe, ku 
Qedrîcan jî di sazkirina wê rêxistinê de 
pişkdarbû, lewra ew di sala 1956an de hat 
damezrandin. Li Sûriyê, nemaze di salên 
1959an de û ta dawiya 1961ê di wan salên 
sawîr de, dema Sûriyê û Misrê bûbûne 
yek, hêzên dêmoqrat û pêşverû di 
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zîndanan de dihatine civilandin; Qedrîcan 
jî êş û azarên girtîgehan dîtibûn. (76.48) 
   Qedrîcan arîkariya Hawarê bi 19e 
berheman kir, ew jî wek qelemhilgirtiyên 
wê demê di çapemeniyên Bedirxaniyan de 
pişkdardike. Pir mixabin, ku ta niha 
tevahiya berhemvaniya Qedrîcan ne 
ketiye destên xwendevanan, bê guman ew 
ziyaneke mezin e; divê ew peyvên mirarî 
bêne komkirin, pirtûkxaneya kurdî 
çavrêdike. 
   Di 9ê tebaxa 1972an de Qedrîcan li Şamê 
vê dunyayê bicihdihêle. Wî li goristana 
Şêx Xalid Neqişbendî vedişêrin. Î.M. Resûl 
bi bûna mirina helbestvan Qedrîcan 
şînenamayek di rojnameya Elteaxî de 
belavdike; ew tê de dibêje, ku Qedrîcan 
şairekî payebilind, nûxwaz û têkoşer bû, 
wî rajeya neteweya xwe kir û ji bona wê 
ket zîndanan, hat derkirin û azardîtin. Ew 
çend helbestên Qedrîcan jî werdigerîne 
erebî û di wê rojnameyê de çapdike. (79.6)  
 

QEDRÎ CEMÎL PAŞA 
 
   Niştimanperwer û ronakbîrê mezin 
Qedrî Cemîl paşa roleke mezin di 
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dewlemendkirina Hawarê de dilîze. Ew ji 
malbateke xanedan e; wê jî di tenga 
malbetên navdar re barê giran rakiribû û 
tevî têkoşîna rizgariya Kurdistanê bûbû.  
Q. Cemîl paşa di salên 1896 ya 1897ê de li 
Amedê bi dunyayê dikeve. Bav û 
bavpîrên wî paşa bûn. Ew li Îstanbulê 
dixwîne, li wir têkilî jiyana siyasî û çandî 
dibe, roleke giring di sazkirina komela 
Hêvî de dibîne.  
   Bona xwendina bilind diçe Swîsera. Du 
salan li wir dimîne, bi bûna destpêkirina 
Cenga Cîhanî a Yekemîn ew vedigere 
Tirkiyê bi hêviya, ku serketinin bi dest 
kurdan jî kevin. 
   Q. Cemîl wek efser dikeve cengê û heya 
Filestînê diçe. Li wir tê esîrkirin û înglîz wî 
dişînin bajarê Tubriqê (Lîbiya), du salan li 
wir jî dimîne, dema ceng temamdibe ew 
vedigere Amedê. 
   Bi bûna pişkdariya malbata Cemîl paşa 
di Serîhildana Mezin 1925an de 
karbidestên Tirkiyê endamên wê sirgunî 
cihên têvel dikin: Îzmîr, Istanbul, Edene û 
cihên din. Q. Cemîl jî çalak bû di rêxistina 
Xoybûnê de. Sala 1929an li gel birayê xwe 
Ekrem Cemîl paşa têne Sûriyê. Li wir dijî 
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frensizan jî şerdike, wî sirgunî Hesekê 
dikin û dikin zîndanê, li girtîgeha 
Tedmurê jî şeş - heft mihan dimîne. Paşê 
Q. Cemîl vedigerînin Şamê û li wir di bin 
çavdêriya polîs de dmîne.  
  
  Sala 1971ê nivîsevanê vî karî bi dîtina Q. 
Cemîl paşa bextewar bû. Cilin sipî li xwe 
kiribûn, ew li ser kursiyekê rûniştibû, bi 
zorê peyv ji dêv derdiketin, zehmet bû jê 
re bersivên amadebuyan bidana. Piştî çar 
salan Q. Cemîl paşa dehre diyarê rehmetê. 
(80) Di Hawarê de yekemîn car navê Q. 
Cemîl di hejmara 35 de tê dîtin, ew bi 
karekî mezin radibe; bireke dîwana şaîrê 
navdar Melayê Cizîrî, ya pircaran bi tîpên 
erebî çapbûyî werdigerîne ser tîpên latînî 
yên nû û ta hejmara dawiyê tê weşandin.  
   Herweha du bendên wî yên civaknasî jî 
di kovarê de belavdibin. 
 

NÛREDÎN ÛSIF 
  
   Berhemvaniya çêroknivîsê ciwan 
Nûredîn Ûsif, yê ku C. Bedirxan bi 
"Çêxovê Kurdan" navandibû bala 
xwendevanan radikşîne. Ew yanzde karan 
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di Hawarê de belavdike, ji wana neh çêrok 
in; çar ji firensizî wergernadine û du 
şîretên helbestvanê nemir Ehmedê Xanî 
(1650-1707) ne û yên nivîsevanê înglîzî R. 
Kipling (1865-1936) ji xortên kurdan re 
belavdike. 
   Nûredîn Ûsif paşê bi Dr. Nûredîn Zaza 
tê naskirin, ew di sala 1941ê de tê arîkariya 
Hawarê. 
   N. Zaza di sala 1919ê de li bajarê 
Madenê li Kurdistana Bakûr ji diya xwe 
bûye. Gava ew dibe deh salî, neçardibe bi 
birayê xwe Dr. Ehmed Nafiz re, di sala 
1930î de bête Sûriyê. (47) 
   Li Şamê N. Zaza xwendina xwe 
temamdike û tevî bûyerên siyasî û çandî jî 
dibe. N. Zaza di 7ê çîriya pêşina 1989ê de 
li Lausanne bi nexweşiya konsêrnê 
(seretan) rehmetî dibe. 
   Çawa ku di yekemîn kovara kurdî Rojî 
Kurd de nivîsevanên Kurdistana Başûr 
beşdardikirin, di Hawarê de jî ew 
tradîsiyona berdewam bû. Tofeke 
rewşenbîrên payebilind bi germî tên 
arîkariya kovarê, yê ji hemuyan zevertir 
bê guman Hevindê Sorî bû. 
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    Mixabin navê wî yê rastî ji min re ne 
aşkere ye, wî xwe her bi wî naznavî 
nîşanda. Bendên H. Sorî terxanî kêşeyên 
lîtêretûrnasiya kurdî, ziman û mêjûya 
netewî ne; ew di van hejmarên Hawarê de 
belavbûne: (5, 7, 8, 11-18).  
   Herweha nûxwaz û rêberê helbestvaniya 
kurdî ya nûjen Ebdela Goran (1904 yan 
1905- 1962) yê li Helebceyê ji dayîka xwe 
bûye (81.545) bi pênc helbestan û bi 
perçepaxşaneke kin Hawarê dixemilîne.  
   Di nav çend hejmarên kovarê de 
xwendevan navên helbestvan û 
nivîsevanine dine navdar dibînin, mîna: 
Hacî Qadirî Koyî (1816-1897), Ebdulxalêq 

Esîrî (1890-1962), Fayêq Bêkes (1905-
1948), Mistefa Ehmed Botî, Ehmed Namî 
û htd... 
   Divê ev rastiya jî bê çespandin, ku di wê 
demê de jin jî tevî ku kêmhejmar bûn di 
kovara Hawarê de beşdarbûn; Rewşen 

Bedirxan (1909-1992) du karan belavdike 
û di hejmara 39ê de. Kurtenivîsarek ji aliya 
Diya Ferzo - ew xwe xwarziya kurdan 
dijmêre - de hatiye çapkirin. Berî derketina 
Hawarê jî di rojnamevaniya kurdî de kesên 
biyanî dinivîsandin, hîn wan çapemeniyên 
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kurdî jî belavdikirin û ji rojnameya 
yekemîn Kurdistanê tê zanîn, ku eboneyên 
wê yên biyanî hebûn, xasima rojhilatnasê 
elman Martin Hartman. (17.4)    Rola 
nivîsevanên biyanî di pêryodîka 
Bedirxaniya de ne kêmbû; wan hevkarî bi 
nivisînê jî di Hawar, Roja Nû û Ronahiyê de 
dikirin. 
   Erênî û ne erêniyên çalakiyên wê hene. 
Li gor dîtina min erêniya wan li ba 
Bedirxaniyan bêtir bû ji ne erêniyan, wan 
çanda kurdî di nav ên firensîzanan de 
belavdikirin. Bi wê yekê û bi saya C. 
Bedirxan dost ji kurdan re peydabûn; yek 
ji wan Roger Lescot e. 
 

ROGER LESCOT 
 
   Rojhilatnasê firensizî R. Lescot (1914-
1975) bi çalakî di kovara Hawarê de 
dinivisîne. Ew sala 1936an digîhne Sûriyê 
û bona armancên zanistî. Li Şamê ew bi C. 
Bedirxan re dibe hevnas, bi arîkariya 
xwediyê Hawarê ew hînî zimanê kurdî 
dibe, wî zimanên erebî, farsî û tirkî jî 
dizanîn. 
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   R. Lescot folklora kurdî berevdike, 
dastana Memê Alan amadedike; ew 
berhema tekûz ya rehmetî N. Zaza jî 
demekê xwe pê ve mijûl kiribû û belavkir 
ji koşişa wî mirovê xêrxwaz e. R. Lescot 
berhemêm êtnografî çapdike û xwe bi ola 
kurdan ya Êzîdiyê ve mijûldike.  
   Bi bernavê Tawûsparêz, ew karina 
belavdike û bi C. Bedirxan re li ser 
rêzmana kurdî dixebite. Piştî C. Bedrixan 
rehmetî dibe ew lêkolîna xwe li ser zimanê 
kurdî temamdike û sala 1970ê wê 
berhema resen di dîroka zimanasiya kurdî 
de çapdike û wê pêşkêşî pirtûkxaneyên 
rojhilatnasiyê dike. (82) 
   Kurdin hene mîna C. Bedirxan 
bêganeyan dikin dost û lêkolînên kurdî 
dikin; ziman, wêje û mijadên din ên 
çanda netewî ji hindabûnê rizgardikin û 
wê geşdikin.  
   Kurdin jî hebûn û hene bi pileyine 
bilind zimanên tirkî, farsî û erebî pêşda 
birine û dibin; rêxistinên kurdan jî di wê 
babetê de zever in, ew bi behaneya, ku 
kurd zimanê xwe nizanin bixwînin, 
edebiyatên xwe bi zimanên biyanî 
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belavdikin û bi wê yekê arîkariyê dikin, 
ku kurd ji ziman û ji çanda xwe birevin. 
   Di warê civakî de piraniya nivîsevan û 
helestvanên Hawarê ji malbatên xanedan 
bûn, ji rêza erêstoqratên kurdan bûn. 
Hinek ji wan derketibûn qada siyasî hîn 
berî Cenga Cîhanî a Yekemîn û di kata 
erdewamiya Hawarê de çalakiyên wan 
digîhnin tepelan. 
   Birek ji wan rewşenbîran li paytxet û 
bajarên welatên cuda, mîna Îstanbulê, 
München, Genfê û htd… xwendinên 
bilind temamdikin, yan ji ber hoyên siyasî 
xwendinê bicihdihêlin û vedigerin 
Kurdistanê, ku pişkdarbin di xebata 
azadiya gelê kurd de. 
   Li encama lêhûrbûna vê pişkê ez kanim 
weha dongiyê bînim ku derketin û 
berdewamiya Hawarê karekî dijwar bû.  
   Bi salan ronakbîrên kurdan bona azadî û 
serxwebûna Kurdistanê kêferat kirin. 
Piraniya wan di rewşeke diravî tenik de 
dimînin, ji bona armancên xwe bi salan, 
ew di zîndanên kolonyalîstan de jiya xwe 
dibuhrînin, ew ji dîtinên dêbav, xizm û 
dostan, ji cihên lêzmî, ji welêt bi dûr 
dikevin, rûmeta xwe û rûmeta gelê kurd 
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diparêzin. Gava agirên raperînan tên 
vemirandin, şoreşgerên dêmoqratên kurd 
li dor Celadet Bedirxan li Şamê dicivin û 
kovara Hawarê derdixin; kovareke netewî, 
xwediya mijadên dewlemend, ku bîrên 
pêşverû ji kurdan re nîşandidan. 
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PIŞKA DUHEMÎN 
 
 

ÇALKIYA ÇANDÎ FUNKSIYONA 
SEREKÎ YE JI KOVARA HAWARÊ RE 

 
PEYAMA REWŞENBÎRÎ YA KOVARÊ 

 
   Mercên dîrokî di destpêka salên 30î de li 
Kurdistana parvekirî û pergala civakî û 
siyasî wê demê hêştin, ku mijûlvanên 
lîtêretûr û çanda kurdî li dor rêdeksiyona 
kovarê biyekbin û tîpa wê bêlîbikin. Hawar 
çapemeniyeke civakî, siyasî û wêjeyî bête 
naskirin û ji bona rewşenbîr, xwendevan, 
xort û tevahiya mirovên sade bête 
belavkirin. Her ji bo wê kamê jî peyva 
"Hawar" tê vebrajtin. 
   Hawar yan hewar di ferhengên kurdî de 
yên kurmanciya jorîn de yekwateyî ne, 
(83.235,319) lê hewar di jêderên 
kurmanciya jêrîn de bi maneya: komele 
malêkî dewarnişîn in (84.439) û di 
Ferhengî Mehabad de wehe ye: havînge; 
çêristan e, (85.695) lê hemî ferhengvan 
Hawarê şirovedikin, ku ew gazî ye, 
bangekî bilind e, (86.235,319) tê bikaranîn 
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gava mirov di tengiyê de be bona, ku ew 
bê rizgarkirin; li ser hilbijartina wê bêjeyê 
Q. Kurdo weha dinivisîne Bi wê navandina 
pir manedar, kûr bi sêmbola xwe, xwediyê wê 
xwest bala xwendevanan û tevahiya gelê kurd 
rakşîne ser çapkirina kovarê, bona arîkariyê û 
berpakirina armanc û awayên xebata Hawarê. 
(11.2) Xwedî û hevkarên kovarê armnca 
tevî giring a Hawarê di pêşxistina kurdan 
di her biwarekî çandî de didîtin. Berî ku 
funksiyona çandî ya serekîn bête pişkaftin, 
divê li ser pênasîna zarava (têrmên, 
musteleh) "çand" bê rawestan, li gor 
pêveçûna (kontext) vê lêgerînê.    
   Çawa aşkere ye çand "Culture" e; ezê li 
ser peyva dawî rawestim, loma C. 
Bedirxan bi hostayî ew yekemîn car di 
kurdî de bikaraniye û bêjeya kultura 
kevnartir û navneteweyîtir e. Tevî ku bi 
dêqeta tehdîdkirina wê di warê zanistî de 
rûdaneke aloz û piralî ye. Di Ênsklopêdiya 
Sovyetî ya Mezin de weha kulturê 
dinasîne: Kultura bi van maneyan tê: çandin 
(xizmetkirina erdê, cotajotin), perwerde kirin, 
rewşenbîrî, pêşketin, rêzgiritin û 
xwedêperistin. (87.594) Ev naverokên 
kulturê yên peyvkî ne, lê ew bi awayekî 
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ferehtir tê nasandin, ku ew tengeke dîrokî 
sînordar e di pêşketina civat û mirov de; 
ew derbirîna awa û şêwyên lihevanîna 
(organization) jiyan û zeveriya mirova ye 
û herweha afirandina bayexên giango û 
madî yên ji aliyên mirovan de.  Kultura tê 
bikaranîn bona çêlîkirina giango û madî 
yên qonaxên dîrokî sînordar, mîna kultura 
Entîk, bona civat, gel, netewan, û herweha 
bona biwarên taybetî yên çalakiyan û 
jiyanê wek kultura kar, kultura 
rabûnrûniştinê, kultura hunerî û htd… 
(87.594) 
   Di vî karî de, di bin peyva kultura de, bê 
guman berî her tiştî bayexên giango yên 
jiyana civakî tên fehmkirin, ew bayexên 
peydabûne bi hemî rengên xwe yên 
zanistî, mîna lîtêretûr, huner, ziman, 
folklor, ol û pîvanokên rewştî (moralî) û 
qanûnî. 
   Weha axaftin ê li ser maka peydabûna 
kulturê bê kirin, ku taybetvaniyên 
mirovan wê armanc bin di tengeke 
sînordar de di pêşketina giango de, ku ew 
xelka xwedî zanînên şayet in (layiq) û 
hatine perwerdekirin li gor pîvanokên 
civatê yên hatine pejirandin û htd…  C. 
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Bedrixan rind li peyva kulturê hûrbûye, 
dehkera (mak) wê jî baş têgihêştiye û 
zaniye wê çawa bikarbîhne. Ew hîn 
zêdetir jî çûye, ciyokek (hevmane) ji peyva 
kulturê a latînî re diye û bi terzekî îdyomî 
afirandiye, ew peyva nû "çand" cihê xwe 
di çanda netewa kurdî de digire. 
   Berî C. Bedirxan bêjeya çand bi wateya 
kulturê tukesî bikarnehaniye. Diyaeldîn 
Paşa Elxalidî di ferhenga xwe de çandin bi 
wateya erdajotin û çandinî; ango tiştên 
çandî bikartîne, çawa li hemî aliyên 
Kurdistanê bikartê. (86.46) C. Bedirxan 
weha peyva çand ravedike: Çand. Pirseke 
gelek mihim e... Ji ber ku ev pirsa ha ne di 
zmanê me de ne jî di zmanên cînar de jî heye… 
Ji tevayiya ilm û hiner û pîşeyên sipehî re çand 
tête gotin. Me ev pirs ji çandinê girt. Çanda 
ewrûpayî tevayî û awayê zanîna xelkê 
ewrûpayê. (88.5) 
   Bê guman ne hemî tevkarên Hawarê 
nêzîkbûn ji pênasîna nûjen a têgeha çand; 
lê çawa ez li dawiya lêgerînê digîhnim wê 
serencamê, ku zeveriya wan di jîngeya 
çandî de li gel qanûna peresendina 
berhemvaniya giango de wekhevbû q bû. 
Ne li ber ronahiya rêbaza zanistî 
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birêdaçûn, lê li ber pejina dengê derûnî û 
pendyariyê xelk li dor Hawarê kombûn. Bi 
hukardarî arîkariya afirandinê kirin û 
bayexên giango yên gelê kurd parastin û 
belavkirin. 
   Li pêş her karî Hawarê berê xwe berv 
çalakiyên rewşenbîrî, parastina berhemên 
klasîkan, berevkirina berhemvaniya gelêrî 
ya devkî ya kurdan, adet û tradîsyonên 
kurdî kir bona pêşdabirina zimanê kurdî û 
dahênana bayexên çandî yên nû. 
   Li ser peyama rewşenbîrî ya kovarê çend 
caran xwediyê wê dubarekirî, va ye wî çi 
di hejmara yekemîn de belgehandî: Hawar 
dengê zanînê ye. Zanîn xwe nasîn e, xwe nasîn 
jî rêya felat û xweşiyê vedike. (89.1) Her di 
wê hejmarê de jî awa û armancên kovarê 
belavdibin C. Bedirxan weha wana 
diruxsarîne: 
1 - Belavkirina Elfabêya kurdî di nav kurdan û 
hînkirina wê. Senifandina zmanazîna kurdî û 
hin bi hin di komelê (kovarê H.H.) de 
belavkirinû pêşdetir di şiklê kitêbê de 
derêxistin. 
2 - Sehitiya zarên kurdî û berhevdanîna wan. 
Sehîtî ser mirovatîya zmanê kurdî digel 
zmanên din ên arî. Sehîtî ser bingehên zmanê 
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kurdî, ser dîrok û awayê rabûn û pêşveketina 
wî. 
3 - Berhevkirina çêrok, çîrçêrok û her texlît laje 
û stranên kurdî û birêve belavkirina wan. 
4 - Senfandin û belavkirina dîwanên kurdî. Bi 
wan ve jînenigarîyên şaîr û mirovên bijarte jî 
dê bên belav kirin. 
5 - Sehîtî ser reqs û qeydeyên stranên kurdî. 
6 - Sehîtî ser texlît rêzikên kurdî û Kurdistanê 
borî û yên îro û senifandina wan. Sehîtî ser 
hatinên Kurdistanê û pîş û sinhetên kurdî. 
7- Dîrok û erdnigarî: 
Sehîtî ser tevayîya dîrok û erdnigarîya welatê 
Kurdistanê û ser dîroka eşîran, berî, paşî û di 
wextê Mîr-Şeref de. (89.1)  
   Bi şûndamayîna piraniya gel di salên 30î 
de vedigere ser wan hoyên civakî û 
erdnigarî ji alîkî de û pergala kolonyalî ya 
gelê kurd ji aliyê din de.  
   Pêwîstiya xebatê li dijî nexwendiniyê û 
nehêştina wê armanceke serekîn bû, loma 
nivîsarên pûblîsîstî di wê biwarê de pir 
caran belavdibûn. Gava giring a hatiye 
avêtin bona wê meremê ew bû ku Hawar 
rola dibistanê jî bilîze; ango ew gel, mezin 
û biçûkan, mêr û jinan hînî xwendinê bike 
û rêya pêşketinê nîşanî wan bide. 
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   Rewşa çandî ya kurdan di wê demê de 
mirov nikane normal bibîne; Lawêkî Kurd 
di nivîsara xwe "Mişûrî diwaroj" de li ser 
wê pergalê dinivisîne û sedemên 
şûndamayîna çandî bêlîdike Peyrewî îstayî 
jîango wilat û miletekeman zor nerêke, hîç 
mumkên nîye şan be şanî medenîyet birwa. 
(90.4) 
   Pişketina çandî tenê li ser binçîna 
programeke hişiyarî dibe, bona 
berpakirina wê divê kurd ji ahila (xîbret) 
şaristaniya welatên ewropî bibînin; dîrok 
û zimanên wan hînbibin - çawa nivîsevan 
dibîne - û rewşenbîrî ne tenê para êlîta 
kurdî be, bi vajayî wê, gerek e ew bi ferehî 
û bi awayekî dêmokratî li nav cotyar, 
karker, xwedîpîşe û hemî çîn û rêzên gel 
balavbibe. 
   Gava gelek nexwendî be, ew bi sanahî tê 
xapandin, heyîna wî tê talankirin û ew 
ramanên rast û nerast nikare zû ji hevdi 
derxîne û hîn dijmin jî wê yekê bizanibe, 
ew wê kêmasiyê bona meremên xwe 
bikartîne, Mistefa Şahîn, mîrê êla Berazan 
di bendeke xwe de bi sernavê "Em çima 
bişûnda man" rast numadike gava sedema 
bi şûndamayîna kurdan bi nexwendinê ve 
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girêdide, ew tu pêşketinan nabîne di 
bêxwendinyê de. 
   Bendnivîs birek armanca duristkirina 
Alayên Hemîdî rastdît, ku ew li dijî 
daxwazên kurda ne, mînayina ji wan 
efseran tîne û wan dinavîne, ku çiqas 
serokêl hebûn ew hemî bûn efser, tevî ku 
ew nexwendî bûn jî lê hîn xwedî rutbebûn 
û Çiqas talana xelkê banîna tiştek lê çênedi bû. 
(91.3) 
   Ew xelka jî bê guman kurd in, wan ji 
aliyekî de siyaseta xunkar Ebdulhemîdê 
Duhemîn (1842-1918) bikardanîn, ku kurd 
xwe bi xwe hevdi bikujin û yekîtî di 
navbera wan de çênebe û ji aliyekî din de 
Alayên Hemîdî ji bo mebesteke hîn 
giringtir hate peydakirin, ku ew wek 
zirxan li dijî Rûsiya bên bikaranîn, çawa 
sultan Ebdulhemîd di "Bîranên" xwe de 
dinivisîne, ku eger cengek bi Rûsiya re 
bibe ew ê xizmeteke mezin bikin. (92.33)  
   Bona pêşdaçûna kurdan M. Şahîn 
hêvîdike, ku her kurdek zaroyên xwe bide 
xwendinê. (91.4) Pircaran di dîroka çanda 
kurdî de bîrewerên kurdan xwedî înitsatîv 
bûne, ku wan bi serê xwe ji gel re dibistan 
damezrandine, loma wan zanî, ku ristên 
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kolonalîst bi zanîn rêya pêşketinê li ber 
kurdan digirtin, bi qasî şiyanên xwe 
rewşenbîr dilivîn û dezgehin arîkar 
avadikirin, wek "Komelî Zanistî" li bajarê 
Silêmaniyê. 
   Di hejmara Hawarê ya 14 de ya di 3ê 
çêleya pêşina 1932ê de derketî ez 
rexnenivîsekê bi sernivîsa "Komelî Zanistî"   
dibînim. Xwediyê wê xwe di bin tîpa S. de 
veşartî, ew ji Başûrê Kurdistanê ye. Wî 
dilsozî nerazîbûna xwe derheqa karine wê 
Komelê nîşandayî. Berî li ser nirxandina 
raya rexnevan bê rawestan, divê ez çend 
rêzan li ser wê Komelê binivîsim, ji ber ku 
di kovarê de tu haydarî li ser wê tune ye.  
Bi saya çend rewşenbîrên navdar di sala 
1926an de "Komelî Zanistî" avadibe. Ew 
Komela programek fereh datîne bona 
belavkirina zanînê, bi çalakî nehêştina 
nexwendiniyê, derxistina rojnameyan, 
wergerandina wêjeya biyanî, vekirina 
dibistaneke êvarkî û htd… (93) Di 26ê 
çiriya paşina 1926an de dibistana Zanistî 
vedibe. Pir mirovên hejar, pîşekar, karker, 
dikandar û yên din bi roj dixebitîn û 
êvaran bervê xwe didan wê dezgehê bona 
hînbûna xwendinê. 
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   Lêçûna dibistanê ji aliyê endam, dostan 
û bi rêya pîtakcivandinê peyda dibû. Gava 
Helbestvanê navdar Pîremêrd dibe 
birêvebirê wê, qonaxeke nû di jiyana 
dibistanê de vedibe, xwendevan bêtir 
têkelî wêjeya netewî dibin berhemên xwe 
jî di rojnameya Jîyanê de belav dikirin 
(94.43-50), suxteyina cejna Newrozê bi 
handana Pîremêrd pîroz dikirin û ji wan 
re bû teqlîd ku wê roja pîroz sal bi sal 
şahînet bikin. Di sala 1928 de şaîr Fayiq 
Bêkes jî dibe mamosteyê wê dibistanê. 
(95.d) Bi saya koşişa pir ronakbîran û 
kirina wan ya bê mîna di dibistana Zanistî 
de edebiyata kurdî navê çend wêjevan û 
nivîsevan di rûpelên xwe de diparêze, 
wek derketiyên wê dezgehê ez navên 
Bengîne (1908-1973), Ehmed Şukrî (Dr.Şo) 
(1910) û Medhoş (1919) dibînim. (96.59-61) 
Rola Komelî Zanistî ne kêm bû jî di 
belavkirina xwendinê di nav jinên kurdan 
de. 
   Min aliyine Komelî Zanistî pêşan dan bo 
wê meremê ku rexne ne serpeyî bêne 
kirin, çi di lîtêretûrê de û çi di 
rabûnûrûniştina rojanî de, divê hemî alî 
bêne dîtin, merc bêne vekolandin û piştî 
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têrlênihrîna diyardeyekê, ray bê gotin; ji 
wê çarçêweyê de ez kanim bibêjim, ku 
rexnevan S. tenê kêmaniyên ku herkes 
zane û yên çarekirina wan ne asan bû, 
dîtine û çavên xwe ji erêniyan 
damirandine. C. Bedirxan tevî ku haya 
xwe ji çalakiyên Komelî Zanistî ne bû, lê 
armanca belavkirina wê bendê ew bû ke le 
lêkdanî bîr birûskey rastî derdekewê. (97.4) Di 
pir nivîsaran de, di nav rûpelên Hawarê de 
bi şewat dabaşa nexwendiniyê tê kirin, bi 
taybetî di nav hejar û pîşekarên gelê kurd 
de. Yek ji nivîsevanên kovarê bi navê 
Lawê Fendî gunehkariya nezanînê û 
xapandina piraniya gel dike stoyê şêxan, 
melan û niwênerên derebegên kurdan. Ew 
loman ji mirovên nezan nake, lê bi vî terzî 
numadike Rojik ji rojan şêx, mela û zana û 
giregirên me ji me re tucar qet pend û şîret ne 
kirine û tiştên zanînê ne gotine, ku çavên me 
vebin. (97.2) Li dawiyê Lawê Fendî weha 
dinivisîne, ku tucaran wî kovarên kurdî ne 
dîtine, divê zanayên kurdan wê bi 
nezanan bidin xwendin. C. Bedirxan di 
nivîsara "Dersxane" de bingeha 
programeke çandî datîne, xasima li ser 
belavkirina xwendinê bi rêya kovarê, ku 
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ew wek dibistan jî di malên kurdan keve, 
wan hînbike û hêzên nûgihêştî ji 
nivîsevan, mamoste û rojnamevan bîne 
meydana rewşenbîriya kurdî daku ew bi 
kêrî gel û welatê xwe bên.  
   Hawarê di wê mecalê de çi da bû pêşiya 
xwe ew bi serbilindî bicihanî, lê kovarek 
nikane pirojeke we mezin berpabike, ku 
dewletin bi salan bûjêt (mîzaniyê) jê re 
danîne û lê dixebitin û hîn nexwendinî ji 
ortê ranekirine. Ma kurd wê çawa bikin?  
   Li Hesîçê Civata alîkariyê ji bona kurdên 
Belengaz sazdikin, programa wê Civatê 
digîhne rêkeksiyona kovarê û di hejmara 
2ê de her bi wê sernivîsarê bendek li ser tê 
belavkirin. Bi şahiyeke mezin nivîsevan 
sazkirina wê Civatê pîrozdike, bi wê yekê 
yek ji kêmaniyên bêhejmar tê hilanîn. (H.2.1)  
  Ew Civata xwedî pirarmanc e; yek jê 
vekirina dibistanê û belavkirina zanînê ye 
di nav kurdan de. Avakarên Civatê ji 
kurdan arîkariyê hêvîdikin û ew qurişên 
bên bêşkirin ji welatiyên me re rêya xwendin 
û zanînê û ya xweşiyê dê vekin. (H.2.1) 
   Tevî dijwariyên bê hempa divê hewildan 
bêne kirin, eger hemî çîn û rêzên gel bi 
hev re ji xwe re wê bi wezîfe kin çawa 
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Hawar dibîne û înitsatîvên sexisî jî nirxdar 
in, wek ya Dr. Kamiran Bedirxan li Bêrûtê 
pê rabûye. Ew li nav malên kurdan digerî; 
di wê wextê de nêzîka dused mal hebûn, 
wî xort û mezin civandin û ji wan re 
dersdidan, gava hejmara şagirtan bû 25 
hikumetê rêdana vekirina dibistanekê da 
û paşê nivîsevanê Hawarê Mistefa Ehmed 
Botî wek mamoste lê karkir. (98.5) 
Vekirina dersxanan ferz e û wezîfeya 
xwendayên kurda ye C. Bedirxan weha 
dibîne, loma wî ji xwe de destpêkirî û 
weha jî barê herkesî dibîne, mînaya 
dibistana Bêrûtê ew bi pêwîsî zane, ku li 
hemî cihwarên kurdan belavbibe daku ev 
miletê belengaz û bextreş ji nezaniyê 
xulamtiya biyaniyan dike bê rizgarkirin. 
(98.5) 
   Çawa dixuye şîyana vekirina dibistanan 
bi awayekî resmî di wê dem de li Sûriyê ji 
kurdan re hebû çawa li Libnanê, lê 
mafxwaz tunebûn rêberiyê li milet bikin; 
ew bingeha ne hatdanîn û ne bû adet ji 
kurdan re. 
   Ji Kobaniyê namayeke gileyî û hukardar 
bi sernivîsa "Ax li me" ji kovarê re tê, 
xwediyê wê Ehmed Mêlik e, tarîxa 
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nivisîna wê 18.2.1933an e. Namenivîs 
dibîne, ku divê tim li ser pirsa nezanînê bê 
axaftin, ta çareyek jê re bê dîtin, ew weha 
bi mêtafirî çêliya wê nexweşiyê dike, ku 
ew Kurmê ku hestiyê me dikoje (98.3), 
nimûneyeke balkêş E. Mêlik raberî 
xwendevanan dike, ku li deşta Sirûcê bi 
kêmanî 200 malên kurdan hene, zaroyên 
wan pir dimirin û yên dimînin tevahiya 
jiyên xwe bi gavantî û şivantiyê 
diperitînin, bi vajayî pergala kurdan çend 
malên fileh û siryanan di nav gundên 
kurdan de dijîn. 
   Zaroyên wan ne ji 20 an zêdetir in, lê du 
dibistanên wan hene û bi hezar lavayî 
çend suxteyên kurdan li wir dipejirînin. 
Nivîsevan gunehê wê şûndamayînê dike 
stoyê axa, sofî, melan û serekên kurdan, 
ku ew rêya rast pêş gel nakin. (98.3) 
   Ehmed Mêlik rê ji devjengeke siyasî û 
civakî re di nav rûpelên kovarê de vedike, 
ew bi nermî wê kêşeyê dinumîne, 
erêstokratiya derebegî û olanî berpirsiyar 
dibîne, ku ew bi erkên xwe ranabin, ji wan 
re giring e, ku gel nezan bimîne ta 
çewsandina wî sanahîtir be. Axa, mela û 
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şêx ji wan rexneyan dilteng dibin, ew 
hewildidin bergiriya xwe bikin.  
   Hawar wek orgeneke dêmokratî rê ji 
qirênên weha re vedike û maf dide 
herkesî, ku di nerdewanê wê re hilkişe û 
dakişe, raya xwe aşkerebike, lê bi mercekî 
ku herdu alî ji sînorên exlaqî dernekevin. 
(98.3) Rêdeksiyona kovarê ji her 
devjengekê re kêfxweş dibe, eger ew di 
xizmeta pêşdabirina gel de be, her ji bo wê 
mebestê jî di hejmara 15ê de nivîsareke 
serokê êla Hevîrkan Haco axa bi sernavê 
"Şêx û axa û muneweran" belavdibe. 
   Di destpêkê de nivîsevan kêfa xwe ji 
xebatên muneweran re tîne û daxwaza 
serketinê ji wan re hêvîdike, ku ew bi 
rûmet bona welat û milet kêferatê dikin. 
   Haco axa ji hin kirinên wan ne razî ye ji 
ber Ev xortên me ê munewer ji şêx û ji axa ne 
razî ne û ilihdariya wan dikin, ew ne tiştekî 
rast e. (99.1) Haco axa raya xwe weha 
dibelgehîne, ku hemî tevgerên çekdarî yên 
li Kurdistanê pêkhatine çi qenc yan 
neqenc bi destê şêxa û axa çêbûne û xortên 
munewer diçûn bajarên mezin û xwe 
kerdikirin ji xebatê û li kurdîtiyê xwedî 
dernediketin.  
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   Ew muneweran gunehkar dike bi 
"xweveşartinê" ji bûyerên mezin bi 
xwedûrxistinê ji milet. Haco axa civata 
kurdî weha dibîne, ku Kurdistan du bir in. 
Birek jê bi şêxê xwe ve girêdaye, bi sebeba 
diyanetê û emrê wana naşkînin. Û birê dî bi 
axayê xwe ve girêdaye. (99.2) 
   Ew ji muneweran dixwaze, ku di vê 
çarçewê de bixebitin. Ew bîrûbawerî ne 
lekeyek e ji mirovekî axa re; ew rastiya 
jiyana wî ye, weha ew tê digîhne. Tu civat 
li ber ronahiya rayên we nikanin serên 
xwe bi pêşketinan rakin, ew dîtina rêgiriyê 
li peresendina çanda kurdî dike, ew ne 
layîqî jiyana hevdemê ye.   
  Piştî rexneyan li muneweran dike Haco 
axa hinekê bi nermî dibeje Îro ne ew dem e 
ku em loma û gazina ji hev bikin lê gelî xortan 
… zanibin ku felata Kurdistanê bê yî şêx û axa 
nabê. (99.2) Haco axa li dawiya benda xwe 
vê rastiyê dibêje, ku ew mirovê xizmeta 
welatê xwe bike her kî be ew muqedes e. 
   Piştî belavkirina vê bendê we xuyadibû, 
ku pir bersiv wê ji xwendevanan bên û her 
di hejmara 17ê de bi navekî veşartî Evîn 
Cîwelek bi sernivîsa "Reşbeleka miriyan" 
bersiva Haco axa dide. 
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   Ew matdimîne ji wê bendê û çavrêya wê 
yekê dikir, ku axa û şêx poşman bûne ji 
kirinên xwe yên berê û ew dixwazin bona 
milet û welêt bixebitin. Li cihetê wê ew 
êrişî muneweran dikin. E. Cîwelek ne tenê 
bi navê jîndaran, lê bi navê miriyan jî 
dipeyive yên ku bûne cangoryên axa û 
şêxan û dipirse Dîsa îro her çî mucahêdê me 
ku li welêt bi bêbextî têne kuştin, gelo bi destê 
axa yan muneweran dimirin. (98.1)    
   Ew bi sêmbolî vê wêneya hunerî bilind 
nîşandide, eger ew ji dawerandina wî be, 
wî karekî nû aniye nav "sêmbolîzma" 
kurdî; benda Haco axa bi şehekî 
diranmircanî hatiye nivisîn, lê kêmaniya 
wî şehî ew e, ku çend diranên wî pir tûj in; 
di ber şekirinê re, ew seriyan xwîndike.   
 
   Zîrekiya C. Bedirxan û dûrbîniya wî ew 
bû, ku wî devjenga plûralîzmî * anî nav 
rojnamevaniya kurdî; ew di Hawarê de 
daçikand, dêmokratîzima wê çespand û 
ew wek rêbaz çemand di kerektêra kurdî 
serhişke derbegî de. Bona ku çîn û rêzên 
hevdij di civata kurdî de li ser binçîna 
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berjewendiya giştî ya gel, bi kêmanî di 
nav rûpelên Hawarê de biyekbin.   
   Di warê ramanî de xwediyê Hawarê C. 
Bedirxan belanseke siyasî sazdike û rêça 
wê di Hawar û di berhemên wî yên 
bicihêştî de mane û wê serdemê pê 
dineqşîne; ew berjewendiya gel dide 
pêşiya her tiştî û hemî hêzên wî 
vexwendî têkoşînê dike bona serketinên 
têvel. 

 
HAWAR Û JINA KURD 

 
   Pergala jina kurd di civatê de jî nîşana 
tenga çanda kurdî dike. Bona ronahîkirina 
wê kêşeyê Hawar bi tewjmî diyardike, ku 
rola jin di civata kurdî de dilîze ne li gor 
standartên şaristaniyê ye. Eger 
nexwendinî di nav mêran de çiqas pir be, 
di nav jinan de ew hîn pirtir e, ew yeka 
arîşeyeke serekî ye, eger hinekê çare jê re 
bê kirin, encamên wê di malbat, jînge û di 
civatê de wê erênîbin, loma Hawar 
tevkariya jinên kurdan dixwaze û ji bona 
wan stûnekê di hejmara 27ê de; "Stûna 
Kebaniyan" vedike. 
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   Xanim Rewşen Bedirxan - jina C. 
Bedirxan - bi du bendan tê arîkariya 
kovarê; pişkdariya wê çawa jin di Hawarê 
de gaveke nû ye, li gor jêderên min di vê 
lêgerînê de bikaranîne, min navê tu jinên 
nivîsevan berî derketina Hawarê di 
orgenên çapemeniya netewî de ne dîtine; 
ez kanim R. Bedirxan rêbera yekemîn a 
rojnamevaniya kurdî bijmêrim.  
   Di nivîsara "Kebanî û mamoste" de ew 
erkên jinên kurd derpêşdike; ew "Dayîktî 
û kebantî" ne, ji bilî van her du erkan   
hineke din jî hene, mîna giringiya 
perwedekirina zarokan ji ber Mêrên ko 
qedera miletan di destên xwe de digirin li ber 
destên jinan xwedî dibin. (100.7) Lê jina 
nexwendî nikane rind bi wî karî rabe, 
lema ew li hevpîşeyên xwe şîretan dike, ku 
qedera jinên kurdan ne wek ya jinên hevsê 
ye û herweha qedera kurdan bi tevahî jî, 
dibistanên kurdan tune ne, loma divê mal 
bibe perwerdexane û dersxane "Hînbûn û 
hînkirin". 
   Ew amadeya xwe ji her cûre arîkariyê re 
dinumîne daku hemî bi şayî bijîn û bo wê 
yekê R. Bedirxan kurtebendekê bi 
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sernivîsa "Jin û bextiyariya malê" (101.12) 
dinivisîne.  
   Ji jinan re bextiyariyê dixwaze, ku ew ne 
tenê bi rêya diravî peyda dibe, na, ew di 
xincikên belengazan de ne kêmtir e ji 
koşkên dewlemendan. Nivîsevan hîn 
kûrtir dikeve nav jiyana malê û dawa ji 
jinan dike, ku "kompromîsan" li gel mêrên 
xwe bikin; gavê ew dixeyidin, divê jin 
wan "hênik bikin". Pend û şiretên R. 
Bedirxan zor giring in, bo jinên kurdan, 
pêşdaçûna wan her pêşdaçûna çanda 
kurdî ye jî. Ji bilî bano R. Bedirxan navê 
Diya Ferzo jî di hej. 40î li bin kurtebenda 
Bavê Emîn hatiye belavkirin. 
   Ew berhema bi zimanê firensizî ye, ez 
bawernakim, ku di wê demê tu jin din 
hebin ji bilî R. Bedirxan ku ew nivisîbe, bi 
texmîna min wê ew naznava ji xwe re 
daniye.  
   Bi van her du tîpan N.Q. jinekê nameyek 
ji kovarê re şandiye û herweha pîtakek ji 
deh lîreyên sûrî kirî nav û xwe nîşandide 
wek xwarzêke kurdan a dilsoz, xwe hînî 
çend peyvên kurdî jî kirî û kovarê jî dikire. 
   Dilê xwediyê kovarê ji wê yekê şadibe, 
loma vê sernivîsarê ji wê reşbelekê re 
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datîne: Xwîn nabe av, xwarzêke kurdan. 
(H.29.11)  
   Wek diyardibe pişkdariya jinan di 
kovarê de sînordar e û li gor 
taybetvaniyên dîrokî yên wê serdemê 
lêgervan nikanin ji wê bêtir hêvîbikin; ew 
kêmahiya jî çawa diyardeyeke erênî tê 
pejirandin.  
      
   Bi her awayekî Hawarê hewilda, ku 
zanînê di nav gelê kurd de belavbike; 
meydan vala bû, çi bête kirin wê ji gelê 
kurd re bi havil be. 
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DÎROKA KURDÎ DI NAV RÛPELÊN HAWARÊ 
DE 

 
   Bireke pir ji weşanên Hawarê bona 
xwendevanan belavbûye, bi armanca 
agahdariyên hişyariyê ji cuda zaniyariyên 
mirovatiyê. Loma hevkarên kovarê 
xebitîn, ku kurd bêtir li ser xwe û dîroka 
xwe bizanin.  Bona ronahîkirina wê pirsê 
di Hawarê de stûneke nû di bin sernava 
"Kurd û Kurdistan" vedike. Ronakbîrên 
mîna C. Bedirxan, O. Sebrî, K. Bedirxan û 
hineke din di wir de bend, werger û 
nirxandinan li ser mêjûya kevin û ya nû 
diweşînin. Herweha di wê stûnê de jî 
nivîsarên li ser bilîmet û navdarên kurd û 
yên navnetewî belavdikin. Pirtûkên dîrokî 
jî têne nirxandin û rexnekirin, pir metêryal 
li ser gelan û bajarên têvel cîhanê cihên 
xwe di nav rûpelan de dibînin. Li gor raya 
min Hawarê bervê xwe da pirsên dîrokî; ji 
ber van herdu hêmanên giring, yekemîn: 
Ji ber hoyên heyber (objêktîv), ku ew kêm 
hatiye lêkolandin û duhemîn: Dîroka 
kurdî ji aliyên mêjûnivîsên kolonyalîstan 
ve bi zanîn hatiye tezwîrkirin. Pêwîst e hîn 
bê gotin, ku nivîsevanên kovarê xwe dan 
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ber peyameke pir dijwar, gava li ser 
dîroka kurdan dinivîsin, loma ew di 
mercine we de dixebitîn, ku jêderên dîrokî 
bi dest wan de kêm bûn, her ji ber wê yekê 
kovarê pişta xwe dida serçavên pirtûkên 
dîrokî nirxîn ên dîroknivîsên kurd û 
bêgane.  
   Yek ji wan berheman a ku bi rengekî 
objêktîv aliyine mejûya kurdan di nîvê 
duhemîn ji sedsala 17ê nîşandayî, bê 
guman kitêba gerokê tirkî navdar Ewliya 
Çelebî (1611 û ne berî 1684 miriye) ya bi 
navnîşana "Sîyahetname" hatiye nasîn. 
   Ew berhema dehbergî û bi tirkî hatiye 
nivisîn. K. Bedirxan hin belgehên di wê 
eserê de yên li ser kurdan di benda "Berê 
çawa bû; çend rûpelên dîrokê" numadike, 
ku ew li Kurdistanê geriye, sînorên wê 
bêlîkirî û di gund û bajaran de şeş hezar 
eşîrên kurdan dijîn. Hejmara kelehên li 
Kurdistanê jî hene li gor wê serçaveyê 
digîhne heftsed û şêstî.  Ew navên bajarên 
Kurdistanê yên mezin jî dide pê hevdi, bi 
ferehî bendenivîs haydariyina li ser bajarê 
Melatyayê raberî xwenedevanan dike. 
(102.2-4) K. Bedirxan karê E. Çelebî yê 
navdar weke kaniyeke dîrokî giranbiha 
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dibîne û sozê dide xwendevanan, ku wê 
di hejmarên tên de binasîne, lê mixabin 
paşê rastî tu nivîsarên li ser wê babetê 
nehatim. 
   Piştî 46 sal di ser kurtenivîsa K. Bedirxan 
re dibuhrin, Ekadêmiya Kurdî li Bexdayê 
wergerandina pişka li ser Kurdistanê 
hatiye nivîsandin spardeyî mamoste Seîd 
Nakam dike. Ew bi serketin wî karî dibe 
serî û di sala 1979an de di bin vê sernavê 
de "Kurd le mêjûy drawsêkanî de, 
Siyahetnamey Ewliya Çelebî" tê weşandin. 
(103) Q. Kurdo di çend hejmarên 
rojnameya Dengê Komkarê de wê dinirxîne. 
(104) Berhema E. Celebî pir giranbiha ye 
bona zanîn û lêkolîna mêjûya Kurdistanê; 
wergervan S. Nakam wê duhemîn pirtûka 
dîrokî ji gelê kurda re dijmêre, piştî şakara 
Şerefxanê Bidlîsî Şerefname, lewma jî 
karbidestên Tirkiyê ew qedexe kirine, lê 
destên wan nagîhnin hemî dunyayê û 
rastî ta ebed nayê veşartin. 
   Nasandin û nirxandina kutêbên mêjûyî 
di Hawarê de berdewam dibe û vê carê O. 
Sebrî bi rêzebendan li ser berhema 
Mihemed Emîn Zekî (1880-1948) 
"Xulaseyekî tarîxî kurd û Kurdistan" 
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diweşîne. (105)  Rexnevan wergera wê ya 
erebî dike bingeha rexneya xwe ya ku 
rewşenbîrê mezin Mihemed Elî Ewnî 
(1897-1952) pê rabûye û pir belgeh û 
şirove li ya orîgnal zêdekirine û ew pêşkêşî 
xwendevanên kurd û ereb kiriye. (106) 
   Derketina wê kutêbê O. Sebrî pîrozdike, 
ji ber ku di wê de kok û reha kurdan ji 
serdemên kevnar û nû nîşandaye, 
herweha gelek metêryalên edebî, olî, 
nijadnasî û çandî dane ber çavan. 
   Nivîsevan wî karî bilind dinirxîne, ku 
ew encama koşişên dûrûdirêj e û bi terzekî 
zanistî hatiye nivisîn û hêjayî her pesn û 
sipasiyê ye. O. Sebrî vê rastiya naskirî jî 
dibêje, ku xebatên nivîsevanan tucaran 
bêkêmanî nabin, herweha berhema M. 
Zekî jî ji wan kêmasiyan bê par nabe. Bi vî 
şêwayî rexnevan raya xwe aşkeredike; ku 
dîroknivîs di lêkolîna xwe de bi her awayî 
xwe spardeyî kaniyên bêgane kiriye, 
lewma jî çewtî vedigerin ser wan 
çavkaniyan. (107.5) Paşê O. Sebrî bi 
nimûneyan wan pêşan dide, ji ber ew wê 
nirxandinê ji xwe re erkeke niştimanî jî 
dibîne û li cihên, ku ew ji xwe wasêq e, 
raya xwe dide daku dîroka kurdan hîn 
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tekûztir bibe û ji zana û pisporan hêvîdike, 
ku di babetên weha de xwe nehêvşînin. Li 
ser Kurdistana Bakûr weha diçespîne Sê 
wîlayetên kurdan bi tevayî û sisiyan jî nîve nîv 
bi ser tirkan ve berdide. Bi vê yekê rohelat û 
nîveroyên Erdihan û Qersê; tevayiya Meraş, 
Entab û Kilîsê, bi bakûrê Heleb û rohelatê 
Skenderûnê va derî sînorê Kurdistanê dimîne. 
Di vî erdê han de pirtirî mîlyonek kurd heye. 
(108.6) 
    Eger sînor weha rast ne hatibe 
diyarkirin, bê guman hejmara kurdan jî 
wê ne rast be çawa di berhemê de hatiye û 
li ser wê yekê jî O. Sebrî bala 
xwendevanan radikşîne ser vê rastiyê, ku 
piştî Cenga Cîhanî ya Yekemîn piraniya 
nivîsevan û dîroknivîsan ji ber hoyên 
siyasî hejmara kurdan kêm dikirin û li gor 
raya wî ji ber van herdu egeran bû; 
yekemîn ew bû, ku pir eşîrên kurdan ne 
ketibûn bindestê hikumetê, wan xwe li 
sicilên resmî qeyd ne kiribûn ta ku neçine 
leşkeriyê û bacan nedine dewletê û ya 
duhemîn ew e ku ew mirovên hejmarên 
kurdan qeyd dikirin ji aliyê dewletê ve 
dihatin û dewlet berî her tiştî hejmara 
kurdan kêm nîşandide. (109.9-10) 
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   Rêzebendên O. Sebrî li ser berhema M. 
Zekî belgehine nû û rayine teze nîşandan 
û ez bawerdikim, ku wê nirxandinê kitêb 
dewlemend kir û rûpeline nû di dîroka 
Kurdistanê de vejandin. 
   Ew hîn şîretan jî dide xort û zanayên 
kurdan, ku ew berdewam bin li ser 
geşkirina mêjûya Kurdistanê.  
   Hawar hîn karekî mezin ji dîroka kurdan 
re bicihdihêle; hevkarên wê bîranînên tal, 
rewşa xopan ya welêt û çiqas ziyan 
gihêştiye gel, suriştê û encamên 
kavilkirina bajar, çiya û deştan 
dibelgehînin. Di wê babetê de hemî kurd 
burcdarên wan dilsozan e, ku perçene 
xwîndar ji mêjûya netewî ji nifşan re 
hatine tomarkirin. Çend nimûneyan di vir 
de ez pêşberdikim. 
   Çi bi navdartirîn zozanê welêt Tocî 
hatiye, berê çawa bû û niha çawa ye? 
Nemirê Miqsî dipirse, jiyana aştiyane rind, 
tevdîrên rojanî hikumdar bûn û biharan 
warge ewna delal û fodilbûn; şihîna 
hespan, kalîna mîhan tova jiyanê 
geşdikirin.  
   Nivîsevan cihketina Tocî ji xwende-
vanan re numadike. Zozana Tocî nêzîka 
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hezar mitran ji rûyê deryayê bilindtir e, di 
navbera Erdîş û Diyadînê de raketiye. Berî 
Serîhildana Mezin biheştê jî nikanî vê re 
hevbirka ciwantiya bikira, lê paşê 
hikumdarên tirkan çi bi serê rûniştvanên 
wê heremê anîn! We ji belgehandina N. 
Miqsî diyardibe, ku ew yek ji mînayên 
kavilkirina Kurdistanê bi destên tirka ye.  
   Tocî piştî sala 1925an bêdeng e, ne hesp 
e, ne suwar e, ne pez e, ne şivan e, ne bêrî 
ye, ne bêrîvan e (H.6). Tirk rêyên kuştinê û 
derkirinê nîşanî kurdan û ermeniyan 
didin. Yekemîn car ew fileyan li pêş 
kurdan dikujin û paşê mal û mewalên 
kurdan talandikin û ji warên bavbapîran 
derxistin û bi aliyê Mosil, Çiqûr-Owa 
Edenê û Qonyê de kotekkirin; tazî û birçî 
kurdên derkirî didan rê, bi rê ve dimirin, 
bi gotina nivîsevan be ji sedî deh mirov 
xelas ne dibûn. Her li ser rewşeke weha jî 
O. Sebrî serpêhatiyên xelkê çiyayê Sasonê 
dinivisîne, belgehine giranbiha dinumîne. 
Sason çiyayekî asê ye, di navbera bajarên 
Kurdistanê Sêrt, Mûş, Bidlîs û Diyarbekirê 
de ye, ji dema ku biyanî ketine heremê 
tifinga xelkê wir li ser mila ne, tucaran 
serên xwe ji kesî re danexistine, ew bi 



113 

 

gernasî hatine nasîn.  Çiyayê Sasonê ji bîst 
û sê çiyan peydabûye, tê de hevde eşîr 
hene, heftsed û panzde gund tê de 
bicihbûne. 
   Ji salên 1925an de û ta 1940î pir guhartin 
di jiyana kurdên wir de çêbûne, zordarên 
tirkan ew neçarkirine, ku kurd bi 
hindavên din de bazdin, piraniya gundên 
wan şewitandine Xelkê wan hinek di şer û 
hinek jî reyên nefî û sirgûnê de hatine kuştin û 
yên mayîn cihên xwe berdane. (H.27.8) 
   Bendnivîs gernasiya şoreşgerên kurdan 
û qehremaniya wan teşbîhê berengarî û 
rawestina çiyayên Kurdistanê hemberî 
serma û qiristana zivistanên gergîn dike. 
Di dîrokê de weha lêhatiye, ku çiya 
penagehên kurdan in, ew wan diparêzin 
di rojên tengiyê de û şadikin di rojên 
ferehiyê de.  
   Weha xwendevan kanin di benda Agirî 
de ya, O. Sebrî bi şêwakî hunerî hukardar 
vehandî, bixwînin. Ew bi Agirî re 
dipeyive, ku qehremanine raperîna Agirî 
di nav hemêzên çiya de palketine mîna 
qehreman Birho û Ferzend. (H.36.8) 
Xwendevan her li ser wê wateyê jî 
kesayetiya qehreman Mame Yare kanin 
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agahdar bin di benda Tewfîq Wehbî de. 
(H.26.1-3)  
   Bona Hawar bala xwendevanên xwe 
rakşîne ser dîrokê, ew çend bendan li ser 
bilîmetên kurdan dinivisîne, yên ne tenê 
di mêjûya kurdan de roleke rûmetdar 
lîstine, lê wan dîroka gelên Rojhilata 
Navîn jî bi mêrantiyê xemilanadine. 
   Pêwîst e hîn bê gotin, ku rojnamevaniya 
kurdî pircaran rûpelên xwe ji wan 
kesayetiyan re vekiriye û vedike. 
   Jînenigariya gernas û lehengên kurdan 
tê belavkirin da ku kurd, xasma xort li ser 
rêya wan biçin, loma yekemîn rojnameya 
kurdî Kurdistan bendekê li ser Selahedînê 
Eyobî diweşîne (17.h.15.3) û yekemîn 
kovara kurdî Rojî Kurd jî wêneya wî li ser 
berge yekemîn hejmara xwe çapdike û di 
hejmara duhemîn de fotoya Kerîm xan 
Zend diweşîne û di bergê hejmara 
sêhemîn de wêneya Husên Kenan 
Bedirxan tê dîtin.  
   Kovara Hawarê jî li ser wê reyê diçe, 
wêneya Selahdînê Eyobî di bergê hejmara 
13 de belavdike. Her di wê hejmarê de jî C. 
Bedirxan benda xwe bi sernava "Sultan 
Selahedînê Eyobî" diweşine. Nivîsevan li 
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ser rola Selahedîn di dîrokê de lîstiye 
weha raberdike Selahedîn kurd bû, ji me bû, 
ji mezinên kurda bû, hêj bêtir û rastir kurdê 
mezin û mirovê mezin bû. (110.3)  
   Ew li ser pesna Selahedîn weha 
berdewam dibe û peyvine pendiyariyê ji 
nûka qelema C. Bedirxan derdikevin Ji 
xwe meznahî bi mezinan çêdibe, ku mezin nîn 
bin meznahî naye pê... milet bi mirovên mezin 
û bijarte mezin in. (110.3)  
   C. Bedirxan li gel hevkarên xwe li ser 
kelemêrên hevdem ên rehmetî dibûn jî di 
kovarê de şîndarî ji wan re dikir; her ji ber 
mirina çend mirovên navdar bergê 
hejmara 11ê bi alaya Kurdistanê hatiye 
pêçandin, ev bendşîna di wir de tên dîtin 
û bi herdu elfabeyan: "Şîn - Şêx 
Evdirehmanê Garisî çû rehmetê", "Xelîl 
Ramî Bedirxan" û "Dr. Ehmed Bêreqdar". 
Di bûneyên we xemgîn de janirên edebî 
din jî xwe nîşandidin. 
   Navdar û kesayetiyên dîrokî di nav hemî 
gelan de hene, ew pirdibin di her katan de 
eger fersend di wextê de ji wan re vebe; 
meznahî ne "taybetvaniyeke esmanî ye", 
ew diyardeyeke asayî ye, Hawar jî ji wê 
dîtinê derdikeve û rûpelên xwe ji çend 



116 

 

kenkenên cîhanî re, xasima yên ewropî 
terxandike, ku gelê kurd wan bi zimanê 
xwe binase. Di hejamrên kovarê (55 û 56) 
de û bin vê sernavê de: "Yên ku xizmeta 
însaniyetê kirine" C. Bedirxan bi navê xwe 
yê veşartî Herekol Ezîzan bendên xwe li 
ser jiyan, çalakî û îktîşafatên Lwîs Pastor 
(1822-1895) û Young Simpson (1811-1870) 
belavdike. C. Bedirxan xwendevanan bi 
belgehên hêja; bi pişkine jiyanî pircaran 
dijwar û kêm caran bextiyar wan dinasîne. 
Bi zimanekî rewan şanî me dike û bi 
hewasdarî ew tên xwendin, çawa di 
berhemên din de jî mînayine nirxdar in di 
paxşana kurdî de. Teorî û îktîşafatên L. 
Pastor û Y. Sîmpson di mecalên pizîşkî û 
zanistiyê de bûne sermiyana mirovatiyê li 
dijî nexweşiyê, dijmina mirov û 
heywanan. 
   Bona bêtir asoyên xwendevanan fereh 
bibin Hawar li ser mêjûya gelan quncekî 
nû bi navê "Çêrokên tarîxî" di hejmara 50î 
de vedike. Bişarê Segman ji Dihokê 
bendekê li ser melêka Misrê Klêopatre 
belavdike - pêwîst e li vir jî bê gotin, ku 
ew yekemîn nivîsar e ji Kurdistana Başûr 
tê, piştî bêtirî heft sal pêwendîbirînê - 
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nivîsevan hezkirinên Klêopate yên întrîgî 
(desîseyî) nîşandide, ku wê ji pir qeyser û 
fermandarên Romayê hezkiriye. Dawiya 
wê ew e, ku şûrekî di dilê xwe de vedine. 
Li gor wesiyeta Klêopatrayê jî, marekî reş 
xwe li govdeya wê dialîne û bi zengelora 
wê vedide. 
   Ev çêroka tarîxî belgehî rûydanên dîrokî 
salixdide, çawa ew bihurîne, li ser bingeha 
fektên mêjuûyî. Di vê çêrokê de 
texlîtşêwazên (stil, ûslob); zanistî û hunerî 
bikarhatine, ew jî taybetvaniyeke di 
dekumêntalîzmê de. Nivîsevan di vê 
berhemê de biserketî herdu şêwazên 
zanistî û hunerî bikaranîne. Wî wêneyine 
hunerî ciwan damezirandine û raberî 
xwendevanan kirine û ew ta niha jî bi 
balkêşî têne xwendin; bala xwe bi van 
hevokan din Germiya havînê di germiya canê 
wê de winda dibû.  Du hêstirên germ û girover 
wek du daneyên mirariyan di ser hinarkên 
Klêopatre re ketin koşa Sîdonyayê. Herweha 
B. Segman peyvine kurdî resen jî, mîna: 
Fesal, naxuda, şivîşk, seresm û hwd. 
parastine. (111) Di hejmara 51ê de jî her B. 
Segman di bin wî quncî de çêroka 
Selahedîn û Rîçardê şêrdil belavdike. Di 
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destpêka berhemê de ew loma li Selahedîn 
dike, ku wî tu xizmet ji gelê kurd re ne kirî 
û bêtir li ereban xwedî derketî; 
nimûneyine dilsoziya wî ji dost û 
dijminan re jî nîşandide. (112) Çêrokên 
dîrokî yên B. Segman di hejmarên Hawarê 
din de jî belavbûne: şûşa dilan (H.51), 
Keleha Şahînê - li ser Zeyno ye, melêka 
Tedmirê - (H.52). Xwendevan li ser wê 
babetê berhemeke bi navê Cemşîd li Misra 
Kevin di hejmara 56an de jî dibîne. Bi vî 
awayî Hawarê hewlda ku hinekê xwe bi 
pirsên dîrokî ve mijûlbike û qasî kanî ew 
rewşenkir.  
 
   Di vejandina dîroka netewî de û 
numandina wê de rola C. Bedirxan serekîn 
bû di Hawarê de.  
 
   Di pişka li ser kelepûra vehandinî ya C. 
Bedirxan de bi kurtî ezê li ser wê 
binivîsim. 
 
 

DENGVEDANA BÛYERÊN CENGA CÎHANÎ A 
DUHEMÎN DI HAWARÊ DE 
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   Bi ferehkirina mijada dîrokî kovarê bala 
xwe da mêjûya cîhanî hevdem ya tê de 
dijiya. Aşkere bû, ku ew orgena 
çapemeniyê di salên xwe yên dawiyê de, 
di qonaxeke dîrokî pir giring de derdiket, 
ku ji bayê Ewropayê bihna barûtê dihat çawa 
C. Bedrixan wê demê dibelgehîne û 
destpêkirin û berdewamiya Cenga Cîhanî 
a Duhemîn. (CCaD) Hawarê nikanibû 
bêdeng bimîne; helwesta kovarê beramber 
wê bûyerê di vê şaxê de tê ronahî kirin. 
   Ta xwendevan ji rûdanên hevdem 
agahdarbike Hawarê qunceke taybetî 
"Rewşa dinyayê" di hejmara 30î de, ya 1ê 
tîrmeha sala 1941ê de derketibû vekir. Di 
wê bendê de ku bi naznavê Nêrevan (C. 
Bedirxan) hatiye belavkirin xwediyê wê 
sozdide, ku wê di her hejmarekê de li ser 
wî şerî bê rawestan. 
   Nêrevan - ku ev peyva yekemîn car wek 
zaravekî rojnamevaniyê di cih de bikartê - 
hoy û encamên CCaY (Cenga Cîhanî a 
Yekemîn) bi kurtî dixuyîne û kartêkiriyên 
wan li ser rewşa welatên ewropî û 
lihevnehatin û nerazîbûna sînorên bi 
kotekî hatibûn danan û ji bilî siyasetên 
dewltên mezin, ku heryek ji ber 
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berjewendiyên xwe difkirî û hevdijayetî di 
navbera wan de tûjdibûn û heryekê ji xwe 
re li hevalbendan digerîn, li Elamaniya 
êrişên dijmananî beramber hevseyan 
destpêkir, weha di 1ê îlona 1939an de 
agirê CCaD bi êrişa ser Poloniya ji aliyê 
Elmaniya hêtlirî de vêket. 
   Di vê benda yekemîne cenganî de 
Nêrevan hêzên hevdij û alîgirên wan û 
yên li dawyê rind hatine diyarkirin, 
raberdike û li ser qadên cengan dinivisîne 
ta digîhne cihê derketina Hawarê -Şamê-.     
Di hejmara 31ê de her di wê stûnê de jî vê 
navnîşanê "Şerê Suriyê" xwenedevan 
dibîne û aşnayî hevdijên îngilîz û 
firensizên dêgolîstî û şerê wan li ser Suriyê 
û Libnanê di hizêrana 1941ê de dibin.  
   Ev sernavina jî di wir de tênedîtin "Şerê 
Uris û Elmanan", "Mesela Hindistanê" û 
"Şerê Etlentîkê" di 27ê tîrmeha 1941î 
hatibû nivîsandin. Wek ji xwendevanan re 
dixuye, ku bendên di vî quncî de 
belavdibin dirêj in û dagirtî ne ji exbarên 
cengê li pir qadên cihanê. Eger 
xwendevan hertenê kurdî zanibin, ew 
kanin serwextî bûyerên şer bibin. 
Dengûbasên leşkerî; şer li esman, bej û 
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deryayê, çalakiyên siyasî û hevdîtinên 
berpirsyarên dewletan tê de têne dîtin. Ew 
stûna di 21 hejmarên kovarê de; (30-51) 
berdewamdibe. Benda paşin di vê babetê 
de di hajmara 51ê de ya di 15an çiriya 
paşina 1942an de çapbûye. Nêrevan di nav 
rûpelên Hawarê de belavkirine û li ser van 
qadên cengê dipeyive "Şerê Misirê" û "Fas 
û Tûnis û Cezaîr". Ew bi vî rengî jî bi 
naveroka xwe dewlemend e ji exbara û 
fekatan. Stûneke din li ser mijada cengê di 
nav rûpelên Hawarê de tê dîtin bi navê 
"Hindik rindik". Yekemîn car ew di 
hejmara 32an de (1ê îlona 1941) belavdibe 
û yekemîn car e jî bi vajayî hemî stûnên di 
kovarê de cihên xwe giritine bê pêşgotin e.  
   Ev yeka jî ne adeteke celadetî ye, tevî ku 
min pir bala xwe da hejmarên berê, lê min 
di tu deran de tu tişt li ser pênasîn û 
armanca wê stûnê nedît. Di hejmara 
navbirî de Xeberguhêz (C. Bedirxan) wek 
nivîsevanê wê xwe nîşandide û bi awayekî 
rast li gor navê wê bi çend rêzên kurt 
nûçeyine balkêş û sênsesyon (musîr) 
pêşberdike; mijadên vê hejmarê ne 
cenganî ne; ev sernavên xeberan tê de ne 
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"Zanîn û nezanîn", ""Eyloyê derketî" û 
"Xebata di nav cihan de". 
    Di hejmarên (39 û 41) ew mijadên di wê 
stûnê de çapbûne bi naverokên xwe li ser 
şer in. Stûna "Hindik rindik" taybet-
vaniyeke rojanmevanî ye, armanca wê ew 
e ku di cihên terxankirî de bi zimanekî 
sivik, kurt û hinek ecayib tê de hebin û wê 
yekê cihê xwe di Hawarê de bi vî quncî dît.  
Ji bilî van her du stûnên navkirî 
nivîsevanên kovarê berhemine din li ser 
şerên mezin weridgerînin, amadedikin û 
diçapînin, xasima di wê demê de, ku li ser 
şerên giran ên li qadên cengên Yekîtiya 
Sovyetî û Elmaniya faşî li ser erdê sovyetî. 
Bi hûrî Smaînê Serhedî li ser bajarê 
Lênîngradê û dorpêça wî dinivîse, çawa 
ku Di radyowên dinyayê de her û her navê 
Lênîngradê tête gotin. (113.7)  
   Di ber re nivîsevan haydariyine dîrokî li 
ser bajêr dide, ji destpêka sazkirina wî bi 
dest qeyser Pêtirê Yekemîn û ta rojên 
hevdem yên bergiriyê û gernasiyê.  
   Hesenê Mistê bajarê Vîborgê jî dinasîne 
û bi kurtî pergala wî ya kevn û nû di 
dema şer de ji xwendevanan re diyardike. 
(114.7) Dilewrê Çapîne her di hejmara 
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36an de jî, di dema hereta êrişa elmaniyên 
nazî de li ser paytexta YS bajarê "Mosko - 
Asêgehên paytextê Bolşivîkan", di çiriya 
pêşina 1941ê de û gelê rûsî dora bajêr 
asêhkirine, xendeqên dirêj û kûr dikolan 
daku rê li pêşiya dijmin dijwarbikin û 
êrişa wî rawestînin. Ew qehremaniya gelê 
rûsî di bergiriya bajarê Mosko de 
nîşandide. D. Çapîne naveroka benda 
rojnamevanekî rojnameya emerîkanî New 
York Herald Tribune amade kiriye û di 
kovarê de belavkirî. 
   Herweha li ser bajarê Mosko nivîsareke 
din di hej. 38an de tê dîtin, amadekirê wê 
Hesenê Mistê ev sernava jê re daniye 
"Mosko, Napolêon, Hîtler û Stalîn". Ew 
dixuyîne, ku di demên dîrokî de jî êrişên 
cuda anîne ser vî bajarî û encamên wan 
tim binketin bûn, we diçespîne ku dawiya 
êrişên hêtlirî jî wê binketin bin. 
   Birek ji metêryalên di kovarê de hatine 
belavkirinpêşkêşî navçeyên stratîcî ne ji 
aliyê cengê de, bo nimûne lêgervan di 
hejmarekê de bendeke H. Mistê li ser 
Sengeporê dibîne, ku ew wê weha 
nîşandide ku Sengepor ji ber her awayî 
hêja ye, loma jê re kilîta behran dibêjin 
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(115.4), dîsan di ber re jî kurteagehdariyan 
li ser wî welatî dide. Metêryaline weha jî li 
ser Cebeltariq (H.43), Berazîl (H.49) û 
Penemayê (H.57) têne çapkirin. Hawar 
bendine taybetî cenganî "profêsyonal" jî 
diweşîne, yên ku zanînên tektîkî cenganî jî 
nîşandidin, mîna "Veşartin, di şer de xwe 
û her tiştên xwe veşartin" (H.43), 
"Komandos" (H.44), "Casûs" (H.46), 
"Çeteyên rûsî" (H.57) û hwd... 
    Di Hawarê de bendine jînenigarî li ser 
efserên cuda jî hatine weşandin; naxudayê 
(kepêtên, kumandar) vaporeke swêdî 
biserhetiya xwe di nivîsara "Di Etlentîkê 
de" (H.37) dibêje, "Biserhatiya kumandarê 
noqareke elmanî" di H.43 de tê nivîsandin, 
"Kenediyê pêşin yê ku pê li erdê Frensê 
kiriye" (H.49) û hwd... Hawarê bi 
belavkirina metêryalên li ser mijada cengê 
bi raya min havileke mezin da 
xwendevanan. Di xwîndartirîn ceng di 
dîroka mirovatiyê de kovarê ew agehdar 
dikirin li ser qadên şerên mezin; divê li vir 
hîn bê gotin, ku ew metêryalên cenganî ji 
rojname û kovarên bêgane dihatin 
wergerandin û amadekirin. 
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   Hawarê zimanê netewî jî bi peyvên 
cenganî dewlemend kir û di warê plana 
îdyologî de jî kovar bi aliyê Hevalabendan 
girt, Q. Kurdo wê yekê rast dibîne, gava 
dinivisîne, ku mêldariya Hawarê û 
tevkarên wê yên bend û metêryal li ser 
rûdanên cengê amadekirine li dijî 
Elmaniya nazî bûn ya ku hovtirîn dijmin ji 
mirovatiyê re bû; rêjîmeke ji xwe re 
armanc danî bû, ku hemî dunyayê 
dagîrbike yên li dijî wê radiwestin, wan 
mehfbike û yên mayîn ji xwe re bike kole. 
(11.32)    
 

SERÇAVINE ÊTNOGRFÎ * DI HAWARÊ DE 
 
   Hawarê bi awayekî rêkûpêkî metêryaline 
êtnografî li ser navçeyine kurdî û bajarine 
Kurdistanê, rabûnûrûniştin û cejnên 
kurdan belavdike, bêtir ew bala xwe dide 
çiyan; pêwndiyan kurdana li gel çiyan 
taybetî ne, ji bilî dewlemendiyên madî û 
bedewiya, ku şaîr, hunermend û şivanan li 
pesna wan dane, kurd heyîn û mayîna 
xwe bi hebûna çiyan dizanin. Ji ewqas 
salên têkoşînê bona serbestî û azadiyê ew 
ji kurdan re bûne kela, loma jî serîhildan ji 
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çiyan destpêdikin. Di vê şaxê de hevkarên 
kovarê birekê ji wan dinasînin û li jor jî ew 
hinekê hatibûn numakirin. 
   Belgehine pir nirxdar lêgervan kane di 
benda "Çiyayên Silîvanê" de bibîne, 
nivîsevanê wê Mihemed Cemîl paşa Birc li 
ser darên bergir, wek hejîra, şekoka, sêva 
û gûzan dinivisîne û taybetvaniyên çiyayê 
Silîvanê ji xwendevavnan re aşkeredike, 
ku Aşên Kurdistanê kevirên xwe ji kana vî 
çiyayî tînin. (115.8) 
   Bendnivîs diyardike, ku ew navçeyeke 
zinarî ye, loma jî deşta Narikê di nav çar 
zinarên bilind û dirêj de ye. Ew herema 
pir sipehî ye, ji deştiyên wir re adet e, di 
nav bedewiyê de bijîn. Wan hîn ji pêşiyên 
xwe bihîstine, ku gava yonanî ji wê deştê 
derbas bûbûn, nav lê kiribûn deşta biheştê. 
(115.8-9) 
    Pir bi meraq ev benda tê xwendin. 
Nimûneyên we di Hawarê de pir in. Hişyar 
sala 1938an dibistaneke kurdî li Senceqê ji 
şagirtên xwe yên kurd re vekiribû û bi 
sernava Kurdistana Bakûr derseke 
erdnigarî amade kiribû. Fektine pir 
bayexdar li ser bajarên Kurdistanê: Agirî, 
Hezarom, Hekarî, Bîngol, Wan, Mûş, 
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Bedlîs, Diyarbekir, Xarpêt, Sêrt, Mêrdîn, 
Roha, Dêlecûg û Meletyê dide, herweha 
ew hejmarên qeza, rûniştvan û rûberiya 
erdê jî nîşandide. Dereseke pir heja ye, ji 
her kurdekî re ew pêwîst e. (116.7)   
   C. Bedirxan ji xortan dixwaze, ku ew di 
her aliyekî de çalakbin bona xizmetkirina 
gelê xwe, herweha ew hêvîdike, ku heryek 
li ser eşîra xwe binivisîne, çawa O. Sebrî 
nivisî bû; ew ji bona, ku rêyê veke û bi 
kirinê şanî xwendevanan bide, di hej. 34ê 
de li ser eşîra Jêliyan dinivisîne. (Bin: 
Kelepûra vehandinî...di vê lêgerînê de). 
   Hawar bala xwendevanan bi ser kurdên 
koçer de radikşîne, di benda Qedrî Cemîl 
paşa de "Gawestiyayî û koçerên kurdan" 
bi hûrî êtîmologiya "Gawestiyan" tê şirove 
kirin. Zozan, havînan çêristana pêz e, 
zivistanan qiristan in, pûk û berf, ba û 
bahoz xêfên xwe datînin. Berî serma were 
koçerên kurdan koçmaliyê dikin, bervên 
xwe didine germiyanan. Yek ji alavên 
veguhastinê ga ne. 
    Êl bi hev re bi rê dikevin, gayên qels 
nikanin bi karwanê re biçin, ew li rê 
dimînin, neçardibin li cihekî têrav û giya 
bimînin, ewên mayîne jê re "Gawestî" tê 



128 

 

gotin. Nivîsevan vê pênasînê ji peydabûna 
gawestiyan re nîşandike Gawestiyayî ew in 
ku li eşîra xwe a bingehîn veqetiyane (117.1) û 
hin mînayan li ser wan eşîran tîne wek 
eşîrên Kîkan û Deqoriyan yên deşta 
Mêrdînê û htd… 
   Bendnivîs rastiyekê numadike, ew 
şayeta lêkolînê ye, ku bi hoya 
"Gawestiyan" hin eşîrên hevdem ketine 
nav gelên din û zimanê xwe jibîrkirine, bi 
erebî daxfin, wek eşîra Xerenca. (117.1) Bi 
bûna belavkirina vê berhemê xwendevan 
peyveke nû "Gawestiyayî" dibîne di nav 
lêksîka zimanê kurdî. 
   Xwediyê Hawarê li maka wê dipirse, 
bervê xwe dide ber yekî ji gawestiyan, O. 
Sebrî ku ew ji gawestiyên eşîra Mirdêsa 
ye. (117.6) 
   Her di wê hej. de jî O. Sebrî bi sernava 
"Mirdêsan û gawestiyên wan" nivîsarekê 
belavdike li ser êla Mirdêsan, li şax û 
cihketin, rabûnûrûniştina wan hûrdibe; 
ew rastiyeke dîrokî jî nîşandide li ser 
mîrnişîna Mirdêsan û hoyên qelsbûn û 
perengperengiya wê. (117.6)  
   Hawarê li ser cejna kurdan a mezin 
Newrozê jî bendeke tekûz belavkir, 
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nivîsevanê wê H. Azîzan kevnariya wê 
roja pîroz ji gelên îranî re pêşberdike, ew 
tê ser wê rayê ku Zerdeşt di Avêstayê de rast 
bi rast çêlî Newrozê ne kiri be jî qala cejneke 
Biharê kiriye û jê mexsed bivê nevê Newroz bi 
xwe ye. (118.6) Li ba kurdên me yên êzidî jê 
re "Cemayê" dibêjin, wê wek cejneke 
pîrozî dijmêrin û di wê rojê de ew cilên 
xwe yên nû lixwedikin, li deştekê hemî 
digîhnin hevdi û bi hev re firavîna xwe 
dixwin, roja xwe bi kêf û helperkiyê 
dibuhrînin. Nivîsevan bêtir li ser rewşa 
zivistana giran li Kurdistanê radiweste ku 
ew cejna Ji tebîeta welatê me bi xwe hatiye 
der; şertên jiyîna welatê me ew xwestiye. 
(118.4) 
   Cejna Newrozê li ba kurdan sêmbola 
azadî û serketinê ye, çi di warê suriştî û çi 
di ya netewî de, herweha ew bûye 
nîşaneke qehremaniyê di dîroka têkoşîna 
gelê kurd de. Şaîrên kurd helbest li ser 
vehandine, C. Bedirxan malkine dirêj ji 
Mem û Zîna E. Xanî di vir de belavdike, 
ku tê de çêliya Newrozê jî heye. Melayê 
Cizîrî jî di Dîwana xwe de cejna Newrozê 
binavkiriye. (119.178) 
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   Hemî kurd bayexeke mezin didin 
Newrozê, xasima di van salên dawiyê de, 
li pir cihên Kurdistanê û li dervayî welêt 
wê rojê pîrozdikin û pir caran ew dibe 
sebeba rûydanên xwîndar li Kurdistanê 
lewma dijminên kurdan nahêlin wê bi 
serbestî şahînetbikin.  
   Hatina Newroz dibe bûneyeke giranbiha 
ji çapemeniya kurdî re jî, loma jî Hawarê di 
wê demê de têgihêştibû, ku hîn kurdan 
kêm bayexa wê rojê dizanin ew benda 
belavkir.  
 

HAWAR Û PIRSA OLAN 
 
   Dîroka kurdan di hemî deman de peht 
hatibû girêdan bi dîroka olên li Rojhilata 
Nêzîk û Navîn ve. Her ji ber giringiya vê 
pirsê Hawarê rêzebebendin li ser wan olan 
belavkirine. 
   Kovarê helwesta xwe li gor raya min baş 
nîşan da bû beramber mijada olan, ew li 
wê rayê bû ku ol divê roleke erênî di 
jiyana kurdan de bilîze.  
   Nivîsevanên Hawarê rind dizanîn çawa 
dijminên kurdan li gor berjewendî û 
meremên xwe bona perçekirin, bê hêzkirin 
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û çewsandina gelê kurd ol bikaranîne, 
loma wê orgena çapemeniyê bi hişdarî, bi 
zanayî û bi dêmokratî rûpelên xwe ji 
bawermendên cûre olên li Kurdistanê 
hene, vedike û bi baweriya, ku ew nebine 
sedem bona jihevdûrxisin û pelixandina 
civata kurdî; lê bi vajayî wê divê hemî 
bîrûbawer di raje û pêşdabirina tevgerên 
civakî û siyasî yên Kurdistanê de bin. 
   Kêşeya olanî, divê bê gotin, ku yek ji 
dijwartirîn kêşe ye li dunyayê û herweha 
di nav kurdan de jî. Piraniya rûniştvanên 
Kurdistanê ji aliyê ol ve musilman in.  
   Ola musilmanî di salên sîh de ji sedsala 
heftan li Kurdistanê bi zora şwîr tê 
belavkirin. Ji bilî wî olî hîn oline kevnartir 
di nav kurdan de hene; olên êzidî û 
kirîstiyanî (xaçarêzî), çawa di nav kurdan 
de carna kirîstiyanî bi filekî - mexsed jê 
ermenî ye - jî tê navandin. Peyrewên 
herdu olan ta niha jî li Kurdistanê hene, lê 
rêjeya wan beramber dînê musilmanî kêm 
e. Bawermendên her olekê tenê peyama 
ola xwe tenê rastir dibînin. Li ser wê 
bingehê jî di seransera dîrokê de pircaran 
di navbera cûre peyrewên olan de 
dijminayetiyeke xurt peydadibû û dibe û 
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ew bi encamine xwînayî û kuştinî dawî 
dihat û tê. 
    Di mercine wek ên Kurdistana dagîrkirî 
de bê guman ew pirsa hîn dijwartir e û ji 
aliyên dijminan ve tê hurhutandin û li 
têlên gurkirina gelşên olan dixin daku 
kurdan xwebixwe berdin hevdi û malên 
wan kavildikirin û dikin.  
   Armanc jî we aşkere ye, ku bi sanahî dek 
û dolabên xwe bi rê ve bibin û kartêkiriya 
xwe hîn zêdetir bikin û gelên dorê û 
kêmahiyên din jî bavêjin nav wê kêşeyê. 
   Carna ew xwînrijandin û dijmantiya 
ewna germdibû, ku lêgervan rêça wan 
kane di stranên folklorî de bibîne; di hej.42 
ya Hawarê de ev du malik di birê firensizî 
de bi kurdî hatine belavkirin: 
  
 Şerê feqîrê Êzîdiya û sofiyê Misilmana 
 Xawştir e ji şerê nêrî beranan! 

(118.11) 
 
   Bê guman ev "Şera" li dijmin xweştir tê, 
çinkê ew xwediyê wî ye, ew hîn alafa şêr 
hêgindike û rê li pêşiya azadîxwazên 
kurdan terpîldikin û stêryotîpine hana jî 
bikartînin "Em hemî musilman in, em bira 
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ne" yan "Hûn kurên Selahedîn in. Wî çiqas 
xizmeta musilmantiyê kir". Lê gavê malên 
kurdan bi destên wan musilmanina 
kavildibin, ew biratiya olanî jibîrdikin. 
   Rêdeksiyona Hawarê bi berpirsiyarî li wê 
kêşeyê hûrdibe. Ji xwendevanên xwe re 
xetera "lîskên" dijiminan nîşandide, ku ew 
kurdan berdidin hev û bi rêya bikaranîna 
dijayetiyên di navbera olan û cudamez-
heban, bona qezenciya berjewendiyên 
xwe.  
   C. Bedirxan di serdema xwe de ew 
mêtodina rind nasdikirin û weha xwende-
vanên xwe hişiyardike Halê me kurdan ev e. 
Em ketine bin destê sê milet û dewletên 
misilman, piraniya me jî misilman ne, em û 
serdestên me ji olekê, ji dînekî ne. Her sê jî 
xebateke zor dixebitin ku me têxin miliyeta 
xwe. (120.3)  
   Xwediyê Hawarê vê rastiyê aşkeredike, 
ku stemkarên her sê gelan jî bi rêya dîn 
hewldidin gelê kurd û çanda wî di nav 
xwe de bipişavînin. Bi zanîn wan ew 
mêtoda di serdemên dîrokî de bikaranîne 
û tînin, şansa kurdan jî di wê babetê tune 
bû, çawa wek ya miletine din ên bindestên 
Osmaniyan bûn. Ola kirîstiyanî gelên wek 
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yonanî, ermenî, aşûrî û yên din diparastin, 
ew ne musilman bûn û ola wan bi 
zimanên din dihate nivîsandin û ji bilî 
hevolîtiya wan, welatên ewropayî mezin û 
kenîseyan wan arîkarîdikirin, dsaku çand 
û zimanên stemkaran ne bine sedema 
pişavtina gelê kurd, xwedî û hevkarên 
Hawarê giringiyeke mezin didin pêşda-
birina çanda kurdî û gavine rûmetdar di 
wê biwarê de davêjin; yek ji wan gavên bi 
armanca rênedana pişavtina kurdan ew 
bû, ku kurd hinekê bi zimanê kurdî 
şirovene Sûretine Qurana pîrozî bixwînin 
û Hedîsine pêximber Muhemed bizanibin 
daku ew ji aliyê fêlbazinan de; ji melayan 
de jî ne têne xapandin, çawa pir caran 
dibû û dibe, ku birek ji wan sadetiya 
mirovên oldar û nezaniya wan ji bo 
berjewendiyên xwe yên şexsî bikartînin. 
   Li gor haydariya min tu orgenên 
çapemeniya kurdî berî Hawarê gavine 
weha ne avetibûn, eger weha be mirov 
kane bibêje, hewldana Hawarê ya yekemîn 
e di dîroka mêjûya rojnamevaniya kurdî 
de, bi "netewayetîkirina" aliyinê herdu 
kaniyên ola musilmanî daku gel kanibe 
wan bi zimanê kurdî bixwîne, li ciheta 
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zimanê erebî, tevî ku hejmara 
xwendevanên erebî di nav piraniya milet 
de jî pir kêm e. 
   Loma gava Hawarê pir pîrozî bû, bi 
şirovekirina ayetên Quranê û wergeran-
dina Hedîsan ne we karekî asan bû, wê 
berpirsiyariya mezin K.  Bedirxan dide ser 
milên xwe û ji hejmara kovarê ya 27ê û ta 
ya dawiyê ya 57ê wergerandineke serketî 
û tekûz ji wan berheman amadedike û 
diweşîne.  
   Bi belavkirina metêryalên olanî kovar li 
ser yek tengê radiweste, ew fersend û 
serbestiyê dide bîrûrayên olan giştan, 
bona kurd bêtir hişiyarbibin û bîhna wan 
ferehbibe ji pejirandina her rayekê re, 
loma armanc ew bû, ku kurd hevdi 
bigirin, biyekbin û cudayiyên olanî ne 
bine sedemên dûrketina wan ji hev. 
   Kurd hemî yek in - Şêx Heyderê Êzidî – 
vekirî, rast û bê tirs dinivisîne, ew 
bangdike, banga wî daxoyaniyeke aşkere 
ye ji kurdên musilman, êzidî û kirîstiyana 
re. Ew bi vê gotina giranbiha destpêdike 
Brano! Kurd yek in û ji hev venaqetin. Kurd 
wek zenda destî ne. Her şaxê tiliyekê birekî wî 
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ne. Yek misilman, ê din êzidî, ê din fileh û 
wisa. Ew yeko yek ne xurt in, qels in. (121.5) 
   Paşê ew mijada xwe ferehdike û 
mînayan tîne çawa bi lêdana tiliyekê tenê 
dijmin nayşe, lê tilî gişt bi hev re kulmekê 
peydadikin, wê gavê bi wê kulma yekbûyî 
serê dijmin jî tê şikandin. 
   Bê guman Şêx Heyder rast dibêje bi 
awayekî gelemper, lê li milê din 
têgihêştinên hevdijayetiyên civakî û çînî di 
nav komelê de ji wî re û ji hevdeman re 
dijwar bûn. Banga Şêx Heyder pir giring e, 
wî destên xwe dan ser yek ji zehmetirîn 
pirsan, pirsên aştiyaneya olan û jiyîn bi 
hev re li ser bingeha biratî û hevdi-
gotirkirinê.  
    Ne kêm caran Hawarê metêryalên dîrokî 
li ser peydabûna olan belavdikirin, K. 
Bedrixan bendeke tekûz li ser " Zerdeşt û 
rêya Zerdeşt" diweşîne. (H.26.9-10) C. 
Bedrixan jî bi sernivîsa "Zerdeşt" çend 
aliyên jînenigarî û doza wî nîşandide 
(H.38.3-4). 
   Yekemîn car xwendevan di Hawarê de 
hînî telqînekê bi zimanê kurdî dibin, gavê 
mirov dimire, wî li gor adetên ola wî 
vedişêrin, eger ew musilman be wî bi 
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zimanê erebî telqîndikin, lê êzidî telqîna 
xwe bi kurmancî dikin, ew berhema di 
hejmara 49 de belavbûye. 
   Çapkirina wê di kovarê de, wek ez 
dibînim ji ber van hêmanên giring e; ji 
alîkî de ew hatiye belgehandin ji ber ku 
berpirsiyarên ola êzidî naxwazin 
nihêniyên xwe belavbikin û xwendin 
dakev nav gel, ji milê din de çapdarê 
kovarê ji hesasiyetên olanî netirsî û li 
dawiyê nivîsareke kurdî hêja, bû kelepûra 
gelê kurd hêşt. 
   Di berhemeke olanî din de ku bayexa wê 
ya edebî û zimanasiyê pir mezin e, hatiye 
weşandin di bin navê Lavij de. C. 
Bedirxan wê peyvê jî dinasîne ku ew di vê 
biwarê de Gotareke dînî ye. Tê de çêlî axiret û 
dinya din dikin. Ev gotara ha îro jî di dêrên 
filehên Torê de bi qeydeke botanî tête gotin û 
strandin. (122.10) 
   Bi belavkirina metêryalên olanî têvel di 
Hawarê de bîrûrayên olan ji kurdan re 
zelaltir dibin û fersend tê vekirin, ku 
peyrewên olan li hev guhdarbikin û 
hinekê di warê rohanî de jî hevdi binasin û 
ji milê din zimanê kurdî bi bêjeyên olanî 
dewlemend dibe; di vê babetê koşişên 
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herdu birayan K. Bedirxan û C.  Bedirxan 
bê hempa bûn.    
   Bi şêwakî gelemper helwesta Hawarê 
beramber pirsa olan erênî bû; li ber wê 
nimûneya pêşketî hêzên oldar li 
Kurdistanê kanin, biçin, xasima ew pirsa 
niha pir tûj e û pircaran ne li gor armancên 
pîrozî olanî tê bikaranîn.  
 

* * * 
 
   Ew çalakiyên rewşenbîrî yên di vê pişkê 
de hatine lêkolandin di mecalên xwe yên 
teorî û praktîkî de serketî bûn, encamine 
wê ji xwendevanan re diyardibin di 
pêveçûna lêgerînê de, tevî ku tenga 
rewşenbîrî ya civata kurdî di salên 30î û 
40î de pir nizm bû, loma jî Hawarê rûpelên 
xwe ji hemî mijadan re vekirin.  
 
   Ew bayexeke pir giran dide pirsên 
pêşdabirin û belavkirina zimên di nav gel 
de; gava tewrî mezin di wê hindavê de 
hîmdanîna elfabeya latînî kurdî bû, ku pê 
Hawar hatiye belavkirin. 
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CELADET BEDIRXAN WEK HÎMDARÊ 
ELFEBEYA LATÎNÎN KURDÎ * 

 
 
   Hîmdanîna elfabeya latînî kurdî ya nû 
ku bi vî terzî îro em pê dinivîsin, encama 
xebateke dûrûdirêj e ya rewşenbîrê kurd 
C. Bedirxan e. Ev bûyera gaveke mezin e 
di dîroka çanda kurdî de, ji ber giringiya 
wê, wek ez dibînim, ezê bi ferehî li ser wê 
rawestim. 
   Zimanê kurdî, zimanekî îndo-ewropî ye, 
Ji grûpa rojava ji zimanên îranî ye. Wek 
zimanekî xweser, ne dûr e di serdema 
Exmêniyan de peydabûye. (123.22) Ji wê 
demê de û heya belavbûna ola musilmanî 
li Kurdistanê, hebûna elfabeyeke kurdî 
serbixwe, ji lêgervanan re ne aşkere ye û 
pirseke dijwar e hîn ne hatiye lêgerandin, 
lê zimanasê ji pêncî salî bêtir û bê perwa 
dixebite li ser pêşxistina çanda kurdî Q. 
Kurdo rastiyeke mêjuyî pêşberdike di 
benda xwe ya "Li babet nivîskar, ziman û 
elfebeya pirtûkêt Êzidiyan" de û belgehine 
berbiçav nîşandide, ku elfabeya pirtûkên 
ola êzidiyan pê hatiye nivîsandin, 
elfabeyeke kurdî serbixwe ye, ne nestûrî û 
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ne cihûkî ye, lê Pêwîst e bê gotin, ku elfabê li 
bin îtaeta prînsîp û sîstêma erebî hatiye rêk û 
pêk kirinê (124.148) û ew elfabeya kurdî bi 
temamiya xwe ji elfabeya erebî ciyawaztir 
e. (124.150) 
   Piştî destpêkirina ola musilmanî li 
Kurdistanê elfabeya erebî hêdî hêdî cihê 
xwe di nivisîna kurdî digirt tevî ku ew ne 
tekûz bû li gor qeyd û awayên fonîtîka 
kurdî û nebûna hin tîpan di nav ya erebî 
de. Elfabeya erebî bû asteng ji belavkirina 
zanînê di nav kurdan de.  
   Di destpêka sedsala 20an de pêlên 
rizgariya netewî xurtdibûn li Rojhilata 
Navîn, di jîngeya kurdî de gupkên hesta 
netewî dipişkuvîn.  
   Li ber pêşrewên pêşanî ji rewşenbîrên 
kurdan pirsa elfabeyeke nû ji zimanê 
kurdî re derdiket meydanê. Di sala 1913 de 
rêkxirawa Cîhandanî niwênerê xwe 
Ebdulrezaq, yek ji neviyên malbeta Bedirxan 
ya binavûdeng di dîroka Kurdistanê de dişîne 
bajarê Pêtersburgê ji bona danîna elfabeyeke 
kurdî. (125.64) Ebdulrezaq Bedirxan rastî Î. 
Orbêlî tê û li gor fermana wezîrê dervayî 
yê Rûsiya wî elfabeyek danî li ser bingeha 
ya ermenî û paşê li ser a rûsî, lê her duyan 
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jî cihên xwe di nivisîna kurdî ne girtin. 
Sala 1928a Î. Orbêlî pêşniyazî Î. Morgûlov 
kir, ku elfabeke nû amadebike li ser 
bingeha a latînî (125.65), çinkê ew 
gihêştibû wê dabînê, ku elfabeya latînî ji 
kurdan re çêtir e. Nivîsa kurdî bi tîpên 
latînî bala rojhilatnasê elman Martin 
Hartman - yê li Kurdistanê pir salan jiya 
bû û jîyîna kurdan û zimanê wan baş zanî 
bû - jî rakşandi bû, ku ew zimanê rengîn û 
nîgardar her wê herfên latînî jî qebûlbikit. 
(126.2) 
   Yekemîn kovara kurdî Rojî Kurd 
pronivîsek ji elfabeya kurdî re bi tîpên 
erebî di nav rûpelên xwe de weşandibû bi 
pêşniyaziya Ebdela Cewdet. Lê wê 
pronivîsê nikaribû cihê xwe di zimanê 
kurdî de bidîta û wê hîn Xwendin û 
nivisîna kurdî dijwar kir û bala xwendevanan 
rakşand ser ciyawaziya zaravan. (9.154) 
   Di salên 1910-1920an de bîrewerên kurd 
yên binavûdeng Xelîl Xeyalî û Muhemed 
Emîn dixebitin li ser projeya elfabeyekê, lê 
xebata wan jî biserneket. (9.155) 
   Pirsa elfabeya kurdî bala C. Bedirxan 
radikşand, hîn dema ew şagirtê dibistanê 
bû li Istanbulê. Li ser elfabeya erebî û 
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latînî van cudayan dibîne Ev elfabêke welê 
ye (a erebî H.H.) ku dengin dide xwendin ku 
nayine nivîsandin û latînî yekcar vajayê wê ye, 
herfin dide nivîsandin ku nayine xwendin. 
(127.1) Ev ramana cihê xwe bêtir li ba C. 
Bedirxan digire gava ew sala 1919an bi 
Major E. Noel re çûbûn nav eşîra Rewan. 
(128) E. Noel dixebitî, ku hînî kurmanciya 
bakûr bibe, çinkê wî ya başûr zanî û C. 
Bedirxan hin metehlok, stran û çêrok 
berhevdikirin, carna li nivîsarên xwe 
vedigerîn û dixwendin C. Bedrixan didît, 
ku Noel Bi bilêvkirineke biyanî, lê bê dijwarî 
destnivîsa xwe dixwend, lê belê ez, heya ku 
min "û, " ji "o" û "î, " ji "ê, "  û hwd... 
derdixist, diketim hezar dijwarî. (127.1) 
   Çima C. Bedirxan bi zehmetî 
destnivîsarên xwe dixwendin? Bersiv 
aşkere ye, çinkê wî bi tîpên erebî nivisî bû 
û ew yekser vê biryara dîrokî dide Di cih 
de min qerara xwe da û ji xwe re bi herfên 
latînî elfebeyek lêkanî. (127.1)   
   Yekemîn varyanta elfabeya nû ji 36 tîpan 
bû, bi wê elfabeya nû C. Bedirxan kitêbek 
elfabeyê û ferhengokek biçûk nivîsand 
bona çapê Lê mixabin ne ew elfabê, ne jî ew 
ferheng îro ne di destê min de ne. Di sala 
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1925an de digel hin nivîsarên min ên din 
gehîştine heta pêşberê Mehkema Xarpûtê. 
(127.2) 
   Karbidestên Tirkiyê rê ne dan û nadin, 
ku çanda kurdî were vejandin û bi 
pêşkeve, wan jê re yekemîn rê dîtine, rêya 
dadgeh û qedexekirinê, lê hîmdarê 
elfabeya kurdî latînî guhneda dadgehan û 
bidûrxistinê, wî xebata xwe berdewam 
dikir; hîn wexta li Elmaniya bû - 
bidûrxistina yekemîn - demeke baş li ser 
wê dikolîne; du tîpên zêde jê radike û 
hejmara tîpên elfabeyê dibin 34. 
   Di - bidûrxistina duhemîn de - li Şamê C. 
Bedirxan ji bona tekûzkirina elfabeyê 
guhdarî rayên bîrewerên kurd dike û bi 
dilxweşî rexneyên wan qebûldike û tîpên 
elfabeyê kêmdibin, digîhnin 31 an. 
Bilîmetê kurdan C. Bedirxan gava bingeha 
elfabeya nû datîne, her ramana yekîtiya 
kurdan dikir, ev slogana ji xwe re kiribû 
armanceke serekîn "Di her tiştî de yekîtî" 
û herweha di ziman û elfabeyê de jî 
"Yekîtiya milêtê kurd bi yekîtiya zimanê 

kurdî tête pê" û Di yekîtiya ziman de 

gava pêşin yekîtiya herfa ne. (129.6) Ji 
bona elfabê bibe hîma nivisînê ji her 
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zaravekî kurdî re C. Bedirxan bi rexne û 
rayên kurdên navçeyekê ne dikir, wî 
hewlda, ku ji hemî aliyên Kurdistanê 
haydarî werin û dema zanî ku zimanas 
Tewfîq Wehbî elfebeyeke latînî daniye û 
di sala 1930î de ew her du hevdi li Şamê 
dibînin, elfabeyên xwe didinberhev û C. 
Bedirxan encama wê berhevdanê weha 
numadike Di navbera wan de ferqin hebûn. 
Me dil kir di cih de elfabeyên xwe bigînin hev û 
ji herduya elfabeyeke nû bibjêrin û bilav bikin. 
(129.6) 
   Lê destbirayê C. Bedirxan, çawa ew bi 
xwe dibêje T. Wehbî digot hîn elfabeya 
min temam ne bûye û yekîtiya elfabeyan 
avêtibûn dawiyê. T. Wehbî vedigere Îraqê 
û pêwendî têne birîn di navbera her 
duyan de, tevî ku C. Bedirxan çar mehan li 
benda bersiva T. Wehbî mabû, paşê ji wî 
re aşkere dibe, ku wî nameyên C. Bedirxan 
wernegirtibûn. Divê bê gotin, ku derketina 
Hawarê bi sedema bersivnedana T. Wehbî 
bi derengî ketibû, çinkê xwediyê wê 
rêdana derxistina kovarê di bîst û şeşê 
çiriya berê ya 1931ê de wergirtibû (129.6), 
lê yekemîn hejmaran Hawara çawa 
xwendevan dizanin di 15ê gulana 1932an 
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de belavbû. Paşê wek ji kovarê tê zanîn tu 
gotin li ser elfabeyan natêne kirin tevî ku 
xwediyê Hawarê dibe vexwendî li ahenga 
cejna jidayîkbûna T. Wehbî li Bêrûtê, di 
destpêka sala 1933an de û di hejmara 26ê 
de ya di tebaxa 1935an de derketî, 
bendeke T. Wehbî "Mame-Yare" bi latîniya 
celadetî belavdibe. 
   Pir mixabin ku proja yekîtiya herdu 
elfabeyan bi serneket, eger herdu ziman-
zanên mezin bigihîştibana biryarekê li ser 
elfabeyeke yekbûyî, ez bawerdikim, ku 
pirseke pir giring di mêjûya zimanasiya 
kurdî de wê bihata çarekirin û rê dihate 
girtin ji projelfabeyên latînî din re, yên 
hatine danan piştî elfabeya C. Bedirxan. 
(130) Bi elfabeya latînî nû rojnamevan C. 
Bedirxan kovara Hawarê derdixe, her di 
hejmara yekemîn de jî bi benda "Armanc, 
awayê xebat û nivîsandina Hawarê" yek ji 
funksiyonên kovarê nîşandike Belavkirina 
elfabeya kurdî di nav kurdan û hînkirina wê. 
Senifandina zmanzanîna kurdî û hin bi hin di 
komelê de belavkirinû pêşdetir di şiklê kitêbê de 
derêxistin. (H.1.1) Ji bona naskirina tîpên 
elfabeya latînî nû xwediyê wê bi zimanên 
kurdî, farsî, tirkî, erebî û firensizî ravedike, 



146 

 

lê bi kurdî tenê domdike heya hejmara 
23an. Heta elfabê cihê xwe di nav gel de 
bigire C. Bedirxan ji xwendevanên kovarê 
hêvîdike, ku rûpelên elfabeyê bi hûrî 
bixwînin û Qenc bala xwe bidin û her çi 
kêmaniyan bibînin ji me re binivisînin, daku 
em wan kêmaninyan rast bikin. (131.6) 
Elfabeya nû bi dilxweşî di nav kurdan de 
hate qebûlkirin, carekê C. Bedirxan 
derketibû nav feqehên kurdan ewna 
şabûn bi dîtina Xwediyê Hawarê, çinkê 
wan elfabê naskiribûn, pê dinivîsandin û 
razîbûna xwe bi vî awayî ji C. Bedirxan re 
nîşandabûn Kurmancî bi herfên latînî gelek 
qenc têt nivîsandin, ji bin paşilên xwe pelin 
derdixistin û ji min re dixwendin. Te digot, 
hemî jî şaîr bûn. Şihrên wan tev ser welêt û 
milet bûn. (131.4) 
   Elfabeya nûber dilê pir kesan şadike li 
her quncên Kurdistanê; ji her alîkî de 
pîrozname digîhştin rêdeksiyona Hawarê. 
Yek ji xwendevanê kovarê ji Kurdistana 
Başûr dibîne ku nivisîna kurdî bi tîpên 
latînî Be rastî bo jîyandinewey kurd û 
edebîyatî kurdî, eme hingawekî pelewana ne ye. 
(132.1) 
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   Rêdeksiyona kovarê hîn pîroznameyeke 
hêja ji bajarê Emmanê, ji dîroknivîs û 
nivîsevanê kurd Elî Seydo Elgoranî, 
xwediyê kitêba "Mîn Emman îla Elemadiye, 
ew cewle fî Kurdistana Elcenûbîye” (133) 
wergirt. Ew bîrewera kêfxweş dibe bi 
derketina kovarê û hîn bêtir kêfxweşiya 
xwe ji elfabeya nû re aşkeredike, herweha 
wî jî li ser elfabeyeke latînî xebitî bû, lê 
çawa ew dibêje ku elfebeya wî pir cuda ye 
ji ya Hawarê. (131.7) 
   Gaveke dine hêja hateavêtin bona 
belavkirina elfabeyê, gava şêx Evdil-
rehmanê Garisî fetwa da, ku kurdî bi tîpên 
latînî were nivîsandin û piraniya feqehên 
wî bi latînî dizanin. (135.2) Ji Kurdistana 
Başûr mela Enwerê Mayî jî rêdabû, ku 
feqehên wî bi tîpên latînî bixwînin. 
(136.11) 
   Elfabeya latînî nû heya hejmara 23aa tê 
weşandin di nav rûpelên Hawarê de. Di 
hejmara 24ê de du tîp bi hev têne guhartin 
"K" dikeve şûna "Q" û "Q" cihê "K" 
werdigire. Elfabê wek kitêbokeke xweser 
têçapkirin û li nav milet tê belavkirin.  
   Ji hejmara 1ê û ta ya 23an kovar bi 
elfabeya nû latînî û bi tîpên erebî derdiket. 
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Ji hejmara 24an û ta ya dawiyê ew her bi 
latînî hateçapkirin. Heya îro zimanê kurdî 
bi sê elfabeyan belavdibe: Latînî, erebî û 
kirîlî û di nav wan hersêyan de cudayîyên 
rênivisê pir in.  
   Hebûna sê elfabeyan ji zimanê kurdî 
re, hebûna sê sînora ye. Zimanê netweî jî 
wek gelê kurd parvebûye; ew yeka çanda 
kurdî perçedike û pêşketina wê pir dijwar 
dike daku nivîsarek, lêgervanekî kurd 
karê xwe bi rêkûpêkî pêşve bibe û 
haydariya wî li ser edebiyata kurdî hebe, 
divê ew bi wan elfabeya bixwîne, eger ew 
wan bikarnehîne, kar û berhemên wî wê 
qels bêne nîşandan. 
   Xebata hîmdarê elfabeya latînî kurdî C. 
Bedirxan sêzde salan dirêjkir, heya gihêşte 
forma xwe ya dawiyê. Di dawiya sala 
1928an de - ez li wê bawerê me ku haya C. 
Bedirxan jê tune bû - li Ermenistana 
Sovyetî nivîsevanê kurd Ereb Şemo (1897-
1978) (137.4-11) û kurdnas Morgûlov 
digîhnin dereca paşin bona elfebeyeke nû 
li ser bingeha ya latînî (138.119) û di 
destpêka sala 1929an de wê elfabeyê 
bikartînin û heya sala 1933an kitêb û 
pirtûkên dibistanî pê têne weşandin. 
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(138.126) Bi wê elfabeyê rojnameya Riya 
Teze ya ku di 25ê adara 1930î de derketî 
pê tê belavkirin. (138.126) Elfabeya latînî li 
Ermenistanê di sala 1945an de bi ya krîlî tê 
guhartin. (139.835) 
   Berî elfabeya C. Bedirxan û piştî wê wek 
min li jor diyarkiribû pir haydan bûn û 
dibin ji bona danîna elfabeyên kurdî, lê tu 
elfabeyên latînî cihên xwe ne girtin wek ya 
C. Bedirxan. 
   Li ser elfabeya C. Bedirxan ez dixwazim 
rastiyekê aşkerebikim; heya roja îro çi 
berhemên zanistî li ser zimanê kurdî 
derketine û çêliya elfabeya kurdî latînî 
dikin, di hemiyan de tê gotin ku C. 
Bedirxan li ser hîma elfabeya tirkî elfabeya 
xwe daniye. Ez nikanim peyrewê vê rayê 
bim, ez dibînim ev raya mafê têkoşîna 
zanistî ya C. Bedirxan hindadike.  
   Eger hevdîtina bîrewerên kurd C. 
Bedirxan û T. Wehbî encam dabûya û 
elfabeyeke yekbûyî ji zimanê kurdî re 
bijartibûna, bê guman elfabeya C. 
Bedirxan wê ne bi vî rengî îroyîn biwa; ew 
li yekîtiyê digerî, bona wê têkoşîndikir, ku 
ew divê di her biwaran de berpabibe, lê 
gavê bi kêmanî yekîtiya elfabeyan ne bû, 
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C. Bedirxan çavrênekir, berdewamkir; 
elfabeya xwe derxist meydanê, ew 
xebitand û çawa ez dibînim, ku C. 
Bedirxan fêdakarî bi berhema xwe kir; wî 
zanî bû, ku tirkan jî elfabeyeke latînî 
danîne û ew weha dibêje ..Hetanî ko tirk 
elfabeya xwe belavkirinya me weke xwe dima û 
têde me tiştekî bingehî ne diguhart. Min her 
tiştên xwe pê dinivîsandin û nasên xwe re dida 
zanîn. (127.2) 
   
 Piştî belavkirina elfabeya tirkî C. Bedirxan 
ji xwendevanên xwe re aşkere-dike, ku di 
navbera herdu elfabeyan de cudayî hene û 
fêdekariya C. Bedirxan ez di van rêzên 
jêrin de dibînim Herwekî me berê jî çend 
caran goti bû, ji bona hêsanî kirina xwendina 
nivîsarên me, ji kurmancên Tirkiyê re, me 
dengên hin herfan bi hev guhartin û herçend 
hebû me ewçend elfabeya xwe xist nîzîngî 
elfabeya tirkan. (127.2) 
   Bîrewerên mezin tim sakar in, her C. 
Bedirxan jî yek ji wan e, nimûneyeke geş e 
di mêjûya çanda kurdî. Piştî sêzde sal 
xebatê li ser elfabeya xwe weha dongiyê 
tîne Ez vê elfabeyê ji keda xwe bêtir keda miletê 
xwe dihesibînim û pêşkeşî wî dikim (127.2)   
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   Îro bi saya elfabeya mîrê zanînê C. 
Bedirxan zimanê kurdî dewlemend dibe; 
pirtûk, rojname û kovar têne weşandin, lê 
bi daxewe ne li Kurdistanê, li dervayî 
welêt. Hîn zordarî li ser çanda kurdî pir e. 
 
   C. Bedirxan roleke mezin lîst di dîroka 
çand û zimanasiya kurdî de, bi pêkanîna 
elfabeya latînî kurdî nû. Şakarên wî di 
dîroka kurdan de cihên serbilindiyê ne. 
Herweha di ber belavkirina elfabeya nû re 
Hawarê giringiyeke mezin da pirsa 
yekîtiya zimanê kurdî. 
 
 
HAWAR Û PIRSA YEKÎTIYA ZIMANÊ 

KURDÎ 
 

 
   Pirsa yekîtiya zimanê kurdî ji Hawarê re 
yek ji giringtirîn pirs bû. Kovarê xema 
yekîtiya miletê kurd dixwer, milet jî 
hindadibin, eger mercên mayînê ji wan re 
ne mînin. Tenga zimên; hêz û qelsiya wî bi 
ya gelekî ve girêdayiye. Zimanên pirzarav 
mîna gelekî pirmîrnişîn in, ew e rewşa 
niha ya çanda gelê kurd. 
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   Funksiyona her zimanî ya bingehîn 
têgihêştin e, hevdi fehmkirine, çawa ew 
kane ji hemî kurdan ve bê qebûlkirin wek 
zimanekî tenyayî standard.  
   Di şertên dema niha de û hîn heta 
demeke dirêj ew yeka berpanabe. Du 
zaravên serekîn hikumdar in li 
Kurdistanê: Kurmanciya jorîn û 
Kurmanciya jêrîn, yan çawa zimanasan 
ew bi Kurmanciya bakûr û başûr jî 
navandine.  
   Pergala koloniyalî ya Kurdistanê û 
parvekirina wê hêştiye ku zimanê kurdî jî 
perengbibe û ew bi sedem bê, ku zarav û 
devok di civata kurdî de pir bibin. We lê tê 
kurd xwebixwe ji hevdi fehmnekin, 
xasima ji wan kesên nexwendî re. Lê ew 
yeka hinekê asantir dibe gavê rê li pîşa 
kurdan tê vekirin, ew têkelî hev dibin, ew 
hêdî hêdî hevdi fehmdikin û berhemên 
hev dixwînin.  
   Di rewşeke we dijwar de çi erk û wezîfe 
li pêş çapemeniya kurdî û rêxistinên 
kurdan hene? Welat weha bi sanahî 
rizgarnabe, di qonaxên weha de çi divê bê 
kirin? Kovara Hawarê di dema xwe de 
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çawa li wê pirsê temaşekiriye û çi gavên 
praktîkî avêtine? 
   Hawarê di dema xwe de banga yekîtiya 
zimanê kurdî derdixîne meydanê, di nav 
rewşenbîrên wî zemanî de, ew yeka 
alîgiran dibîne. Li gor mercên xwe ew bîr 
lê dikin ku çarêyan ji hevnêzîkirina 
zaravan re bibînin û yekîtiyekê ji zimanê 
kurdî re bidestxînin. Ew yekîtiya bi 
encama xwe, li gor dîtinên wan, yekîtiya 
gel, yekîtiya lîteretûr û çanda kurdî bû. 
   Hawarê pir bi cidî li ser arîşeya 
berhevanîna zaravên kurdî xebitî, çinkê 
ew armanceke serekîn bû ji armancên wê: 
"Sehitiya zarên kurdî û berhevanîna wan". 
   Li ser bingehên rast ew mijada 
berdwamdibe di kovarê de, di benda K. 
Bedirxan de "Di dora hevxistina zman de". 
Nivîsevan dide zanîn, ku ew pirsa pir 
giring e û gelê kurd hîn jê re çarenediye. 
Ew xwendevanan agahdardike li ser 
zimên û jê dixwaze, ku kurd li zimanê 
xwe miqaytbin daku ew nemire û wî 
pêşvabibin heta xetera telûkeyê li ser 
nemîne, loma gelek kurd hene zimanê 
xwe jibîrkirine û nikanin bixwînin jî û 
peyvên biyanî pir bikar tînin. Her gotineke 
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kurdî ji wan re wek kozikekê ye, eger 
gotinek hindabû ango kozikek nema û 
çiqas kozik nemînin, ewqas ziman 
qelsdibe, ji lewra divê hemî peyv di 
rabûnûrûniştinê de bêne bikaranîn. K. 
Bedirxan pir li ser gotinên bêgane dimîne, 
ku wan ji xweserê nedin xebitandin, mafir 
li şûna wan ciyokên kurdî hene. 
   Ew benda xwe bi vê meteloka li 
Rojhilata Navîn a naskirî dawîtîne " 
Miletekî dîl ku zmanê xwe wunda ne 
kiriye, wek girtiyekî ku mifta zîndana xwe 
bi xwe re hilaniye". (H.3.1) 
  Rayên K. Bedirxan di wê berhemê bala 
nivîsevanina redikşîne ser wê kêşeya 
ektuêl û ji Kurdistana Başûr yek bi 
naznavê Pîrot nameyekê ji rêdeksiyona 
kovarê re dişîne û tê de weha rast 
dinivisîne Lam waye pêş hemî ştêk wezîfey 
xwendewaranî kurd hewl û teqildane bo 
yekxistinî lehcekanî zimanî kurdî. Be lay 
minewe govarî Hawar etwanê lem babetewe 
yarmetîkî başî bikat. (140.3) 
   Pîrot pêşniyazdike, ku hemî zaravên 
kurdî têkevin nav zimanê wêjeyî daku 
kurd tevda li gotinên nû têbigîhnin û 
hevdi fehmbikin. Hêmana arîkar a 
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yekemîn di wê mecalê de, çawa nivîsevan 
aşkeredike; danîna ferhengeke kurdî ye û 
ew hêvîdike Min ûmîdim waye eger Hawarî 
xweşewîst bo mudetêkî munasib li ser em 
rêgayewe birwa ewsa lehceyekî muşterekî kurdî 
û bo leyek têgeştin mecbûr nabin be kelkhênanî 
zimanêkî ecnebî. (140.3)  
   Pêşniyazên Pîrot bi kêfxweşî ji aliyê 
xwediyê Hawarê ve tên pejirandin û wek 
komêntar li ser wê nivîsarê weha bi 
sernavê "Li ser yekîtiya zmanê kurdî" û 
herweha wek bersiv ji xwediyê nameyê re 
Pîrot yê xweşewîst, ku peyvên wî pir rast 
in û di ser re gotin nîn in û ew vê rastiyê 
dubaredike,- çawa min jî li jor binavkirî - 
"Yekîtiya kurdan ji yekîtiya tîpan û 

zimên dest pê dike". 
   Hawarê bi dilfereyî rûpelên xwe ji 
nivîsevan û rewşenbîran re vedikir ên li 
ser nêzîkirina zaravan dinivîsandin û 
herweha bi vajayî wê rexne li wêjevan û 
pisporan digirt yên bi vîna xwe an bê wê 
asteng li pêş bicihanîna wê projeya giring 
ava dikirin. Kovar di hejamra 15 de 
nameyeke lomedarî ji Lawêkî Kurdperwer 
werdigire û bi vê navnîşanê wê 
dibelgehîne "Kaxezî aşkere, bo gewherî 
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takaney kurdan T. Wehbî beg". Şandiyarê 
nemeyê di destpêkê de gotinên aferînî û 
pesnayî li çalakiyên zimanzan T. Wehbî 
dike.  
   Li gor dîtina L. Kurdperwer T. Wehbî 
zaravê Silêmaniyê wek bingeh daniye ji 
zimanê kurdî re di pirtûka xwe de 
"Destûrî zimanî kurdî". Ew wê yekê 
rexnedike û dawa dike, ku hemî 
rewşenbîrên kurd hevkar bin di 
çarelêkirina wê pirsê de û "Destûrî zimanî 
kurdî" bibe bona tevahiya xelkê 
Kurdistanê, ne tenê "Destûrî şarî Silêmanî" 
yê (H.15.2-4) 
   Pirsa yekîtiya zimanê kurdî, çawa Hawar 
dibîne, ku ew birîneke xedar û rencûr e. 
Pûblîsîstê jêhatî Hevindê Sorî (bernav e) li 
ser wê kêşeyê serê xwe pir dêşîne û bi rastî 
wek Hawar dinivisîne ku ew Birînê şanî me 
dide û dixwaze em tevda li dermanê wê 
bigerin. (141.1.) 
   H. Sorî dibîne, ku nebûna yekîtiya 
kurdan şerpezeyî xistiye nav wan û ew 
weha rast ji xwendevanan re ravedike 
Pêpelûka yekîtiyê a pêşin, belko a mezintir jî 
yekîtiya zimên e. Bê yekîtiya zar û zimên 
yekîtiya qewmî naye pê. (141.1) Bendnivîs bi 
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tewjim nimûneyan ji dîroka Elmaniya, 
Îtaliya û hwd... tîne, ku heta yekîtiya 
zimên di nav wan de pêknehat, wan 
nikarî wek dewleteke yekbûyî xwe 
nîşanbidin. Ev rastî ye, divê kurd li vê 
pirsê pir hûr bibin û li encamên şerpezeyî 
û binketinên xwe - ku ji kurdan re hema 
ez bibêjim bûye tradîsiyon - bîrbikin. H. 
Sorî ji her kurdperwerekî dozdike, ku bi 
dilsozî bersiva enkêtê bidin, ya wî ji 
kovarê re şandiye.    
   Hawar wê enkêtê bi razemendî belavdike 
û wê bi her du zaravên serekîn; bi latînî û 
erebî di hejmanra 16 de diweşîne. Ev jî 
minhoya (metin) wê enkêtê ye:  
1. Zmanê kurdî çawan xwerû (safî, paqij) 
û pak dibit? 
2. Bi çi awayî zarên Kurdistanê ên cihê 
dikevin nîzîngî hev û zarekî welê têtepê, 
ku kurd hemî di zarên hev digehin. (Zarên 
hev fehmdikin).  
3. Zmanê kurdî çawan pêşvediçit û bi çi 
awayî biser dikevit? 
Awayê vegerandinê: 
1. Divêt cuhaba her sê pirsiyariyan ji 
rûpeleke Hawarê bêtir mebit. 
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2. Cuhab bi mirekebê têne nivîsandin û bi 
navê xweyiyê Hawarê têne hinartin. 
3. Divêt cuhab heta serê gulana vê salê 
bêne hinartin. Herçî ku jê wê de hatine 
hinartin ne lê ne. 
4. Di pey re xweyiyê Hawarê cuhabên giştî 
di kovarê de belavbikit. Kovar li wê 
hêviyê bû, ku bersivên pir wê ji her alîkî 
de werin ji rêdeksiyonê re, lê mixabin di 
wê demê de asteng tên pêşiya Hawarê û di 
dîrokê de tim we bûye, ger kurd dixwazin 
gaveke erênî bavêjin dijmin rê digire; eger 
dijmin jî bi tesadifî xwe jibîrkiribe, kurd 
xwebixwe wê li nav çavên hevdi xînin û 
hevdi berbatbikin; di dema belavkirina vê 
enkêtê de jî rewş weha bû; karbidestên 
îraqî di destpêka sala 1933an de rê nadin 
Hawarê bi xwendevanên xwe gîhne li 
başûra welêt. (H.21.1)  
   Tevî wê jî bersiva yekemîn ji wir tê û ew 
ji aliyê Lawê Kurd ve hatiye şandin. Di 
hejmara 21ê de xwendevan naveroka wê 
dixwînin; ew rewşenbîra we pêşniyazdike, 
ku gava yekemîn di wê babetê de wê 
duristkirina komeleyan be, - ew komele bi 
wateya komîteya têdigîhine, loma ezê di 
vir de her komîteyan binivisînim - bona 
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paqijkirina zimanê kurdî ji peyvên bêgane 
û komkirina peyvên heydar ji her mijadî 
pêwîst e komîteyên  zanistî, bazirganî, 
çandinî û ya îşûkarê dewletê bêne 
avakirin. 
   Pêşniyazdar weha jî bîrdike, ku ew 
komîteyina li nav gel bigerin ta peyvan 
bicivînin û wan di kovarê de balvbikin.  
Piştî belavbûna wan gerek e kongireyek 
amadebibe bona danîna ferhengeke kurdî.  
   Gava duhemîn ew e, ku ew komîteyina 
bi komkirina berhemên kevn û nû rabin û 
wan çapbikin, belavbikin û bayexeke 
mezin bidin hemî pişkên zanînê. Herweha 
divê rojname û kovar jî bêne weşandin.  
Nivîsevan rayên xwe hîn weha 
aşkeredike, ku ew komîteyina bi 
serperiştiya C. Bedirxan û T. Wehbî bin û 
ew berhemnina hemî bi elfabeya latînî 
yekbuyî bêne balavkirin. Wek xwendevan 
dibînin pêşniyazin pir hêja derketine 
meydanê. 
   Bersiva duhemîn ji aliyê E. Elgoranî ji 
Emmanê digîhne kovarê û ew di hejmara 
22an de belavdibe. Ew ji bo paqijkirina 
zimên ji peyvên bêgane dibîne, ku li cihên 
wan peyvên zaravên kurdî din bêne 
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bikaranîn û bona yekîtiya zimên ew 
dibêje, ku berî her tiştî divê zaravek bêt 
hilbijartin, bi wî kurdî bête nivîsandin û 
paşê ew were dewlemend kirin bi hemî 
zaravan. 
   Ew hîn dûrtir dehre di wê babetê de, ku 
kelepûra kurdî bête komkirin û 
xwendegeh li her deran bêne vekirin û 
kitêb ji zimanên biyanî bêne wergerandin. 
Li dawiya nivîsara xwe ew dawa sazkirina 
komîteyên, zanistî û dînî dike. 
   Tevî ku pêşniyazên E. Elgoranî bi 
şêwayekî gelemper baş in, lê hinek ji wan 
bicihnayên, xasima vekirina dibistanên 
kurdî, ku ew projeke xeyalî ye di mercên 
Kurdistanê de. Li ser sehîtiya zimanê 
kurdî O. Sebrî bi pêşniyazên xwe ji yên li 
jor binavkirî ne dûr e, ew jî yekîtiya 
elfabeya kurdî dubaredike û danîna 
komîteyan bo ferhengekê û belavkirina 
çapemeniyên kurdî bi hemî zaravan 
dawadike. (H.22.1-2)  
   Cigerxwîn jî raya xwe li ser wê enkêtê 
dide û bi kurtî weha dinivisîne ew jî 
pişgiriya danîna komîteyen zanistî dike û 
raya xwe weha dayî, ku zaravê piraniya 
kurdan pê dipeyivin, bibe serekîn û ew bi 
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hemî zaravên din bê kemilandin. Eger 
zimanek ji tevahiya zaravên bê danîn, wê 
wextê ew dibêje, ku dijwarî wê ji hemî 
kurdan re peyda bibin (H.23.6) 
   Bersiva paşin ji Qahêre yê tê, xwediyê 
wê bi bernvê Lacî Hetî xwe dinasîne tevî 
ku benda wî ji du rûpelên Hawarê bû, lê tu 
rayên nû di berhema wî de tunebûn, ew 
hemî dubarêya rayên pêşniyazdarên berê 
bûn. (H.23.7-8)    
   Her ev pênc bersivna hatin ji Hawarê re, 
ez we bawerdikim, ku xwediyê kovarê 
hêvîdikir, bêtir pevçûn û gengeşe li ser wê 
pirsa tevî giring çêbibin. Eger bi hûrî 
mirov li wan pêşniyazan bikole yên tê de 
rê û awayên avakirin, an proje bona 
yekîtiya zimanê kurdî danîne, wê karibe 
bibêje, ku pêşniyazdaran bi başî rayên 
xwe dane û bîr lê kirine. Wan jî rewşa 
siyasî dizanî, lê ez bawerdikim di mercine 
weha de ji karê Hawarê kirî bêtir bi dest ne 
diket. Projên weha di welatekî merkezî de 
û bi salan wê li ber xwe bidin ta ew 
yekîtiya bê berpakirin. 
   Pirsa yekîtiya zimanê kurdî pirseke 
ektuêl e û pir dijwar e di dema Hawarê û 
di ya me de çareke bingehîn jê re naye 
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dîtin, eger yekîtiya siyasî avakirina 
dewleteke serbixwe tune be. Li ser 
yekîtiya zimanê kurdî du berhemên hêja 
di van salên dawî de derketine yek jê ya 
legervan Î.M. Resûl e (142) û ya din ya 
zimanas Cemal Nebez e. (143) 
   Rewşenbîren kurd kanin gavine biçûk 
bavêjin bona nêzîkrina wê armancê. Lê 
Hawarê gorayî şiyana xwe kanî çi bikira. 
Lêgervan kane vê rastiyê numabike, ku 
dema nîvserbestiyek" ji aliyekî Kurdistanê 
de hebû, pişgirya Hawarê baş dihate kirin, 
bend û metêryalên têvel jê re dihatin, tevî 
dijwariyên têknîkî, mîna derengiya 
belavkirinê û çend derdên din yên asayî. 
Ta hejmara 23an ew rewşeke erênî bû ji 
aliyê nivîsevanên pişkdar de jî. Piştî wê 
metêryal kêmbûn, ango ji kurmanciya 
jêrîn Hawar bê par ma, pergala siyasî ne li 
gor bayê çapemaniya kurdî bû. Tevî sed 
dijwariyan jî wek ez dibînim Hawarê 
gavên resen bona zimanekî edebî ji 
kurmanciya jorîn avêtine bi belavkirina 
elfabeya latînî û çespandina wê di dîroka 
çapemeniya kurdî de, herweha 
belavkirina "Bingehên Gramêra 
Kurmancî" bi şêwakî pêryodîk. 
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   Çapkirina "Ferhengokê" jî di wê babetê 
de rajeyeke ne kêm bû. Xwendevan bi 
hoya wê hînî peyvên nû dibûn û ew bi 
erebî û firensizî şirovedikirin daku 
mêldariya xwendevanan li ser xwendinê 
çêbibe.  Kovara Hawarê gavine hêja avêtin 
di nêzîkirana zaravan de, wê bi her du 
zaravên serekîn çapkir û heta bendeke 
nirxdar li ser zaravayê zazayî (dimilî) jî 
belavkir, tevî ku çiqas dijwar bû ji 
xwediyê wê re bidestxistina metêryalên 
zazakî. Xwediyê Hawarê bi erkên xwe 
radibû, lê karên kesekî yan çend kesan 
tenê têra pêşketinên tevahî nakin, divê gel 
gişt rabe û loma C. Bedirxan gazî miletê 
xwe dike û jê dixwaze Îro hînbûna 
xwendinê û nivîsandina zimanê mader ji bo 
her miletekî êdî ne bi tenê wezîfekek şexsî lê 
wezîfeke miliye jî. Heçî bi vê wezîfê ranebûne 
wezîfa xwe a milî pêk ve ne anîne û bi kêrî 
miletê xwe jî ne hatine. Ji bona ku mirov bikare 
xwe ji miletekî bihesibîne divêt bi kêrî wî bêt. 
(144.5) Xwendin, zanîna zimanê dê û 
pêşdabirina wî wezîfeke moralî û siyasî 
ye. C. Bedirxan û nivîsevanên Hawarê 
roleke mezin lîstin di danîna hin 
pêpilûkan di nerdewana yekîtiya zimanê 
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lîtêretûr kurdî bi vejandina peyvine 
nîvmirî di stranên devkî de û bi danîna 
peyvên nû û îdyoman ên cihên xwe paşê 
mekin kirin di zimanê netewî de.  
 
   Li gor îmkanên xwe Hawarê koşişdikir 
bona pêşdabirina zimanê edebî. Kovar 
bûbû dibistanek û rûpelên wê mînayên 
waneyên geşbûn ji tenga bilindiya zimanê 
edebî re û ew laberetoriyek bû ji pisporan 
re. Hewldana lêkolîna ziman û stîla 
kovarê cihê xwe di pîşka tê de dibîne.   
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TAYBETVANIYÊN STÎL Û ZIMÊN DI 
HAWARÊ DE 

(Janirên * rojnamevaniyê di kovarê de) 
 
 
   Legerîn li ser stîl û zimên di Hawarê de 
ne we karekî sanahî ye, belkî yek ji 
dijwartirîn lêgerîna ye di ve pişkê de. 
Mixabin ev pirsa tucaran ne hatiye 
meydana lêkolîna kurdî. Ta niha tu 
berhemên zanistî li ser ziman û stîla 
çapemeniya netewî ne hatine nivîsandin, 
loma di vê birê de ezê destên xwe bavêjim 
lêgerînên sovyetî yên vê dawiyê li ser 
zimanê rojname û kovaran derketine û 
hewlbidim li ber ronahiya wan jêderan li 
vê pirsê mijûlbibim. Taybetvaniya stîl û 
ziman di Hawarê de girêdayiye berî her 
tiştî bi hindava wê a civakî, siyasî, edebî û 
hunerî ve. Mijadên têvel di kovarê de, 
kûraniya hemî aliyên pûblîsîstî û hunerî 
bona bayexdana ramyarî ya jiyana rêal li 
ser nivîsevanên Hawarê ferzdikir, ku ew bi 
zimanekî pir rengîn berhemên xwe 
bixemilînin, gerek e hîn bê gotin, ku di wê 
demê de ew hosteyên xemilandina zimanê 
kurdî bûn. 
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   Zimanê Hawarê dewlemend e, ew ji 
kûraniya hestên gel derketî, dagirtiye bi 
peyvên cuda ji hemî mijadan. Ferehî û 
dewlemendiya wî bi sadekariya wî ye ji 
ber ku Hawar ne taybetî ji êlîteya * kurdî 
re, yan bo bîrewer û xwendevanan tenê 
bû, ew bona tevahiya gel, bona nexwen-
diyan jî dihate çapkirin. Pir di cih de û bi 
hişiyarmendî nivîsevan û rojnamevanên 
kovarê dewlemendiya zimanî û stîlî li gor 
janirên pûblîsîstî di Hawarê de bi şakarî 
bikaranîne. 
 
Janrên rojnamevaniyê 
 
 Pisporên teoriya rojnamevaniya sovyetî bi 
vî şêwayî janirên pûblîsîstiyê dinasînin: 
Janirên înformasiyonî: Nûçe, teqrîr, 
hevpeyvîn û rêportaj; janirên tehlîlî : 
Korêspondênsiyon, bend, rêtsênziyon, 
obozrêniyê (komêntar), obozrêniyê 
pêçatî (komêntara çapemeniyê) û name; 
janirên hunerî û pûblîsîstî: Oçerk û 

janirên  satîrî. Bê guman nasnadina van 
janiran bi kûrî û numakirina mak û 
taybetvaniyên wan ne armanca vê lêkolînê 
ye, ewên dixwazin bêtir li ser wan 
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haydariyan bizanin, kanin vegerin van 
jêderina. (145) Di Hawarê de ew hemî 
janirinên li jor binavkirî hene, ji bilî 
pamflêt û fêlêton. Çend nimûneyên wan 
di kovarê de û xasima yên bêtir hatine 
belavkirin ezê wan nîşanbidim.  
   Di bin peyva nûçe de, wek janireke 
rojnamevaniyê we tê fehmkirin, ku ew 
metêryalên kurt di kovarê de hatine 
weşandin û divê heryek ji wana bersiva 
van prisan dide: Çi bûye, çi demê û li 
kuderê?. Ev in şertên nûçeyan. Ew 
berhemên di stûna "Hindik rindik" de 
belavbûne nûçe ne û ji bilî wan nûçeyine 
di jî hene. Ew kurt in û bi hostayetî hatine 
nivîsandin û bi serketin Xeberguhêz 
wergerandine kurdî, ew bi rastî jî hindik û 
rindik in, têrwateyî û dûr in ji peyvên 
zêde.   
   Bê guman nûçe di her orgeneke 
çapemeniyê de xwedî awa û dûzanên 
taybetî ne, ew di rojnameyan de ne wek ên 
di kovaran de ne, pispor A. Baçarov 
taybetvaniyên nûçeyan di kovaran de bi vî 
şêwayî nîşandide Eger nûçeyên rojnameyan 
hukardartirin ji bona bidestxistina ektuêliya 
bûyeran bo berjewendiyan, lê yên kovaran bêtir 
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têdixebitin ji bona peydakirina zaniyarî, 
pirînsîp û hindavan "orientation". Hukriya 
nûçeyên kovarî bêtir dimîne û herweha armanc 
cuda ne. (146.26) Janira hevpeyvîn 
(interview) jî di kovar û rojnemeyan de 
ciyawaz in, ciyawaziya wan di awayên 
berpakirina armancên siyasî û bi 
çawalêkirina metêryalan de ye.  
   Axaftina C. Bedirxan bi biyanîkî re 
nimûnek e serketiye ji janira hevpeyvînê 
re. Ew rojnamevan hatibû Kurdistana 
Bakûr û li Şamê, du hevpîşe bi hev re 
dipeyivin, metina wê di hejmara 19ê de 
belavbûye, bi sernivîsa Biyanîkî di 
Kurdistanê de çi dîtine? 
   Bi awayekî lêhatî û her di wê katê de jî bi 
meraq ew hûraniyên balkêş û derbirînên 
pejindar bikartîne. C. Bedirxan çavbînê 
bêganeyî li ser rewşa welêt di salên 30î de 
numadike û bi gotinên wî zordariya 
cendirmên tirkan û bê mafkirina kurdan 
dibelgehîne, ku ew ji xweserê kalepîran 
digirin, wan dikujin. Siyaseta hove 
karbidestên tirkan nîşandide di wê demê 
de -û di serdema niha de hîn hovtir bûye-.                    
Metêryalên wê hevpeyvînê hatine danîn li 
ser bingeha pirs û bersiv. Ew pirs bi 
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terzekî sakar, fehmkirî, hema wek axaftina 
rojanî amadekirî ne, loma ew ji her 
xwendevanekî ve têne fehmkirin, herweha 
bersiv jî zelal, bingehî û dabînkirî ne, wek 
mîna: Pirs: "Hikumeta Enqrê nahêle ku 
biyanî, nemaze rojnamenivîsek bikeve erdê 
Kurdistanê. Çawan bû ku te pêk anî û derbasî 
Kurdistanê buyî ? 
Bersiv: Xebera te ye, belê tukesî nahêlin. 
Ne tenê biyaniyan xelkê cih jî bê destûra 
wezareta daxiliyê nikanin derbasî welatê 
kurdan bibin. Lê berî ewilî min ne gotibû, 
ku ez rojnamenivîs im, paşê hin hem-
şeriyên min hene, ku ji mêj ve li wê derê 
ne. Bi destê wan lê dîsan bi hezar 
dijwariyê derbasî welatê we bû me. 
Qederê şeş mihan ez li Kurdistanê mam. 
Le tu nizanî… min çiqas ezab dîtine." 
(147.7)    
   Di nav rûpelên Hawarê de rêportaj jî tên 
dîtin. Nivîsevanên vê janirê jî bi xwe 
pişkdarên bûyera ne, yên bi xwe tê de 
dijîn. Serketina her rêportajekê berî her 
tiştî bi huneriya jêhatina rojnamevan û 
profêsiyonalîzma wan ve girêdayî ye.  
   Nivîsevanên Hawarê li dezgehên zanistî 
ne hatibûn amadekirin wek rojnamevan û 
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heta niha jî rojnamevanên kurd ên 
profêşiyonal pir kêm in, lema jî nirxandina 
metêryalên wan bi pîvanên rojnameva-
niyê yên hevdem ne di cih de ye û ne 
dademend e jî. Tevî wê jî li gor dîtina min 
birek rêportajên di Hawarê de belavkirî 
wek tenga berhemên profêsiyonala ye. 
   Rêportaja "Du sersal, nûsala kurdekî 
mezin" ya di hejmanra 15ê de hatiye 
belavkirin, bi bernavê Yekî Vexwendî li 
ser şahîneta jidayîkbûna nivîsevan û 
zimanzanê kurd Tewfîq Wehbî bû li 
Bêrûtê. Li ser vexwendiyên ji dûr û nêzîk 
de, çi yên amadebûyî û çi yên bi birûskan 
pişkdar kiribûn, dinivîse. Ew janira dikeve 
bin xaneya reportajên bûnayî. Xwende-
van bi bûyerana re dijî, bi saya jîndariya 
zimanî û peyvine pesindarî -stîla bilind- û 
derbirînên pir mezin, lêgervan rastî van 
peyv û hevokan tê: "Nûsala kurdekî 
mezin", "bokeyê xebata serxwebûna 
Welatê Jêrîn", "ji êvarê ve mîvanên wî dest 
bi hatinê kiribûn", "danekî bi kêf û neşwe 
û şîrîn" û htd...  
   Gotarvan pir bûn di wê cejinê de, 
hemiyan pîrozbahiyên xwe li mamost 
dikirin. Banû Polîn-Eboş jî vexwendiyek 
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bû, wê jî bi dilgermî gurzê pîrozbahiya 
gulanî bi bêjeyan pêşkeşkir. Tevî ku wê 
xanimê belgehine dîrokî di wir de 
aşkerekirine, lê li gor awayên rêportajan 
nabe, ku rêportajnivîs metinên dirêj 
binivisîne, divê ew her kurt û watedar bin.    
   Janira pûblîsîstî ya tewrî belavbûyî di 
Hawarê de bê guman bend e (article). Di 
nav rûpelên kovarê de xwendevan rastî 
ciyawaz bendan tê bendên teorî li ser 
dîroka kurd û Kurdistanê, li ser kêşeyên 
ziman, çanda kurdî, li ser dîroka edebiyata 
netewî û ne kêm bendên wergerandî li ser 
CCaD û yên din hene. 
   Ji janira bendan re we dixuye, ku ziman 
û stîla wê berê hatiye sînorkirin - ku ew 
hişk, karekî û bê hest in -. Di bendên 
Hawarê de peyvên civakî, siyasî deselatdar 
in. Tê de pir peyv û hevpeyv hene, ku 
xwendevanê hevdem li ser wan rahatî, lê 
di dema ew nû dihatin bikaranîn (di 
rûpelên Hawarê de, ew hîn di qonaxa 
bilingketinê de bûn), hêdî hêdî wan cihê 
xwe digirtin di axaftin û nivîsa kurdî de, 
bo mîna: Dehker, mak, kam, kamiran, 
nûzak, jînenigarî, pronivîs, berdêlk, 
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hevind, cihderk, serwer, mejvema, 
kambax, hevpîşe û htd… 
   Awaz û zimanê bendên Hawarê germ in, 
têrhest in, loma jî pûblîsîstiya wan 
hukardar e. Ew taybetvaniya piraniya 
bendnivîsên Hawarê ye, nemaze bendên C. 
Bedirxan, O. Sebrî, Qedrîcan, K. Bedirxan 
û yên din. Çawa zimanzanek û lîtêretûr-
nasekî baş Hevindê Sorî jî xwe bi bendên 
xwe numadike; dema ew bi kurtî şaîrê 
mezin Hacî Qadirî Koyî di hejmara 4ê de 
dinasîne û ew bendên rexneyî li ser 
edebiyata kurdî belavdike; bangî kurdan 
dike, ku biyekbin û bi tewjimî vê raya rast 
diçespîne ku bêtarê bi ser kurdan de 
hatine û tên, ji ber perçebûn û 
lihevnekirina kurdan bi xwe ye.  
   Di bendên bêtirîn nivîsevanên Hawarê de 
yên li ser wê janirê belavbûne, hemî 
dewlemendiya zimanê kurdî ya wê demê 
bi awayekî fereh alavên derbirînê - 
mêtafir, cûreyên lihevçûnan (teşbîh), 
îdiyom û htd..- diyardikin Ew alavina 
hesteke derûnî didin mefhûman û tevgirêdana 
wan li ser yên nivîsandî tehdîddikin mak û 
giringiya wan numadikin (148.203) 
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   Piraniya berhemên hemî janiran ên 
belavbûne di nav rûpelên Hawarê de bi 
hev re yek in ew hevdi digirin bi wê 
maneyê, ku ew sade, fehmkirî, kurt, vekirî 
û herweha bi zimanekî bedew, rewan 
hatine nivîsandin. Di wan de têrwateyiya 
peyvan û dewlemendiya derbirîna 
huneriya zimanê kurdî bi temamî hatiye 
bikaranîn.  
   Herweha bendên kovarê zimanê netewî 
bi nûpeyvên pir di warên dîrok, edebiyat, 
ol, cengê û htd… (çawa li jor jî hatibû 
diyar kirin) dewlemend kir, ew mîrasa bi 
saya dilsozên, hevkarên Hawarê ji gelê 
kurd re abedîn bû.  
Bi saya kovarê jî peyvine kurdî hatine 
nijandin di prosêsa vehandinê de bireke 
nûpeyvan hatine vehandin û ta radeyekê 
di biwarine zanistiyên mirovatiyê de li 
tenga zimanên welatên hevseyî nêzîk in. Ji 
nûpeyvên cihên xwe di rojnamevaniyê de 
girtine, ez kanim çendan li vir rêzbikim: 
Stûn, nêrevan,  weşandin, xeberguhêz, 
nûçe, pêl û pêlweşîn kurt û navîn, 
şandiyar, kovar (vê peyvê cihê xwe 
yekemîn car di hejmara 5ê de girt - û ji roja 
bikaranîna wê û heta niha ew likar e -, berî 
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wê, ji hejmara 1ê ya 4ê bi navê komela 
kurdî Hawar derdiket)  û htd... Ji peyvên 
dînî ez çendikan dinavînim qeşe, kenîşt, 

bawermend, xwedawendî, û htd... 
Peyvine bêgane jî ketine nav zimanê kurdî 
ew jî di vir de dewlemendiyeke erênî ye, 
çinkê ew navneteweyî ne, mîna Sînema, 

enkêt, mûzêxane, propegenda û yên din. 
Lêgervan nûpeyvan jî di kovarê de dibîne 
wek Noqar, balefir, berdevk, dander, 
koçemalî, mijar, avîj, nûgîha, tewandin, 
têraheng, lavekar û pirên din. 
   Divê bê gotin, ku peyvine «hawarî» jî 
cihên xwe di zimên de ne girtin, ew tenê 
di nav rûpelên kovarê de mane û wê 
bimînin wek Zimamdar, madeyên hov, 

qutbiriya xwe, kurdmanczman û htd…     
Ew fekta ku hevkarê Hawarê tim bi 
danûstandinên xwe bi tevahiya gel, bi 
hemî rêz û çînên wî re bû, hukardariyeke 
mezin li ser zimên û stîla kovarê kir. 
Axaftinên jîndar bi rûniştvanan re, bi 
kûranî û hûraniyên xwe di Hawarê de 
dengvedanên xwe hêştine. Têkiliyên 
kovarê bi xwendevanan, bi namenivîs-
aran, bi bersivdanan re reng û pîta zimên 
bi gelaniyê pîlat kirin. Çiqas peyvên 
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rengdar, bedew, hukardar, nazik û sert bi 
saya nivîsevan, pûblîsîst û rewşenbîrên 
wê hatine peyker kirin.    
   Hawarê pir arîkariya nivîsevanên genc 
kir, ku bi xêra derketina wê, wan cihên 
xwe di dîroka edebiyata kurdî de girtin di 
nav rûpelên Hawarê de, xwendevan van 
navên niha mezin, mîna Cigerxwîn, O. 
Sebrî, K. Bedirxan, Qedrîcan, Nuredîn 
Yosêf û pirên din dibîne. Prosêsa 
dewlemendiya zimên û stîla Hawarê ji 
milekî ve û ya nivîsevanên wê ji milekî din 
ve bi serketin berdewam bû ta dema 
darxistina kovarê. 
   Rola derxistiyê Hawarê C. Bedirxan ji 
hemiyan mezintir bû di pêşdabirin û 
dewlemendkirina zimanê kurdî de. Ew 
dayîna resen ji encama koşişên salên 
zîvare dirêj hêşt, ku ew bibe sêmboleke 
pêşrewî bêmîna di dîroka çanda kurdî de. 
Bê guman C. Bedirxan hilgirê wan 
taybetvaniya ye, yên ji nivîsevanên gelêrî 
re hatine danan taybetvaniyên rastiya 
pêşandana fektan bi mirovayetî ravekirina 
wan û reyên berpakirin û cangorî bi her 
tiştî bona rewşenkirina bîrên mezin. Divê 
hîn ev fekta jî bê bibîrxistin, ku berî 
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Hawarê hemî rojname û kovarên kurdî pir 
di bin hukardariya zimanên begane erebî, 
farsî û tirkî da bûn.  
   Rûpelên wan ji peyvên biyanî pir dagirtî 
ne, lê Hawarê rêya xwe girt reseniya 
zimanê netewî parast, li rê û rêçikên 
sanahî negerî, wê têkoşîn kir, bandûra 
zimanên hevsê ne pejirand, nimûneyên 
pêşketinê pêşan da piştî ku elfabeya latînî 
belavbû C. Bedirxan dinivisîne Xelk nema 
dê bikarin bêjin ku zmanê kurdan nîne. Zmanê 
wan tenê zmanê axaftin û dan û standinê ye. 
(H.12.2)  Eger li dewlemendiya zimanî û 
stîliya Hawarê bête nirîn ji quncê armancên 
pêşdabirin û belavkirina zimanê kurdî yên 
ji aliyê rêdeksiyonê de hatine danîn û 
berpakirina programa kovarê, mirov wê 
kanibe bê dudilî wê yekê bilind binirxîne.  
Hawar di dema xwe de nimûneyeke geş 
bû ji rojnamevaniya kurdî re, bi hemî 
hewldan û çalakiyên xwe  vejandin û 
nûkirina zimanê neteweyî yê hevdem kir. 
 
   Li dawiya vê pişkê divê bête çespandin, 
ku Hawarê roleke pêşrewî lîst di tevgera 
rewşenbîriya kurdî de. Kovar bê rawestan 
xebitî li dijî nezanîn û nexwendiniya 
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piraniya gelê kurd. Bi saya Hawarê pir 
xwendevan hînî haydariyên nû bûn, ew bi 
fekt û bûyerên nû ji dîroka kurd û 
Kurdistanê û ji ya cîhanî dewlemend bûn. 
Mijadên taybetî li ser jinan, rabûnû-
rûniştinên kurdan hatin numakirin. Kurd 
pir dêndarê wê orgena çapemeniyê ne, ku 
wê zimanê netewî pêşdabir li ser bingehên 
rast û gava tewrî mezin di wê mecalê de 
hîmdanîn û belavkirina elfabeya latînî bû.  
 
   Hawarê rûpelên xwe ji rayên peyrewên 
olên cuda re vekir û çawabûna hevgotir-
kirina hemiyan li ser binçînên peyamên 
pîrozî yên olan nîşanda. 
   Kovara Hawarê bi mînayên jîndar 
nifşeyên kurdan hînî hezkirin û bedewiya 
zimanê milî kir, divê ev rastiya tal jî bê ser 
lêvan, ku dernektina Hawarê ziyaneke 
mezin gihand çapemenî û çanda kudî. 
   Qonaxeke nezok û valahiyeke peyt 
peydabû, piştî daxistina Hawarê di dîroka 
çapemeniya kurmaniciya jorîn de. Bi saya 
hewldan û kêferatên dilsozên kurdan ew 
valahiya tê tijîkirin û ew ala pêşrewiya 
rojnamevaniya kurdî ya Bedirxaniyan 
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daçikand di heyîna kurdan de bilindtir 
dibe. 
 
   Di pişka tê de ezê li çalakiyên rewşenbîrî 
yên Hawar pê rabûye di biwarên lîtêretûr 
û folklorê de bikolim.   
 
 
 
 
 
 
  



179 

 

PIŞKA SÊHEMÎN 
 

HAWAR Û PÊŞDABIRINA 
LÎTÊRETÛRA KURDÎ 

 
METÊRYALÊN LI SER DÎROKA LÎTÊRETÛRA 

KURDÎ 

 

 
   Parastin û geşkirina lîtêretûra netewî 
Hawarê didît wek merceke serekîn ji bona 
pêşdabirina çanda kurdî bi şêwakî giştî. 
Konsêpsiya lîtêratûrî û hunerî ya kovarê li 
ser wê mijadê di benda H. Sorî "Edebiyatî 
kurdî" de, ya di çend hejmarên pêşanî de 
belavbûye, tê dîtin. (H.5,7,8) Bi zimanekî 
pir sade nivîsevan rayên xwe derbara 
peydabûna kurdan û pêwendiyên wan li 
Kurdistanê li gel ew gelên dagîrker, ku 
hatine wir, têkiliyên wan û hevtesîratên 
cudayî diyardike. Ew zimanê kurdî wek 
zimanekî îndo ewropî li gel ziman û 
edebiyatên xinamî numadike, raya 
nivîsevanê serdemê ya Ebas Mehmûd 
Eleqadê misrî li ser edebiyatê dubaredike, 
ku ew bi jiyanê ve hatiye girêdan. H. Sorî 
vê rastiyê berçavdike, ku mafir dîroka 
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kurdan hîn zelal ne bûye, herweha pir 
metêryalên veşartî jî ji edebiyata kurdî 
hene û pir jî hindabûne. Ew loman li 
kurdan dike, ku ew bi zimanên bêgane 
dinivisînin Le zimanî xoyan ziyatir le 
zimananî bêgane têdekoşin, her be bûney 
ewewe kurdekan bo edebiyatî kurdî 
tênekoşînewe û edebiyatî kurdî - ewey ke heye - 
herwa be nezanrawî mawetewe. (149.5) 
Bendnivîs hewldide di nav pirsine teoriya 
lîtêratûrê jî keve û weha rast diencmîne, 
ku edebiyat bê jiyanê pêk naye, her 
edebiyatek xwediya jiyaneke taybetî ye. 
Ew şaxên wê jî nîşandide, ku wê demê ew 
weha tesnîfdikirin: Edebiyata goranî 
(stranî), çêrokî û komîdî. Li vir pêwîst e 
çend rêz bêne nivîsandin li ser şaxên 
lîtêretûrê. Di hemî jêderên hevdem de 
hemî teorîvanên lîtêratûrê li ser wê rayê 
ne, ku lîtêratûra ji van şaxan (çeşn, cûre) 
pêktê: Lîrîk, êpos û drama. Ew li gor 
taybetvaniyên kompozîtsiyonî ji hevdi 
cudadibin. Lîrîk, derbirînên kurt in ji 
jîyîna mirovan, bi rêya helbestan ew tê 
nîşandan. Êpos, çêlî jiyana mirovatiyê ya 
pir dijwar, an kêm dijwar dike û bi awaya 
kurteçêrok, çêrok, novêl û roman xwe 
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numadike. Drama, xwe ji axaftin û 
axaftindaran bidûrdixe, qehremanên wê 
di kirinê (action) de têne pêş berkirin. 
(150.344)  
   H. Sorî ji stranên kurdî kevn de destpêka 
edebiyata kurdî dibîne, lê nimûneyine 
kevnar nîşannade. Pêwendiyên mirov, 
stranbêjan bi hawîrdor re, di demên şahî, 
kêf, êş û kulan de bi stranan dihate 
nîşandan. Paşê ew dikeve forma stranên 
çêrokî. Bi kurtî ew behsa edebiyata yonanî 
kevn dike û li ser êposa Mem û Zîna 
Ehmedê Xanî jî çend rêzan dinivisîne. Ji 
xwendevanan re nivîsevan helbesteke 
çêrokî bi navê "Şîirî Leşkerî" raber dike. Ev 
berhema li Deşta Herîrê - rojhlata Hewlêrê 
- navdar e. 
   Di wî karî de çêliya mîrê Herîrê Silêman 
begê Herîrî dike, ku ew mîrê dawiyê yê 
mîrnişînê bû. Wî çend salan li dijî tirkan 
şer kiribû, piştî binketinê, wî wek dîl dibin 
Îstanbulê. Xwediyê wê berhmê bi navê 
Leşkerî hatiye nasîn. Tirk wî jî bi mîr re 
wek dîl dibin paytexa osmaniyan. Leşkerî 
ji xwîşka mîr Xanzad xatûnê hezkiribû. 
Ew evîn, êş, dûrî di wî karî de diyardibe; 
çend rêzan ji wê berhemê di hejmara 8ê de 
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belavdikin. Ji ber giringiya vê bendê, li gor 
dîtina rêdeksiyonê, ew bi herdu zaravan û 
bi herdu elfabeyan tê çapkirin. Benda 
"Edebiyatî kurdî" ya H. Sorî hewldana 
yekemîn e di kovarê de û wek haya min jê 
heye ya pêşrewî ye li ser dîroka lîtêretûra 
kurdî, lewma cihekî wê dîrokî taybetî 
heye di destpêka rexnevaniya lîtêratûrî 
kurdî de.  
   Bona tekûzkirina vê mijadê C. Bedrixan 
bendeke bayexdar bi sernava "Klasîkên 
me, an şahîr û edîbên me ên kevin" di 
hejmara 33ê de diweşîne. Di wê berhemê 
de hêmanine teoriya lîtêratûrê numadike 
û ew li gor raya min kane ji bendên 
yekemîn ên dîroka rexnevaniya lîteratûrî 
ya kurdî bê hijmartin. 
   Bi çend rêzan danerê wê li ser peyva 
klasîkê dimîne, wê ji xwendevanan re 
şirovedike, çawa hindavek di dîroka 
lîtêratûr û huner de, her bi xwe jî 
agahdariyê dide, ku pêwîst nake ferehtir li 
ser wê raweste û mebesta xwe diyardike, 
ku Vê behsê vekin; bi hêviya ku hinên din 
mijûl bibin û tiştekî tekûz bi ser xin. (151.6) C. 
Bedirxan bala xwendevanan radikşîne ser 
vê rastiyê, ku berhemên kurdî yên berî 
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musilmaniyê tu tişt jê nemane û çi di wê 
demê de kurdan afirandine, piraniya wan 
bi erebî, tirkî û farsî ne, vê mînayê jî tîne 
ku Herçî şahirên tirkan ên mezin yên ku serê 
tirkan bilind dikin Nabî, Nefhî û Fizûlî her sê 
jî kurdmanc in. (151.6) Dîsan jî bextê 
kurdan hebûye, ku di wê demê de 
hindikan jî berhemên xwe bi kurdî 
nivîsandine.   
   Bona nivîsandina benda xwe C. 
Bedirxan jêderên serekîn bikartîne, yek ji 
wana zanîna rehmetî Şêx Evdirehmanê 
Garisî bû. Ew şarezayekî mezin bû di 
edebiyat, dîrok û gelnasiyê de. 
   Piştî mirinê xwediyê kovarê weha li ser 
wî dinivisîne Li ser Kurdistanê te herçî jî 
bixwesta nik wî peyda dibûn. Dîroka eşîran, 
mejvemayên miletê kurdan... (152.2) Jêdera 
serekîn ya C. Bedirxan bo benda xwe bi 
karaniye, berhema navdar ya qunsilê rûsî 
li Erzrûmê ji salaên 1836 - 1869 M. 
Alêksendir Jaba ye. (153.126) C. Bedirxan 
dibîne, ku kêmanî di wê kitêba kurdnasê 
rûsî de "Recult de noties et recits kourdes" 
(154) hene.  
   Melayekî kurdî bi xwestina A. Jaba 
bendin li ser edîb û şaîrên kurdan bi kurdî 
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nivisîne. Li gor raya C. Bedirxan ew 
meleya ketiye hin çewtiyan li ser bûyîn û 
mirina şaîrina. Ew Melayê C. Bedirxan 
çêlîdike, Mela Mehmûd Beyazîdî ye * (155)    
   Wek emaneteke zanistî bendnivîs çi di 
benda A. Jaba de heye weha dihêle û li 
pesna wê dide, çawa esereke yektayî û pir 
zanyariyên nû li ba xwe jî li ser zêdedike. 
Benda xwediyê Hawarê piştî pêşgotineke 
bayexîn bi kurtenasîna şaîr Elî Herîrî 
destpêdike. Ferehtir ew şaîrê mezin 
Melayê Cizîrî dinasîne. 
Xwendevanên kovarê hîn di hejmara 6ê de 
kurtejîna M. Cizîrî xwendibûn û di 
hejmara 26ê de du perçe helbestên bi 
navên "Xanim" û "Dil ji min bir" dîtibûn. 
Bendnivîs di vir de li tekûzkirina 
"Dîwanê" dipirse û kêmaniya rexneya 
edebî nîşandide, ku ta dema wî ew ne 
hatiye lêkolandin; - ew kêmaniya ta dema 
me jî berdewam e -. C. Bedirxan kêfa xwe 
ji beyta "Şeb çiraxî şebî Kurdistan im" tîne  
û 23ê malkan jê diweşîne. 
   Her li vir jî mera rastî kurtejîna Feqehê 
Teyran û efsaneya Ş. E. Garisî li ser gotî, 
tê. Belgeheke giring jî C. Bedrixan 
pêşandide, ku ew şagirtê M. Cizîrî bû. Di 
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çend mlakên helbesteke şînî de, sala 
mirina M. Cizîrî belgehandî. (136.8)  
   Kurtenivîseke jînenigariya Melayê Batê 
û ya Axayê Bêdarî jî li pê wê tê -ew ji 
berhema Jaba ne-. Bona nasîna Ehmedê 
Xanî xwedîyê Hawarê yê şarezaya xwe di 
edebiyata Sofîzm û ya farsî de jî dinumîne, 
dema Camî di mesnewiyeke xwe de li ser 
Celaledînê Romî we dibêje "Ne Pêxember 
e, lê kitêba wî heye" û C. Bedirxan jî li ser 
E. Xanî weha dibelgehîne Belê Xanî jî 
xudan kitêb e. Lê Xanî pêxember e jî. 
Pêxemberê diyaneta me a milî, pêxemberê ola 
me a nijadîn. (156.9) 
   Bîreke nû C. Bedirxan li ser E. Xanî 
nîşandayî di vê pênasîna giranbiha de, ku 
li Rojhilat û li Ewropayê xelkê nizanîbû 
netewayetî çi bû, ji bona dîn û mezheban 
hevdi dikuştin; E. Xanî bîra kurdayetiyê 
belavdikir û bi hunerekî şîirî bilind bangî 
kurdan dikir, di şakar berhema xwe ya 
abedîn " Mem û Zînê " de: Kurdino! 
Dewleta xwe avabikin, bindest ne mînin, 
rêya serbilindî û serfiraziyê nîşandida. 
(156.9) E. Xanî dizanî diwaroj ya zaroka 
ye, ew hêvî ne, lewma ji wan re Nûbihar - 
ferhenga kurdî erebî bi şîirî vehand û 
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tertîba wê di nav kittêbên kurdî de, di 
dema xwe de, çawa M. Mehmûd Beyazîdî 
agahdardike ya sêhemîn bû Mubtedêd 
(destpêker H.H.) ekradan ji îbtîdada (destpêkê 
H.H.) Huce û Quranê dixwînin paşê Mewlûda 
Kurmancî (mebest ya Melayê Batê ye H.H.) 
paşê Nûbihar û Penda Etarî. (154.18).   
   Berhemvaniya E. Xanî bilind hatiye 
nirxandin li nav pisporên bêgane û kurd jî. 
Ew yekemîn şaîr e, ku di nav kurdan de 
we hatibe naskirin beramber hevpişeyên 
xwe yên din. Herweha di wê bendê de 
xwendevan haydariyan li ser Smaîlê 
Beyazîdî, Mewlana Xalid, Şêx Ebdilqadirê 
Gêlanî, Hecî Fetahê Herzoyî, Nalî, Şêx 
Riza û pirên din dibîne. 
   Li dawiyê C. Bedirxan kitêbeke 
hijmartinî mewzûn bi şîirnivisîn nîşan-
dide. Ew kitêba sala 1924an hatiye 
vehandin, lê mixabin xwedî û cihdera 
belavgehê ne diyar in. Çend malkên wê ez 
raberî xwendevanan dikim: 
 
 Heşt caran çar çendin eya şîrînbira 
 Ew sih û du ne herçî zêde ji te re 
 Heft caran pênc çendin eya tiflê piçûk 
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 Ew sih û pênc in da ko pê nebî xudûk. 
(151.14) 
   Hawarê gaveke mezin bi vejandina 
berhemnine klasîkên kurdan avêt bi 
latînîkirin û belavkirina wan, mîna "Mem 
û Zîn"a E. Xanî, di hejmarên 45 - 51 û di 54 
- 57 an de tê çapkirin.  
   Ji aliyê C. Bedrixan de ew bi latînî tê 
amadekirin. Ez hîn bîhnim bîran, ku 
rojnamevaniya kurdî di berbanga 
derketina xwe de rojnameya Kurdistan ya 
li jor hatibû nasandin, li wê berhemê 
vegerîbû û çend caran malkine wê belav 
kiribûn. (H.2, 8-9,13) 
   Qedrî Cemîl paşa jî bi karekî mezin 
radibe, ew Dîwana Melê werdigerîne 
tîpên latînî û di van hejmaran de tê 
belavkirin, (35 - 57). Bi weşandina Dîwanê 
kovarê ji xwendevanan xwest, ku eger li 
cem wan niviştine din hebin, wan bi ber 
hev din, cudayiyan numabikin û wan ji 
rêdeksiyonê re bişînin daku ew berhema 
tekûzirt bibe. Kovara Hawarê berhem-
vaniya wêjevanine din jî weşand ên heta 
berî wê demê ji xwendevanan re ne 
hatibûn naskirin. 
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   Fekta balkêş ew e, ku haydariyin ji 
xwendevanan hatin, piştî daxwaza kovarê 
li ser hevkariyê bona vejandina çanda 
kurdî. Weha ji Amûdê Selîmê Hisênî li ser 
mela Evdilmecîdê Kenanî dinivîse û 
helbesteke wî jî di hejmara 54ê de 
belavdike. 
 
   Hawarê giringî da belavkirin û nasandina 
berhemên klasîkan daku xwendevan rind 
aşnayî wan bibin û havilê jê wergirin. 
Bona ku ew lîteretûra hevdem li ser 
bingeha kevn rastûdurist pêşvabibin, loma 
jî ew berhemên di kovarê de hatine 
weşandin, bi hejmara pişkdariya nivîse-
van û bi çiqasiya hejmarî ji hemî orgenên 
çapemeniya kurdî yên berî Hawarê 
derketibûn, zêdetir e. Kovara Hawarê di vê 
biwarê de jî bê wêne bû. 
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WEŞANÊN LÎTÊRETÛRÎ DI HAWARÊ DE 
 

A. HELBESTVANÎ 

 
    Ji weşanên lîtêratûrî helbestvanî cihê 
serekîn di nav rûpelên kovarê de digire, 
sed û heştê û heft helbest hatine çapkirin, 
ji bilî Dîwana Melê, Mem û Zîn û 
wergerandina Çarînên Omer Xeyam. Ew 
berhemina ji aliyê bêtirî pêncî helbesvanî 
ve hatine nivîsandin û ji têvel aliyên 
Kurdistanê ji rêdeksiyonê re hatine 
şandin. Behra tevî mezin jê bi kurmanciya 
jorîn e, ji zaravê jêrîn jî çend perçe hene. Sê 
helbestên Kurdî Elwatî jî bi zimanê erebî 
di hejmarên 13, 17, 20 de hatine weşandin.  
   Mijada serekîn ji helbestvanên Hawarê re 
bê guman mijada welat bû. Hema sernava 
hin berheman di kovarê de hikumdariya 
wê yekê dinumîne, bo nimûne "Welatî 
kurdan" ya Ebdilxaliqê Esîrî (H.5)," Hey 
Wetin" ya Xidok (H.10), "Welat" ya 
Ehmedê Mêrdînî (H.19), "Welatê min" ya 
Cigerxwîn (H.26), "Welat" ya Sibhiyê 
Diyarbekirî (H.34) û htd... 
   Wateya peyva welat ji helbestvanên 
Kurdistanê re, wateyeke pir kûr û fereh e. 
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Welat li gor têgihêştina wan ciwantirîn 
surişta kurda ye çiya, deşt, newal, zozan, 
çem, bax û gulîstanên wan ên dewlemend 
in. Welat ji wan re hebûn û nebûn e. Welat 
dîroka gel e, raperîna rûmetdariyê ye û 
tragêdiyên bi ser kurdan de hatine 
hilweşandin, têkoşîn ji bo serbestiyê û di 
rojên îro de jî.  Ew keç û kurên leheng, mêr 
û jinên mêrxas ên bi her tiştî cangoriyê 
dikin bona azadiya wî. Bi evîneke germ 
helbestên Cigerxwîn berv Kurdistanê bi 
Bûkar cîhanê dehre. 
   Al sêmboleke pîroz e, her gelek xwedî 
ala xwe ye û ya giştan jî bi serbestî 
dimilmile. Ala pir kêm gelan hatiye 
qedexekirin û kurd jî yek ji wan gela ye, 
ku ji salên dûrûdirêj de bona daçikandina 
wê xwînê dirijîn. Ala kurdan jî carne kurt 
hatiye venan û tê vanan; di dema 
raperînan de, di demên berdewamiya 
têkoşînên çekdarî de û di yanzdeh mehên 
jiya Rêpûblîka Kurdistanê ya hatiye nasîn 
û bi navê Rêpûblîka Mehabadê di sala 
1946ê de.  
   Di dilê niştimanperwer, hunermend û 
gel de al tim dimilmile, çawa di helbestên 
Herekol Azîzan "Alê kurdan" (H.5.4) û 
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Cigerxwîn de "Ala Rengîn" (H.29.9) tê 
nîşandan. Bona ku ew netê jibîrkirin û her 
demê were naskirin H. Azîzan rengê wê ji 
xwendevanan re diçespîne : 
 
 Xêzek kesk û xêzek sor, 
 Nav sipî û nîvek zer, 
 Keskesor e, bi roj e, 
 Ev li jêr û ew li jor. 
 
 Di salên heftê de berhema "Ala rengîn" 
bûye straneke netewî; dengbêjê kurd î 
navdar Şivan Perwer ew û pir ji helbestên 
Cigerxwîn bi reseniya hunera xwe 
gihandine dil û malên kurdan li tevahiya 
Kurdistanê û dervayî wê. 
   Pir helbest di kovarê de mişt in ji hêviya 
serketinê û dozkirinê ji bo wê; O. Sebrî di 
berhema xwe "Cejinpîroziya Welato" de ji 
kurdan re rojên cejnanî rast numadike; 
dema, ku neyar bêne kuştin û tova wan li 
welêt bête hilkirin: 
 
 Dê hingê bêjim cejina te 
 Pîroz be li ser çavên min. (157.4) 
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   Bi wê nefesê jî Cigerxwîn rewşa bindestî 
û dîlitiya welêt raberdike di helbesta 
"Gotina welat" de, ew mêtodeke nû li vir 
bikartîne, çawa kurekî welêt û bi navê wî 
dengdike, pergala wî ji kurdan ravedike, 
daku wî bêtir bendî di nav çingên 
dijminand de ne hêlin: 
 
 Silavan zû ji min bigîhne kurdan 
 Bibêje ez kiçik bûm taku bûm pîr 
 Nedî min xwe wekî vê salê esîr 
 ... 
 Ji çavên min diçin sed av û co 
 Ji min êdî dikin gazinde zaro. (158.6) 
 
   Ta roja serketinê bi ser kurdan de 
bipişkuve çiqas xwîn wê bê rijandin, çiqas 
cih û warên welêt wê bêne kavilkirin, 
çiqas birîn wê sarêjnebin, "Birîna" K. 
Bedirxan jî yek ji wan birîna ye; dijimin bi 
hovîtî êrişên xwe dibin ser Kurdistanê; ne 
dexil û dan, ne bajar û gund ne hêştine. Li 
gor bihna vê helbestê we jê dixuye, ku ew 
piştî serneketina raperîna Agirî hatiye 
nivisîn: 
 
 Mêrg û zevî xirbe ne 
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 Gund û qesir tirbe ne 
 Bilbil mirî gul mirî. 
 
 Çavên bûkan b'hêstir in 
 Kund digirîn distirên 
 Ne pez maye ne şivan. (159.3) 
  
   Li her deran kund -sêmbola kavilkirinê- 
di nav xiraban de, di cihwarên koçkirî de 
dijîn, we dixuye ew dewlemend in li 
Kurdistana bi destên dijiminan tê 
hilweşandin. Şaîrên Hawarê bi ciyawazî 
rawestan li hember bûyerên xwînayî yên 
bi ser kurdan de dihatin. Hinekan nikanîn 
ew malwêrankirina gotirbikirina, loma jî 
şîirên wan bi bedbînî hatine nîgarkirin. 
Bireke din jî ew êş û azarna sanahî ne 
didîtin lê diçespandin, ku xwîna rijandî 
wê berhem bide, ew tu caran badilhewa 
naçe, wan bangî tolvedan û têkoşînê 
dikirin, ji wan şaîran bê guman Ciger-
xwîn, O. Sebrî, M. Botî, Hoşiyar, F. Bêkes, 
E. Esîrî û yên din bûn… Ew roleke pir 
mezin dilîstin di hişiyarkirina gel de û 
kovara Hawarê ji xwe re dengê azadî û 
serbestkirinê didîtin bi saya wê orgena 
çapemeniyê - ku di wê demê de tu rêyên 
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din tine bûn ji bilî wê - wan bîrên serfirazî 
û miletheziyê belavdikirin û di giyana 
spardeyî de rêya nemanê didîtin. 
Rêdeksiyona Hawarê jî bi tevahî li gel 
helbestvanên pûblîsîst bû, ew di hejmara 
4ê de helbesta Hacî Qadirî Koyî "Ey 
kurdîne wişyar bin" dibin quncê "Helbestî 
qewmî" de diweşîne. Şaîr teqezdike, ku 
îtifaq û yekîtî giringtirîn gav in û li ber 
ronahiya wan herdu diruşman divê 
cudayî ne keve navbera şivan, cotakr, mîr 
û gavanan. Helbestvanekî din bi bernavê 
Lawê Findî, ji deşta Sirûcê di "Hişiyar-
name" ya xwe de hawarê li kurdan dike, 
ku berî her tiştî bila fenera zanînê li nav 
kurdan rewşenbibe û di wê mecalê de 
divê bê lezandin, nemaze zarokan hînî 
xwendinê bikin û asoyên têvel zanyariyan 
li pêşa wan ferehbikin: 
 
 Zarokê xwe bixwînînin 
 Bi qanûnan bizanînin 
 Belkî doza me hilînin. (160.3) 
 
   Her helbesteke K. Bedirxan jî bi sernava 
"Hişiyar" di hejmara 10ê de belavbûye. B. 
Ferîdon ku bi berhemên xwe pir kêm 
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amadebûye di kovarê de, lê li gor dema 
xwe we dixuye, ku mirovekî şareza ye, 
him dîroka gelê xwe û him serdema xwe û 
pilanên tê de dihatine gerandin ji 
xwendevanên Hawarê re diyarkirî, di 
helbesta xwe "Xwe nas bikin" de. Ew kara 
pêşkêşî Haco axa kirî û yekîtiyê xweş 
derman dibîne ji kurdan re. (161.9) 
   Di nav berhemên di Hawarê belavbûne 
de lêgervan rastî hinekan tê yên bi 
naverokên xwe hevdijatiyên civakî, siyasî, 
hundirî nîşandidin. Ew li dijî mîr, axa û 
melan ên ne di xizmeta gel de ne, lê bi 
vajayî wê çavpehniyê ji dijminan re dikin. 
Bireke karên wan ji aliyê hin şaîran de, 
nemaze ji aliyê Cigerxwîn de hatine 
riswakirin. Di şîira "Divê em bibin yek" de 
şaîr wan bi "talanker", "mêrkuj" û 
"xwînrêj" dinavîne, herweha bireke 
xwendevanên xwe di bajaran de veşartine 
û xwe ji miletê kurd dûrxistne jî ji ber 
tûjîtiya qelemê wî nafiltin.  Cigerxwîn 
weha jî raya xwe diencimîne, ku di 
merceke weha de her dijmin xedardibe û 
bi sanahî gel ji hevdi diqetîne. Emîn Alî 
Bedrixan jî bi nerazîbûn navê wan kesên li 
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pê wan leqeban digerin di berhmeke xwe 
de tîne: 
 
 Nakes hemî bûne mîr û axa 
 Yê ev kirî mala wî ne ava. 
 Rabe here nik heval û kalan 
 
 Da tu nekevî newal û çalan.    
 Dermanekî çêke bo birînê 
 Da tu ne kevî di nav nivînê. (162.4) 
 
   Divê hîn bê gotin, ku rewşenbîrên 
Hawarê nikanî bûn hevdijayetiyên çînayetî 
zelal têbigihêştana, çinkê bîrên fîlosofiya 
madî we fereh hîn li heremê ne hatibûn 
belavkirin. Di qonaxeke weha de bona 
serfiraziya netewî wan rast bîrdikir, ku 
hemî divê bi berpirsiyariyên xwe yên 
niştimanî rabin û doza yekîtiyê tim dihat 
ser zimanan. K. Bedirxan helbesta "Bi yek 
bin" (H.28) dinvisîne û li jor jî ew mijada 
hatibû pêşberkirin. 
   Bona hişiyarkirina siyasî şaîrên kovarê bi 
awayekî hunerî sade û vekirî bangî hemî 
çîn û rêzên gelê xwe dikirin, wan di bin 
navê "marş" de helbestên xwe nivîsandin. 
Taybetvaniya wê cûrêya hunerî ew e ku bi 
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peyvine heyhêrî (hemasî), vekirî û ji her 
kesî re fehmkirî, ew bêne pêşkeşkirin. 
Hukariya wê divê yekser be; ew gel rake 
ser pêyan bona têkoşînê di her biwarekî 
de. Naveroka wê divê li ser kurd û 
Kurdistanê be, doza yekemîn li vir bê 
guman yekîtiya kurda ye. "Marşa" 
yekemîn ji aliyê şaîr Mistefa Ehmedê Botî 
"Marşa kurdî" tê çapkirin û weha ew 
destpêdike: 
 
 Gelî biran werin cengê 
 Bişûn dil ji vê jengê. (162.7) 
 
   Ew di "Marşa" xwe de weha diramîne; 
ger kurd bi dil û can bixebitin, wê 
encamên kirinên xwe jî bibînin: 
 
 Kêf û xweşî her pê we ye 
 Hûn vê bizanin her we ye. (162.7) 
 
   Bi wê nefesê marşên şaîrên din jî têne 
belavkirin "Marşa xortan" a O. Sebrî 
(H.27.7), "Marşa rêçnasan" ya Cigerxwîn 
(H.28.8), "Marşa" Ehmedê Namî (H.41.2), 
"Marşa felatê" ya O. Sebrî (H.50.7) û 
"Marşa keyanî" ya Cigerxwîn. (H.52.8) 
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Hawarê bûyereke dîrokî xwînayî di nav 
rûpelên xwe de tomarkir, şaîrê nemir 
Pîremêrd di helbesta xwe ya navdar de 
"Wefdî Kurdistan" rûreşiya xwefiroş û 
nûkeran diyardike; hîn di 6ê îlona 1930î 
de, di wê  "Roja reş" de karbidestên îraqî 
hilbijartineke derewîn li bajarê Silê-
maniyê kirin, bi wê bûneyê gel nerazîbûna 
xwe numadike bi xwepêşandinekê.  
   Cendirmeyên dewletê çend kesan di wê 
royê de dikujin û hin jî birîndar dibin. 
Hejmareke pir ji rêçûnvanan digirin û 
davêjin zîndanan. Li hember wê tragêdiyê 
deselatdarên hikumetê "wefdekî" ji 
kurdan çêdikin û wî dişînin Bexdayê çawa 
pişgirî li siyaseta merkezî û lêbûrîn-
xwestin ji ber bûyerên wê rojê. 
   Pîremêrd endamên wî wefdî wek 
xwefiroş dizane, ku dehrin pêrgiya 
dijminê kurdan dikin û rûyên kuştiyarên 
wan maçdikin. Şaîr di wê berhema nirxîn 
de du hêzên gel nîşandide; hêza têkoşer û 
cangorî û bi vajayî wê hêza di xizmeta 
dijimin de. Li dawiya şîira xwe bi hostayî 
ew berbanga serbestiyê raberdike: 
 
 Min boye rengî sorim xoş ewê 
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 Mujdey şefeqî lê derekewê. (163.4)  
 
   Lêkolîner Marof Xeznedar weha 
Pîremêrd dinasîne, ku ew wek niştiman-
perwerekî kurd hewldida bi saya 
belgehên dîrokî mafê Kurdistanê bona 
serxwebûnê diyarbike. (16.166) Di her 
demekê de; di xweşî û nexweşiyê de 
şaîrên kurdan xem, mişûr, hêvî û 
hezkirina welêt dixwin û wî jibîrnakin, 
şaîr F. Bêkes di zîndanê de li Silêmaniyê 
helbesta "Yadî weten" dinivisîne û di 
hejmara Hawarê ya 12ê de belavdibe. Ew 
helbesta dagirtiye bi evîna welêt û ew 
yeka ji mezinekî wek F. Bêkes re karê rojê 
ye. Çend malkên wî karî raberî 
xwendevanan dikim: 
 
Ey weten meftûnî tomû şêwetim bîr kewtewe 
Wextî bendîû esaret, pê be tewq û kotewe 
Min le zîkirû fîkrî to xafil nebûm wa tênegey 
Hepsû têheldanû zîlletî toy le bîr birdotewe. 
(164.5) 
   
   Sala 1970î Mihemed Mila Kerîm "Dîwanî 
Bêkes" belavdike, ew şîira li jor binavkirî 
bi vê serenavê "Ey weten" hatiye çapkirin. 
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(164.5-6) Birek ji helbestên di Hawarê de 
çapbûne pêşkêşî şehîd û qehremanên 
Kurdistanê bûne. Helbesta "Şehnama 
şehîdan" a Cigerxwîn ji du perçan 
pêkhatiye, perçê yekemîn û duhemîn di 
hejmarên 18 û 19an de belavbûne. Ew 
berhema ji bo şêhîdên welêt hatiye 
nivîsandin, nemaze yên giyanên xwe di 
Raperîna Mezin (1925) de dane. Cigerxwîn 
çawa rêzdarî û teqdîr ji wan kelekes-
ayetiyan re; navên wan yek bi yek tîne: 
Şêx Seîd, Fuad beg, Kemal Fewzî, Yosif 
Diya, Heqî beg, Xeyrî beg, Silêmanê 
Ehmed, Efîf beg û htd… Şaîr bi xemgînî 
bûyerên kuştina kurdan pêşberdike, ku 
hikumdarên Tirkiyê tenê reyên qirkirin û 
nehêştinê ji wan re çare dîne û dibînin, 
herweha di wê katê de jî ew bihêvîdibe, 
ku rojekê welatekî serbixwe bi navê 
Kurdistanê wê bê avakirin, ger çiqas bi 
derengî jî keve.   
   Cigerxwîn hêviyên xwe bi ciwanên 
kurdan ve girêdide di şîira "Pêşkevin" de 
(H.54), barê giran ew li ser milên wan 
dibîne û bangî wan dike, ku mil bi mil bi 
hev re bixebitin û li ser wê dozê herin ta 
roja felatê. Şaîrên Hawarê rola E. Xanî ya 
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hunerî û siyasî jî jibîrnekirin; K. Bedrixn di 
helbesta "Xanî" de weha şakara E. Xanî 
dinirxîne, ku ew pertewa helbestvaniya 
netewî ye di lîteretûra kurdî de: 
 
 Ew nûr e, herê li erdê şihrê 
 Şihra me ye, şihra bendewarî 
 Seydayê me ye, melayê yekta, 
 Ava kiriye bi şor, keseran, 
 Parîsê gulî bi şorê kurdî. 
 .. 
 Ronahiya te, da li erdê kurdan, 
 Ronahiya te delala yezdan. (165.4) 
 
   Ev e E. Xanî, mezinê mezinan, vehênerê 
ferhengvaniya bêjeyên netewî.  
   Şaîrek bi bernavê Behmenê Zerdeştî di 
15ê hizêrana 1932an de û li Beyazîdê 
helbestekê bi sernameya "Ji Xanî re" 
dinivisîne û tê de agahdardike, ku gora E. 
Xanî cihekî pîroz e ji gelê kurd re. Ew li 
ber tirba rêberê mezin bangdike û mizgîna 
pêşveçûnine netewî dide E. Xanî. Di nav 
rûpelên Hawarê de "modêleke" şîirî bi 
navnîşana "Berdêl" derdikeve, ku şaîr 
helbestine xwe pêşkêşî hevdi dikin. Ew 
wek dengvedan li ser berhemeke yekî, 
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wek bersiv, yan derbirîna hestan 
numadibe; weha Qedrîcan "Berdêlekê" bi 
bûna belavkirina "Loriya Bedirxan"  di 
hejmarê 6ê de diweşîne. Qedrîcan di bin 
hukariya wê helbestê de ya xwe dininvîse, 
lema jî ya wî hinekê qels diyardibe, belkî 
ew qelstirîn karê wî helbestvanê nûxwaz 
be jî: 
 
 Çerxa felekê, eger nesîm e 
 Pêşî ku herçend kozik û kemîn e 
 Çavê xwe veke, xwedê kerîm e 
 Rabe Bedirxan, dê rabe lo lo!. (166.2)  
 
   Herweha mijadên siyasî jî carna di nav 
wan de diyardibûn. Ew "modêl"a weha 
nîşandide, ku hevpêwendiyên hunerî û 
mirovayetî di navbera şaîran de xurt dikir, 
weha Ebdilxaliq Esîrî helbestekê bi 
sernavê "Ho Cigerxwîn" di hejmara 14ê de 
belavdike. Cigerxwîn jî karekî we ji O. 
Sebrî re dinivisîne (H.21.2), Ji Kobaniyê di 
roja 18ê gulana 1932an de O. Sebrî 
"Berdêlikê" ji Qedrîcan re dişîne. (H.2.10) 
   Birek ji helbestên di kovarê de çapbûne, 
xwediyê wan diyarî C. Bedirxan û orgena 
wî ya çapemenî Hawarê kirine. Di wan de 
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rola malbata Bedirxaniya di dîroka 
têkoşîna gelê kurd de, di warê çekdarî û 
çandî de numadikin. Ew bi taybetî li ser 
rola C. Bedirxan radiwestin û rajeyên wî 
yê cuda bona pêşxistina lîtêretûr û zimanê 
netewî. Ji wan berheman ez sernava 
çendan li vir tînim bîran: "Kula dil" (H.9.6) 
a Cigerxwîn, helbesta tekûz a şaîrê 
nûxwaz Ebdela Goran "Îlhamî Hawar", ku 
destpêka wê ne wek berhemên din e, ew 
pir şaîirane dinivîse, ew karekî nû ye li gor 
wê demê, li dawiya wê berhemê ez van 
çend rêzan raberî xwendevanan dikim: 
 
 Îsta le deştî Şam le ser qebrî 
 Bapîrî gewrey bo wilat egirî, 
 Bo wilat eka şîwen û hawar ... 
 Kurd xîretêk zînhar ! Sed zînhar ! 
 Be komel bigirn guê le Hawarî: 
 Komel celb eka rîqqetî barî! (167.5.)  
 
   Mistefayê Milî bi karekî xwe tê "Ziyareta 
Hawarê" (H.12.6), ji Şehrezûrê Aptîn bi 
navê xwe yê veşartî helbesteke dirêj "Bo 
xawenî Hawar", ku ew "Fexrî miletî 
Celadet bege, newey mîrî Cizîr û 
qehremanî melêkî Botanî" dinivîse. 
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(H.14.4) Hebeşê Îsmaîl jî karekî belavdike. 
(H.20.11) Helbesteke dirêj ji bajarê 
Koysinciqê tê, xwediyê wê Lawêkî Kurd 
Ewnî ye, di 24ê kanûna duhemîna 1933an 
nivisiye (H.22.3-5) û htd... Şîn di lîtêratûrê 
de janireke serbixwe ye, şaîrên kurd jî ew 
janira di nav rûpelên Hawarê de vehan-
dine, nemaze gava mirovên payebilind 
rehmetî dibûn. Çend şînehelbest û 
şînebend pêşkêşî Şêx Evdirehmanê Garisî 
bûne, lewma jî hejmara 11ê ji kovarê bi 
alaya welêt hatibû alandin, K. Bedirxan bi 
"Meşheda îbretê" wî verêdike, C. Bedirxan 
bi bendeke têrhaydarî, qencî, dilsozî û 
zanîna wî numadike. M. Botî jî çend 
malkan li ser wî rêzdike. Mixabin 
Qedrîcan kêm hatiye nav rûpelên kovarê, 
lê gavê ew tê bi tidarekeke mezin tê; 
berhemine hunerî şîirî û herweha paxişanî 
tekûz raberî xwendevanan dike, bi raya 
min Qedrîcan yek ji şaîrtirîn hunermendê 
kurmanciya jorîn yê wê demê ye, bala xwe 
pêdin di vê helbestê de "Tabûta bi xwîn - 
Şêx Evdirehmanê Garisî çû rehmetê", 
çawa destpêdike: 
 
 Li erdê dinêrim dilopên xwînê 
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 Didme ser şopê çi bibînim ez 
 Darûber, kevir kuç û giş dikin şînê. 
 
   Ne tenê dost û heval şîndar in, ji 
mirovekî wek wî re pişkdar ne kirin di 
şîna wî de kêmaniyeke ji niştimanper-
werên kurdan re, Qedrîcan hawîrdorê jî 
vexwendî dike û ew jî bi şîndaran re 
hêstirên hesretê dibarîne; helbestvan 
berdewamdibe û çêlî ewran dike, ewirine 
çawanî!  
 
 Tabûtek di nava ewrekî bi xwîn  
 Melekan kişand ezmanê jorîn. (168.6) 
 
   Bûyera mirina Ş.E. Garisî kargêriya xwe 
li nivîsevanine din jî dike, berhemên şînayî 
di hejmarên din de jî têne belavkirin. 
Hawarê şîn li ser mirovine din jî girêda 
mîna: Xelîlê Ramî, Dr. Ehmedê Bêraqdar, 
Îlyas û yên din.   
   Surişta Kurdistanê jî cihê xwe di dilên 
helbestvanên Hawarê de digire; ez 
bawerdikim piraniya hunermendên kurd-
an dêndarî surişta xunamî ne, ew îlhamê 
dide wan, waneyên hunerî pêşanî ew ji 
dest dayîka suriştê werdigirin. Cigerxwîn 
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li pesna Derîkê dide, di hajmara 5ê de, 
ciwanî, kanî û mêweyên wî bajarokî 
diçêlîne. M. Botî ji pozê çiyayê Cûdî de bi 
dîtineke penoramî giştî li Kurdistanê 
temaşedike û axîna dikşîne, ku Cizîr, 
Zaxo, Hewlêr, Şirnex û yên din bê mîr û 
hakimên kurdan mane. (H.45.6) Herweha 
şaîr M. Botî li Bexdayê, li kenara rûbarê 
Dicle pirsan jê dike, ku çira melûl û hêdî 
hêdî diherikî. Ava Dicle bi dîtina şaîr bi 
xwîna kurda şêlobûye. (H.47.5) 
   Berhemên E. Goran di hejmarên pêşin de 
bala lêgrvanan radikşînin ser xwe. Di wê 
demê ew nûberine nû bûn di helbest-
vaniya kurdî de, mixabin her çar şîirên wî 
di Hawarê de çapbûne: "Awatî dûrî" 
(H.9.5), "Ey Gelawêj" (H.12.7)," Îlhamî 
Hawar", (H.10.5), "Bo xanimêk". (15.7) Sala 
1980ê Mihemedê Mila Kerîm cildê 
yekemîn ji dîwana E. Goran belavdike. 
(169) Ew kara xizmetekî mezin e ji 
lîteretûra kurdî re. 
   Pir Mixabin ku kurd hemî nikanin wê 
berhemê û hemî karên bi tîpên erebî 
hatine çapkirin, bixwînin û hîn mesela 
zaravan jî wê pir deman li ber xwe bide ta 
çarek jê re bête dîtin. Î. Resûl pêşgotnek ji 
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wê Dîwanê re nivisiye, tevî ku rajeya wî 
lêgêrvanî ji rexenvaniya kurdî re kirî pir 
bayexdar e; ew yek ji danerên bingehên 
rexnevaniya lêtêretûrî kurdî ye û bêtirî sî 
berhemî pêşkêşî pirtûkxaneya netewî kirî, 
lê di nirxandina E. Goran de; di vê 
berhemê ew hinekê ji rêbaza zanistî 
derketî û bêtir guh dayî atêfetê (emotion). 
Bê guman pir rêz û teqdîra min ji karên 
mamoste Î. Resûl re hene. 
   Belkî mijada lîrîkê a yekemîn evîn be, 
lewma jî tu helbestvan tune ne, ku li ser 
evînê ne nivîsandibin, ez bawerdikim wê 
hîn rastir be eger mirov bibêje, ku evîn 
şaîran dinijyarîne. 
   Kovarek wek Hawarê jî bê evîn namîne. 
Hîn Cigerxwîn xwe muftiyê eşqê dijmêre 
û fetwa wî evîn e, di wê biwarê de çend 
helbestên nazik ji dilê "Muftî" derdikevin, 
di bin van sernavan de "Ez û dîlber" 
(H.25.4), "Xanimek ciwan" (52.11), "Ez û 
yar" (H.57.6), "Ya reb" (57.4).  Gava şaîrê 
bilbil bangî sorgula xwe dike û eşqa dilê 
xwe jê re vedike, ew nikane xwe bi 
temamî xenîbibîne, dema welatê aşqdar di 
bin lingên dijminan de bê civilandin. 
Cigerxwîn dengê gelê kurd e, niwênerê 
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jan û êşên wî ye, loma evîna Cigerxwîn ta 
ya şexisî jî bi evîna welêt re amête ye, ew 
têkilî hev bûne çawa mast û dûşav tukes 
nikane wan ji hevdi cudabike, weha jî 
evîna Cigerxwîn e, evîneke têrdagirtî ji 
tragîzmê. 
   Şaîr û pûblîsît O. Sebrî tovên evînê ta 
demekê xewandibûn, di kûraniya dilê 
xwe de, wext tune bû, her mijûlî têkoşînê 
bû, li giraveke Medegeskerê, li Sent Marî, 
di 10ê şibata 1936an de ew tovên yanzdeh 
salan hatibûn raketin hêdî hêdî serên xwe 
radikirin û şoerşgerê bidûrxistî - li taraw-
geyê - ji axa Kurdistanê helbesta "Evîn" 
dinivîse: 
 
 Derdên ku yanzde salan  
 Me bê awa civandin 
 Wê xweşdema li nik wê 
 Hemî ji me revandin. (170.2)  
 
   Helbestvan naxwaze bi tenê li wir 
bimîne, ew klasîkên kurdan M. Cizîrî, F. 
Teyran û E. Xanî, xwediyên qelemên 
zêrînî jî vexwendî ba xwe dike. Di Hawarê 
de hêmanên şîirnine oldarî jî têne dîtin. 
Şaîr di wan de berî her tiştî pesna Xwedê 
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didin, lava jê dikin, ku belkî ew jî arîkar 
be, bona rizgariya Kurdistanê, mîna 
"Lavelav" (H.3.2), O. Sebrî jî derd û kulên 
xwe û yên gelê kurd jî Xewdayê mezin re 
bi hûrî xeberdide. (H.20.3-5) 
   Ew mijada hinekê pêşvediçe û lêgervan 
rastî têrmênine (mustelh) sofîzmê tê, wek 
"Meyger, sermest, dilmest, bade, cam û 
htd..." Di helbesta Evînê Cîwelek 
"Dilmest" de. Van sê malkên serketî ji wî 
karî ez raberî xwendevanan dikim: 
 
Meyger bala xwe bide, ger badeya te tîr e 
Çend hêstirên çavê min, wê dike ava şîr e    
Badenûşên berî me wisan kirin bîne bîr e. 
(171.5)   
 
   Tevî ku M. Botî navê helbesteke xwe 
"Xeyamwarî" lê kirî, lê pêwendiya wê bi 
O. Xeyam ve tune ye. Ta wek karekî lasayî 
mîkanîkî jî ew kara qels e. (H.24.9) Bi 
helbesta O. Sebrî "Hêviya nuh", ew mijada 
temamdibe. Ew hemî xaç û pûtan dişkîne, 
şêx, sofî, mela û derwêşan derdike û li 
neviyên Ristem û Îhsan digere û bangî 
tekoşeran dike, ku bi destê zorê ewê rêya 
jîn û felatê vekin ta hemî kurd dilgeş bibin. 
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(172.5) Bona nasandina helbestvanine 
mezin Hawar bi şêwakî pêryodîk "Çarînên 
Xeyam" belavdike. K. Bedirxan bi karekî 
mezin radibe, ku xwendevan wan bi kurdî 
dixwînin. Ew di van hejmaran de (17 - 26) 
belavbûne. Ji lêgervanan re ne aşkere ye 
ew ji çi zimanî hatine wergrandin, ew 
yeka hinekê bayexa her wergerekê 
kêmdike, eger ew ne ji zimanên binecih 
bin. Bi kurdî ew berhema, bi gelemperî 
baş tê xwendin. 
 
 

LORIYA BEDIRXAN YAN 
DELALIYA ZAROWAN 

 
- HELBESTEKE TAYBETÎ - 

 
   
 Lîrîka sedsaliya bîstan di lîteretûra kurdî 
nûjen de bi raya min, bi helbesta Delala 
Zarowan destpê ike. Ew berhema di sala 
(1906ê de hatiye vehandin û di hejmara 5 
de hatiye belav kirin. Xwediyê wê Emîn 
Alî Bedirxan e, yek ji rewşenbîrtirîn 
mirovên serdema xwe bû, ew kesê ku 
kurên xwe bi dil û hişê kurdanî xwedî 
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kirin û ew xistine ser wê rêya, ku bi xwe û 
bavê wî tê de mirine. (173.3-4)  
   Mirovek, kelayeke rûmetiyê di dîroka 
kurdan de, li vir bavek, wek pir bavan di 
mercine dijwar û taybetî de bi "kezeba" 
xwe re dipeyive ... Kêm in bavên we, ku bi 
hunerî hestên xwe abedîndikin. 
   Bi form û bi naveroka xwe ev karekî 
hunerî nû ye. Berî wê berhemine we ji min 
re ne aşkere ne, divê ku paşê hinek ji wê 
nûjentir bêne dîtin; ew yeka jî bûye 
tradîsiyonek di lêgerînên kurdologiyê de; 
em pircaran nikanin rayên xwe sedî sed di 
pirsekê de bidin, lewra tim rêyên lêgerînê 
ne zelal in, yan destên lêgervanan 
nagîhinin jêderan, yan jî jêder hatine 
binerdkirin, kavilkirin. Delala Zarowan ne 
li ser kêşeya (wezin) Ferahîdî - ya demeke 
dirêj di edebiyatên gelên Rojhilata Navîn 
û Nêzîk de deselatdar bû - hatiye nivisîn, 
çawa berhemên piraniyên klasîkên 
kurdan.  
   Ew berhemeke kurdî ye bi kêşe û qafiya 
xwe. Kêşeya (174) wê a pêncmovkî û du 
lingî ye, çawa C. Bedirxan dibêje (H.20.2), 
yan li ser kêşeya Hespê Çeleng e, ku ew 
du gavan daveje û her gavek pênc movikî 
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ne, çawa Cigerxwîn wê dinasîne. (H.22.1-
3) Ew berhema ji heft pişkan pêk hatiye, 
her pişkek ji çar malka ye. Rêza yekem 
weha hatiye kêşandin: 
 
Bin  ve  xweş  î   ya   dil  û  du  ça  van 
 1     2     3        4    5    1    2   3     4    5 
    
   Herweha ew ta dawiyê berdewam dibe, 
tenê destpêka çarîna duhemîn movkek li 
qezê ketî, ne dûr e lengiya çapê be. 
   Helbestek ji bo zarokan hatiye nivisîn; ne 
asan e karekî weha, stranek bi dengekî zîz 
bê xwendin, strandin, tertîlkirin ew kane  
keviran jî bitewîne, weha jî girî bi malbetê, 
bi mezinan diket gava xweha Celadet di 
şîna qehremanê biçûk de ew berhema 
dinehwirand. (H.5.4) Delaliya Zarowan bi 
peyvine sadeyî, şîirî pir awazdar û 
hukardar hatiye vehandin. Sermîyaneke 
netewî, dewlemendiyeke hunerî ye, 
nivşên ciyawaz di wê helbestê de rastî 
hevdi tên; dîrokeke dûrûdirêj e. Maka 
tragêzma kurd û Kurdistanê tê de dixuye, 
heta niha xwendina wê ne asan e, gava ew 
tê xwendin, an girî dikeve xinaqê 
xwendevanan, an jî çawa mûrî bi govdî 
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mera re deherin. Cangoriya Bedirxaniyan 
di rêya rûmetiyê de dibe adeteke kurdanî 
û çiqas mînayên we rûmetdar hene û wê 
hebin. Di wê berhemê de Bedirxanê biçûk, 
yê li tarawgeyê bûye û di sê saliya xwe de 
li wir jî binaxbûye; qehremanê serekîn e. 
Ew ne janireke şînî tenê ye, ew rojgara 
Bedirxaniyan nîşandide û çawa tê gotin 
derdê feleka neyar tomardike. 
   Li gor dîtina min Delaliya Zarowan 
sêmboleke du şaxanî ye, şaxek ser-
bilindiya têkoşînê bo rizgariyê numadike 
û şaxa din êş, dûrî, tarawgeyê , mirin ku 
mirov nikane ta piştî mirinê jî di nav axa 
xwe de, di nav goristana malbatê de bê 
veşartin, pêşberdike. Ev e dramatûrgiya 
vê helbestê.  
   Di warê komposiyonê de jî tu kêmanî tê 
de tune ye, ew li hevhatî ye, baş avabûye; 
destpêk, berfereh kirin û dawî rind 
diyardibin. Delaliya Zarowan ne dagirtiye 
ji peyvên biyanî, çawa berhemên şîirî yên 
berî û piştî wê belavbûne ta derketina 
Hawarê. Ji ber giringiya vê helbestê ji alîkî 
de û ji ber ku ew ne berdest e ji hemî 
xwendevana re, min rast dît, ku ew li vir jî 
bê belavkirin: 
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Lorî 
Delaliya Zarowan 
 
1. 
Binve xweşîya dil û du çavan, 
Dadê ji te re her ru' nigehban, 
Da zû tu mezin bibî Bedir-Xan, 
Binve kezeba min binve lo! lo! 
 
2. 
Hişyar mebe, niho ne qenc e, 
Mehdik ji te re bizane genc e, 
Bê xew mebe paşiya wê renc e, 
Binve kezaba min binve lo! lo! 
 
3. 
Xweşhal î wekî kevok û berxan, 
Fekrandina te melek û heyran, 
Pak e neseba te dadê qurban, 
Binve kezeba min binve lo! lo! 
 
4. 
Dewra felekê li ser me kîn e, 
Bextê me reş e, kezeb birîn e, 
Mesken niho ji me re nivîn e, 
Binve kezeba min binve lo! lo! 
 
5. 
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Ne mal û ne saxî û ne rahet, 
Talan kirine hemî ji mihnet, 
Dişwar * e gelek belayê xurbet, 
Binve kezeba min binve lo! lo! 
 
6. 
Çerxa felekê wekî nesîm e, 
Ho nabe xwedê gelek rehîm e, 
Rûja * xweşîyê dibit kerîm e 
Binve kezeba min binve lo! lo! 
 
7.  
Hewqas tu mebêje ev çi hal e, 
Bê sebr mebe welê menal e; 
Ewn û kerema Xwedê heval e, 
Binve kezeba min binve lo! lo! 
 
Sparte: 1906 
 
Emîn Alî Bedir-Xan 
 
 
   Hawar cihekî mezin dide çêrokên şîirî 
yên li ser zimanên lawiran tên gotin. Ew 
di lîtêretûra ewropî de bi sernava Fabel 
(Fabul bi latînî: çêrokgotin, ew bi 
helbestvanî, paxşanî tê nivisîn, 
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qehremanên wê lawir, giya, tişt in, ew 
janireke hînkirinî, perwerdeyî ye, moral û 
pend  tê de serekî ne û bêtir satîrî ye. Li vir 
ez weha li gor bi lêvkirina wê, ango fabil 
di vê lêgerînê de bikartînim. 
   Helbestvanên kovarê wek O. Sebrî, 
Cigerxwîn, Mela Enwer, Bangîn û yên din 
di wê janirê de dixebitîn. Fabilnivîsên 
Hawarê di berhemên xwe de formên têvel 
ji janirên folklora netewî bikaranîne û 
naverokine nûjen di wan de aşkerekirine.  
   Di wan fabilên di kovarê de hatine 
weşandin, rewiştine mirovan mîna: 
Tembelî, tirs, fêlbazî, ehmeqî û htd... bi 
awayekeî venekirî tên nîşandan. Di fabilên 
O. Sebrî de lêgervan rovî qehremanê 
berhemên wî dibîne "Roviyê jîr" (H.29.8), 
"Dîk û rovî" (H.31.5) û "Roviyê ker". 
(H.52.10-11) Rovî bi fêlbazî hatiye 
naskirin, ew fêlbaztirîn lawir e; çiqas 
bikeve ziqifên teng; ewqas jî xwe jê 
rizgardike.  
   Di fabila "Dongiya çeqel" de O. Sebrî 
rojgara çeqelekî dinumîne bi dekûdolabî, 
bi delewerî cihê padşayekî lawiran girtiye, 
ew pêstê werşeqekî lixwedike, xwe tê de 
vedişêre û doza taca lawiran dike. Çeqel 
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demekê li ser textê paşatiyê rûdine, lê ew 
pir hesreta nêwînê dike, dema nêwîna 
birayên xwe dibîhse, ew ji eşqan re 
hildipeke û ji nişkava ew jî dinêwîne.  
   Şêr, piling û lawirên din bi deleweriya 
wî dihesin û wî ji ser têxt davêjin. Ev 
şîretina di wê berhemê de diyardibin: 
 
 Bi derew û virekî 
 Tu kar naçin wî serî 
 Herçî bike bê guman 
 Wê bikeve ber lingan 
 Çêtir nîne j'rastiyê 
 Yek pê dighhê dawiyê.  
(175.6),(176.136) 
 
   Fabilnivîs berhema xwe bi metelokine 
kurdî jî dewlemend dike, ku ew jî roleke 
şîretvanî dilîzin: 
 
 Donê gênê nabît rûn 
 Qereçî nabît xatûn. (175.6), (176.135) 
 
   Cigerxwîn di dema derketina Hawarê de 
şakar berhema xwe "Serxwebûna 
mirîşakn" dinivîse. Di wê demê de ew 
derûna gelê kurd dinasîne. (177)  C. 
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Bedrixan berhemên lîrîkî di kovarê de 
belavdikirin bi hêviya, ku xwendevanên 
xwe ji aliyê ramanî û êstêtîkî ve bêne 
perwerde kirin. Li gor dîtina min Hawarê 
ew armanca bicihanî. Di wan berheman 
de lêgervan baştirîn dîmenên Kurdistanê, 
surişta wê bi hunerî û pûblîsîstî, ronahî-
kirina bûyerên dîrokî dibîne.  
   Wan şaîrên dilsoz xwe berpirsyarên 
neteweyî didîtin bona welatê xwe û 
serfiraziya wî. Di helbestên wan de 
cangorî, niştimanperwerî û evîna kûr 
diyardibin. Karên wan bê guman tevgera 
azadîxwaza gelê kurd geşkir û ew bi xwe 
bûne sêmbolên têkoşînê. 
   Hawarê helbestên nûgihêştiyan 
diweşandin, bi hêviya ku ew ji aliyê 
profêsiyonalî de xwe bigîhnin, karine 
hunerî tekûztir binivisînin û herweha 
berhemên wan bi evîna welat dagirtî bin 
daku rêyên kêferatê bona rizgariyê hîn 
geştir bikin.  
   Ew helbestvanên min di destpêka vê 
lêgerînê de nîşandabûn, yekemîn car 
berhemvaniya wan di Hawarê de 
belavibûn, lewma ew bû cihdera nasîna 
wan. Kovarê dilê hunermendan dilivand 
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ku xwendevan kanin nivîsar, bîrûbaweri-
yên wan bixwînin.  
   Her di Hawarê de berhemên şaîrên mîna 
Cigerxwîn, O. Sebrî, E. Goran, F. Bêkes, K. 
Bedrixan, M. Botî û yên din hatin 
weşandin.  
 
   Di Hawarê de lîrîka neteweyî, bi hindava 
xwe ya romansiya şoreşgerî di salên sî û 
di destpêka çêlî de ji sedsala bîstan bi 
hêzkir.  
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 B. PAXIŞAN 
 
   Di Hawarê de sî û pênc çêrok hatine 
belavkirin, ji wana pênc hatine wergeran-
din. Di çêrokên nivîsevanên kovarê de 
mirov rastî bûyerên jiyana siyasî û civakî 
yên salên bîst û sî tê. Bê guman di pileya 
yekemîn de, ew bûyerên di dîroka kurdan 
bi êş û şewatan hatine pîlatkirin. Bireke 
biçûk ji wan bi hunerî di kovarê de hatine 
raberkirin. 
   Çêroka hunerî kurdî wek hemî janirên 
lêtêratûrî - ji bilî helbestvaniyê - di nav 
rûpelên rojnamevaniya kurdî de jidayîka 
xwe bûye. Heta berî ji nû ve çapkirina 
kovara Rojî Kurd piranaiya lêtêretûrvanên 
kurdan çêroka hunerî kurdî ya Cemîl 
Sayib "Le Xewma" ya yekemîn dijmartin; - 
ew di rojnameya Jîyanewe de, sala 1925an 
de belavbû - Î. M. Resûl ew taybetvaniya 
da wê berhemê di lêgrîna xwe de. 
(178.206) Paşê çend rexnevan û pisporên 
kurd, mîna Husên Arêf (179.15) û yên din 
li ser wê rayê diçûn (16.142), (20.5). 
   Lêgervan Hesen Caf pişgiriya wê rayê 
nake û wê wek çêrokeke hunerî jî najmêre 
Çirokî "Le Xewma" yekem çêrokî nûsrawî 
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kurdî nîye, herweha naştwanîn be çêrokêkî 
hunerî le qelem bideyin. (180.26) Ji nû ve 
belavkirina kovara kurdî ya yekemîn bala 
pispor û xwendevanan bi ser xwe de 
rakişand û hinek ji lêgervanan çêroka 
Fuadê Temo ya di hejmarên (1-2) de belav 
bûye ya yekemîn dijimêrin. (181) 
   Di lîtêretûrvaniya kurdî de ta niha tu 
lêkolîn li ser çêrokên di Hawarê de hatine 
weşandin ne bûne. Ez li vir hewldidim li 
ser çend taybetvaniyên wan berheman, ên 
ramiyarî û hunerî rawestim, bê guman di 
çarçêwa mijada serekîn ya vê lêgerînê de. 
   Berî her tiştî lêgervan di van çêrokan de 
rastî mijada niştimanî û niştmanperweriyê 
tê. Li gor dîtina min ew jî alîkî de vedigere 
ser wê yekê, ku çêroknivîs bi xwe bîndar û 
pişkdarên jiyana siyasî, civakî û çekdarî 
bûn di wan salan de û ji aliyê din de 
niştimanperwerî û pûblîstya wan çêrokan 
li gel armanc û erkên kovarên yekbûn. 
Paxişanivîsên kovarê bi xemgîniyeke kûr 
bûyerên Serîhildana Mezin dijiyan; ji sî û 
pênc çêrokan neh li ser wê raperînê di nav 
rûpelên kovarê de hatine çapkirin. 
   Yek ji tekûztirîn çêrokên di Hawarê de 
belavbûye li gor dîtina min çêroka C. 
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Bedirxan "Ber tevna mehfûrê" ye. (H.4) 
Xwediyê wê ew di 5ê çiriya berê, sala 
1927an de li Bêrûtê nivisiye. 
   Mijara çêrokê biserketî hatiye danan. C. 
Bedirxan pergala tragêdiya femîliya 
Bangîn axa numadike. Bangîn axa bi kurê 
xwe yê mezin Zinar û bi hin pismaman ve 
di Serîhildana Mezin de, bo serxwebûna 
Kurdistanê şehîddibin.  
   Çêroknivîs zîvarî, têkoşîn û sêmbola 
serketinê di berhema xwe de bi rêya 
qehremanan, dayîk, Rindê, Zîzê û Gefo 
raberdike, daku dayîka xatûn neyê 
naskirin, ew bardikin, dehrin li bajarokekî 
cîhwar dibin, bona debara zaro û jîyîna 
wan, ew di malên xelkê de dixebite û 
êvaran goran çêdike. Rindê, xweha mezin 
panzdeh salî û Zîzê, xweha biçûk sêsdeh 
salî ye. (Di çêrokê de bi vajayî sal hatine 
nivisîn û herweha di rûpela 4ê de bi lengî 
navê Zîzê di vê pirsyarê de hatiye: - Zîzê ji 
te re çî got? A rast - Rindê ji te re çî got?) û 
Gefo birayê biçûk 9 salî ye. 
   Bangîn axa wesiyetek kiribû, ku divê 
Gefo xwenda be daku bêtir kanibe 
xizmeta welatê xwe bike. Ji bo bicihanîna 
wesiyeta bavê şehîd herdu xweh jî 
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dixebitin, ku birayên xwe bişînin 
dibistanê.  
   Bi bûyerine rastî ji dîroka Kurdistanê 
nivîsevan çêroka xwe ferehdike û wan 
lihevhatî bi hevdi ve didûre, rûydanine 
konkrêt ji Serîhildanê numadike û ne bi 
awakî raporî, hoyine serneketinê jî 
diyardike. Mercên tevnkariyê dijwar bûn, 
palevan ji serman re diqefilîn, bana holê ji 
aliyê kulêr û pîpokê de şikestî bû. Lewma 
jî Rindê û Zîzê di nav sermê de dixebitîn û 
di rewşeke weha de diyalogek di navbera 
herduyan de dibe. Rindê ji xweha xwe re 
armanca karên xwe nîşandide, ku zanîn û 
xwendin pir bi qîmet e, lewma jî bi çi rengî 
be divê lêçûna Gefo peydabikin; mirovê 
xwenda kane bêtir têbikoşe bona rizgariya 
welêt. Di destpêkê de Zîzê peyvên Rindê 
fehmnedikirin, lê gava ew li ser Serî-
hildana 1925an diaxive Zîzê hêdî hêdî 
têdigîhne, ku rola wê çî ye bona arîkariya 
birayê wan Gefo.  
   Ew guh nade qefilîna gumikên tiliyên 
xwe û bêtir dixebite, rojekê rojaniya wê ji 
ya xweha mezin jî bêtir dibe. Divê li vir bê 
gotin, ku di vê berhemê kurt de guhartin 
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di kerektira qehremanekê de çêbûye; ev jî 
serketineke hunerî ye ji çêroknivîs re. 
   Di çêrokê de dixuye, ku çawa serhosteyê 
paleyan bi tirkî, bi ser wan de diqêrîne û 
dijûnan li wan dike. Bona wesiyeta bavê 
şehîd ew hemî sextî û zehmetiyan 
qebûldikin. Çêrok bi serketin jî temam 
dibe; ew her çar bervên xwe didin xencera 
ji şêhîd mayî, dikevin hemêzên hev û di 
bin tariya şevê de dixewin.  
   Jina şehîd û di vê çêroke de jî wek hemî 
jinên şehîdên Kurdistanê navên mêrên 
xwe bênirx nakin, ew berpirsiyariya malê 
hildidin ser milên xwe, zaroyên xwe 
perwerde û mezindikin; çi qedereke sext û 
dijwar e. Cangoriya xwehan jî ji bona 
birayan di civata kurdan de pir hatiye 
naskirin, C. Bedrixan bi zanîn ew bayexina 
di vî karî de nîşandane. 
   Gefo, sêmbol e, nifşa xwendî ya diwaroj 
e, ew û hevdêmên wî wê kanibin ala 
rizgariyê bilindbikin. Di wî zemanî de 
çêrokeke weha bi zimanekî sad e, rewan û 
ji aliyên têknîkî de biserketî bête nivisîn; 
ew serketineke hunerî ye di lîtêratûrî 
netewî de. 
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   K. Bedrixan di çêroka "Du egîd" de (H.2) 
diyaloga herdu qehremanan pêşderdike. 
Ew dîl in (esîr) li ba dijmin, lê pergala 
dîlîtiyê di wî karî de diyarnabe, ew qels 
hatiye danîn.  
   Herdu bi hev re daxivin, yek ji hevalê 
xwe re dibêje - herdu jî bê nav in - û 
hêvîdike, ku eger ew mir, wî di nav axa 
welêt de, bi cilên leşkerî û xencer di ber 
navê re çalkin daku ew tim amade be û di 
serîhildaneke nû de pişkdariyê bike. Ew 
ne karekî biserketî ye; çend peyvên wî ne 
di cih de bikarhatine Stran vemirî, govend 
sekiniye. (182.5) Mirovên dîl nikanin we bi 
romansî bihelbestînin. 
   Her bi wê mezaca niştimanperwerî jî K. 
Bedirxan di çêroka "Lawikê min" de 
berdewam dibe. Bi şêwayekî monolog 
dayîk çend êpîsodan (meşhed) ji jiyana 
mêr û kurê xwe nîşandide. Tiştê nû di vî 
karî de ew e, ku Tacîn di jiyana din de; di 
ya binaxê de - tevî laşê wî rizî ye jî - ew 
hêvîdike û dayîk bi navê kurê xwe weha 
dibêje Dayê! Dayîka min bavê min re 
binivisîne ku mezin bû me. Dilê min ji bo 
hejkirina Kurdistanê ye, xurtiya min ji bona 
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arîkariya Kurdistanê xwîna min ji bo şer û 
rijandinê ye !!! (183.7)     
    Di çêroka "Dildiziya gulekê" de, (H.5) 
gul vedibe ji bona şehîdên Kurdistanê, 
nivîsevan ji xwendevanan re nihêniya 
gulekê li parîzekî Diyarbekirê aşkeredike.    
Ew gulîstaneke pir rind e, ji bilî rindiya 
suriştî, hîn cihekî pîroz e; di korteke tarî de 
Şêx Seîd û hevaline wî hatine veşartin. Di 
wî parîzî de gulek bi şev vedibe û gava 
destên biyaniyên dijkurd dirêjî wê dibin 
ew jixweserê vedimire Kurdên ku di şerê 
welatî de hazir bûn, dildiziya wê gulê dizanin. 
Dizanin ku spehtî û geşîniya gulê nîşanek ji 
imîda Kurdistanê ye. (184.5) Çêrok weha 
temamdibe, ku êvarekê efserekî dijmin li 
gel yara xwe tê nav wî parîzî, hatina wan 
weke êrişeke leşkerî tê zanîn.  
   Rengekî melûl li parîzê dipengire bi 
hatina wî efserî, ew hîn gulê jî jêdike. 
Gava gul dikeve nav destên herduyan, ew 
vedibe û bi bîhna wê herdu mirdar dibin. 
   Nivîsevan xwestiye karekî hunerî 
nîşanbide, lê mixabin ew vê re derne-
ketiye, çawa guleke we spehî jehr jê 
derdikeve! Dawiya çêrokê bi hêjayî temam 
nebûye.  Serîhildanên gelêrî îlhamê didin 



227 

 

mirovina yên dûr in ji kar û xebata 
niştimanî û heta di mercên jiyînî normal 
de jî ew wek mirovên normal nayên 
qebûlkirin.  
   Ne kêmcaran hinek ji wana dibine 
qehremanên rastî; ew ramana dibe mijara 
çêroka Nûredîn Ûsif "Gulê". (H.29) Eger di 
çêrokên K. Bedrixan de hêmanine hunerî 
peydadibin, lê di yên N. Ûsif de ew 
hêmanina dewlemendtir û pirtir in, 
lewma jî, li gor dîtina min, ew yekemîn 
çêroknivîsê Hawarê tê hijmartin. 
   Yek ji qehremanên çêroka "Gulê" Qoçoyê 
Pola ye, ew panzdeh salan li çiyan 
mehkûm dibe û xwediyê gunehên bê 
hesab e. Qoçoyê Pola xelkê dikuje, malan 
talandike, lê gava ew bi tirsa qirkirina 
gundiyên Şadiyan dihese, ku dijmin jê 
nêzîkbûye, ew bi heşt hevalên xwe ve nîva 
şevê dikeve mîvanxaneya Reşo. 
   Gundî matdimînin bi hatina "Pilingê serê 
çiya"; ew pir jê ditirsiyan, heya stran jî di 
nav milet de li ser wî digotin. 
   Q. Pola di rojên tengiyê de xwe digîhne 
gundiyan, dema ew bi rûniştyan re 
dipeyivî, dilketiya wî Gulê jî dikeve odê, 
milêt careke din matdimîne; navê wê bi 
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xerapî derketî, ew wê wek jineke bê 
namûs zanin. 
   Çêroknivîs di demeke nazik de, dema 
gundî û Q. Pola sonddixwerin, ku nehêlin 
dijmin di gundê wan keve, Gulê dike 
hundir û ew jî bi wan re sonddixwe, lê 
gundiyên wê, bi hev re bi dengekî gotin: 
"Gula qehbik! Gula bê namûs!". 
   Çi bû gunehê Gulê? Nivîsevan ji 
xwendevanan re diyardike, ku bavê keçê 
ew bi zorê dayî mêrekî gund, lê Gulê ji wî 
heznedikir, rojekê ew mêrê xwe dikuje, ji 
mala xwe derdikeve û xwe digîhne 
Qoçoyê Pola. Jiyanek nû bi sergevazê 
çiyayên Kurdistanê re derbasdike. Ne ji 
tirsa Qoço biwa, wê ew ji zû de kuştibana. 
   Gulê jî wek hemiyan xemgîndibe bi 
dengên topên nêzîk ên dijminan ew jî li 
çara xelasbûnê digeriya. Di hingûra şevê 
de çekdarên gund bi serokatiya Qoço 
dehrin kemînê li pêşiya dijmin vedigirin. 
Demekê weha di hişiyargehê de dimînin, 
nêrînvanek bejnekê dibîne; ew ji aliyê 
dijmin ve tê, lê bê tirs û telaş tê ser kemîn. 
Çekhilgirtî dikevin gumanan, ku Gula 
qehbik ew xapandine û xiyanet li wan kirî, 
ew sergerm dibin, Qoço jî gotinên wan 
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rast dibîne û berikekê bi canê Gulê vedine, 
wê dikuje û hemî bi hev re radibin êrişî 
herema dijmin dikin, lê ew kesî li wir 
nabînin, bê berengarî ew revîbûn Gulê 
serê efserê dijmin jêkiribû û xencera, ku 
Qoço diyarî wê kiribû li ser laşê wî 
hêştibû.  
   Gava Qoço xencerê û di kulma efser de 
gurzek porê jina dibîne, ew tê digîhne, ku 
Gulê ew kuştiye û dijmin bi revandî dayî, 
Qoço û hevalên wî têrpoşman dibin, ew ji 
nav çekdaran derdikeve û bervê xwe dide 
hindava dijmin û nema vedigere.  
   Ev çêroka Gulê di hejmara Hawarê ya 
29an de belavbûye. Ew di hizêrana 1941ê 
de derketiye, wê demê jiya Nûrdîn Ûsif 
bîst û du salî bû. Çêroknivîs di wê heyamê 
de têgihêştî bûye, zaniye çi dixwaze û xala 
tevî giring ew e, ku kerektêra kurdan û 
derûna wan rind fehmkiriye û di biwara 
huneriya çêroknivisînê de pileyeke rind 
pêşdaçûye. Nivîsevanê genc ê di nav 
rivîna agirê êş û kulan de lawîtiya xwe 
dibûrîne û di nav wan dijwariyan de 
dikemile, weha berhemeke tekûz û 
qehremanine ne normal di mercine dîrokî 
sawîr de nîşandide.    
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   Gulê, jina kurd a zorlêkirî, ew ne bi raya 
xwe rêya xwe ya jiyanê vedibjêre, bavê wê 
bi destê zorê dide mêrekî, ku ew jê 
heznake. Di çêrokeke we kurt de ne 
merema nivîsevan e, ku sedema kuştina 
mêrê Gulê ji xwendevnan re bê 
aşkerekinin, ew bi xwe kanin wê yekê 
şirovebikin.  
   Piştî wê tawanbariyê qehremana çêrokê 
ji xwe re li penayekê digere, ew zane 
encama karê wê çî ye. Gulê xwe davêje 
başela çeteyê navdar Qoçoyê Pola û herdu 
bi hev re di başelên çiyan de jiyaneke 
zehmet dijîn. Mirov kane weha jî bîrbike, 
ku ne dûr e pêwendiyên herduyan ji zû de 
hebûn û Qoço ew li mêrê wê hevotibe. Lê 
sedema serekîn li vir ew e, ku bavê neheqî 
li keça xwe kirî û ew neheqiya ta niha jî di 
piraniya civata kurdî de berdewam e. 
Gulê li gor qanûnên civakî û dadayî 
tawanbar e. Ev taybetvaniyeke neerênî ye 
di kesayetiya qehremanê de û herweha ew 
yeka; neerênî qehremanê din jî digire, li 
gor tawanên wî bi heqê xelkê kirine.  
   Çêroknivîs Gulê û Qoço bi terzekî erênî 
jî numadike, - ev yeka jî drametûrgiya vê 
berhemê ye û ew gaveke hunerî bilind e - 
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gunehên xwe herdu dixwazin dawşînin, 
baştirîn fersend ji wan re ew e, dema 
gund, erd, şeref û namûsa gel dikeve 
xeterê, - di haletên weha de pir dewlet 
afên gelemper derdixin, girtiyan berdidin, 
zîndanan valadikin, ku bergiriyê li 
welatên xwe bikin - her bona "red 
elîitîbar", çawa bi erebî dibêjin Gulê 
efserekî dijminan dikuje - û jinek bi karekî 
weha rabe, ne kêm e -. 
   Di çêroka Gulê de nivîsevan bala 
xwendevanan radikşîne ser vê hizirê jî, ew 
jî lêhûrnebûna kurda ye li ser bûyeran; 
çend gundî di hişiyargehê de van toqiman 
li Qoço - tevî ku ew di wir de berpirsiyar 
bû - dixînin, herweha tê zanîn di navbera 
Qoço û Gulê hezkirnek hebû Qehbikê em 
xistin fexê! Tifingê berdê Pola! Ew rêberiya 
dijmin dike! (185.9) Qoço jî çawa serok 
tifinga xwe dirêjî Gulê kir û çawa 
mêraniyek mezin kiribe Ha ji te re Gulê! 
Berî dijmin berika pêşin para te ye...(185.9)   
   Li ser van peyvên li jor nîşandayî 
mirovekê dikujin û kuştina jinekê bi wî 
şêwayî ne karekî meqbûl e di nav kurdan 
de, di civata kurdan de aşkere ye heta çete 
jî jinan naşelînin.  



232 

 

   Li vir divê ev rastiya bê çespandin, ku 
biryardana lezok li ser kuştina mirovan, 
çewtiyeke mezin e di rabûrûniştina me 
kurdan de. 
   Di biwara kompozîsiyonê de çêrok li hev 
hatiye, bi sanahî mijara wê ji xwende-
vanan re pêşberdibe, bi zimanekî bilind 
hatiye nivîsandin, wê di cih de be çend 
hevok bêne raberkirin Stranên min di nav 
rêlên rojnedîtî de hatin gotin (185.8) û ev 
dîmena jî rind hatiye çêlîkirin Sorahiya 
rivîna agirê êzingan di tifikê de li dîwaran 
dihejiyan. (185.8) Ez li wê bawerê me, ku 
gotina C. Bedirxan rastbû di wê demê de 
gava bi Nûredîn Zaza re digot û handan 
didayê Tu Çêkofê me yî, kirîfo... Çêkof ... (12) 
Mebesta xwediyê Hawarê çêroknivîsê rûsî 
ê navdar Anton Pavlovîç Çexov e (1860-
1904). 
   Eger mirovekî wek C. Bedrixan mamoste 
û handerê mera be, bê guman çêroknivîs û 
rewşenbîrên mîna Nûredîn Zaza û yên din 
wê derkevin. Li ser qehremaniya gelê 
kurd nimûneyên hunerî pir hatine 
belavkirin; çêroka Sibhî Resûl "Dilawerê 
çarde salî" (H.29.7) ji xwendevanan re 
gernasiya xortekî çarde salî salixdide, ku 
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ew li gel çekdarên kurd, di dema 
Serîhildana Şêx Seîd de keleheke kurdan ji 
nû ve ji dijminan distînin û ala Kurdistanê 
li ser wê vedinin.  
   Di wê serketinê de Dilawer birîndar 
dibe, ew zane, ku birîna wî bêderman e, 
loma jî wesiyeta xwe dike, ku diya wî 
weha agahdarbikin: Dilawer ji para ve 
birîndar ne bûye û wexta wî çaldikin bila 
kefenê wî ala welêt be. Di van çêrokên 
min li jor navandine de, nivîsevanên wan 
qehremanên xwe dikin nav alafa agirê 
cenga gelêrî, ew di hêlên pêşanî yên 
bûyeran de ne. Di wan haletinan de bi 
temamî kerektira wan tê nasîn û herweha 
cîhana wan a hundirî rind xuyadike. Ev 
hemî, çawa lîtêretûrzan Tîmofêyiv dibêje, 
pêwîst in ji janira çêrokan re. (150.348-350) 
   Di nav çêrokên Hawarê de yên çêlî 
bûyerên Serîhildana Mezin dikin, çêroka 
N. Ûsif "Keskesor" (H.30) cihekî taybetî 
digire. Ew yek ji baştirîn çêrokên kovarê 
ye. 
   Naverokên çêrokên Hawarê ne tenê li ser 
cengê û şerê azadiyê ne, ew mecalên 
jiyanê yên din jî digirin; berhemeke 
Cigerxwîn bi sernavê "Behramê Gor" 
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zordestiya şahê Îranê nîşandide, çawa ew 
xwîna gel dimije û bajaran kavildike. Ta 
ew pergala malwêrankirinê baş binasîne, 
nivîsevan motîveke folklorî jî bikartîne, ew 
jî hukarîya berhemê hîn hêztir dike. 
(186.6) Legervan rastî mijadeke din jî tê di 
nav çêrokên kovarê de, ew jî mijada 
"Mirovên biçûk" e. Ew di çêroka "Şivan û 
beran" de numadibe. Nivîsevanê wê bi 
naznavê Çiyayê Agirî di berhema xwe de 
rind xuyadike, ku şivanê kal û belengaz 
nikane ji kalbûna xwe re tu dermanî 
bibîne û nû pê hesiyaye, ku ew û bavê wî 
ji salan de hatine çewsandin û jiyanên xwe 
di xizmeta axê de bûrandine. 
   Bi vê pendiyariyê diyaloga xwe bi 
beranê xwe re temamdike û dawiya jiyana 
xwe radighîne Roj li cihekî teng li min çû 
ava. (187.7) 
   Pir berhemên çêrokî yên di Hawarê 
çapbûne li ser bingehên folklorî hatine 
vehandin, mîna "Mîr û mar", (H.9.4-5) 
"Mîr û qeşe" (H.9.2) yên Koçerê Botan, 
"Zerîle" (H.16.6) ya Evdilrehman Fewzî, 
"Melik û koçer" (H.35.6) ya Dilistan, "Mîr û 
nêçîrvan" (H.51.2) ya M. Emîn Silêman, 
"Şahê Ecem, herdu jin û cêriya wî" (H.52.5) 
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ya Farsixwîn û yên din..  Ew berhemina 
pir ne ciyawaz in ji wan hîkayet û çêrokên 
ta niha li nav kurdan tên gotin. Ne kêm 
caran di Hawarê de çêrokên bîranînan jî 
tên dîtin. Di wê babetê Qedrîcan bi du 
berheman tê nav kovarê; "Sond" (H.35.10) 
û "Guneh" (H.39.6-8). Di herdu karan de 
ew çend bûyerên têrxem tîne bîra xwe û ji 
xwendevanan re bîhneke jiyana xwe ya 
zaroktî numadike. 
   Di Sond de tê zanîn, ku ew li mektebekê 
dixwîne û du xoceyên wan hebûn, peyva 
xoce nîşandide, ku hindava wê mektebê 
olî û xas bû, yek ji wan xoceyana jin bû û 
xoceyê din kurê wê bû.  
    Hebûna xoceyekê di wî zemanî de 
serketinek e. Di wê mektebê de kur û keç 
bi hev re dixwînin. Çêroknivîs zordestiya 
berê li suxteyan dibû li wan dezgehan 
raberdike; çawa xoceyan bin lingên 
zarokan bi feleqeyan sordikirin; nivşên 
navsal wê yekê baş dizanin. 
   Xalên giring di berhema Sond de ew in, 
ku tê de kerektira kurdan tê pêşberkirin; 
dilsozî û rastbêjiya wan û herweha aliyeke 
êtnografiya kurdan; adeta xwînbiratiyê. 
Nivîsevan agahdardike, ku bi zaroktî pir 
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kes xwînbira ne. Ew tiliyeke xwe 
birîndikin û heryek xwîna yê din dimije û 
piştî wê ta ew sax in, ew tim xwînbira ne.  
   Sindik xwînbirayê Qedrîcan, xwe ji ber 
wî ve dide ber diranên segekî har û bi wê 
bûnê dimire, ew Qedrîcanê biçûk ji mirinê 
rizgardike. Herweha çêroka Guneh jî li ser 
wê awazê diçe, dawiya wê jî we tragêdî 
ye; Cemo tê kuştin bi şivikên şêx Sedeqe, 
lê sedema serekîn tirsandina di şikefta 
Birxêreyê de bû.  
   Qedrîcan bi sê hevalên xwe re diçin wê 
şikeftê, dixwazin çêlkewan bigirin. Ew 
cihekî pir bi tirs e di nav milet de, hinan 
digot ew tijî cin û pêrî ne, hinan jî navê 
paytexta cinan lêdikir.  
   Zaroyên heft heşt salî dixwazin 
mêraniya xwe raberî gundiyên xwe bidin. 
Ew çend çêlkewawn digirin, Cemo tîdibe, 
lê ditirse bi tenê here ser kaniyê; ew di 
şîkeftê de ye. Qedrîcan xwe ji ber hevalan 
vedişêre û xwe dike şikeftê, gava Cemo 
nêzîkdibe ew pirxînekê bi xwe dixîne, 
Cemo yekeser dikeve û tu deng jê 
dernakeve. 
   Qedrîcan bangî hevalan dike, ew 
nikanin cendekê Cemo rakin; bi arîkariya 
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şivanekî wî digîhnin malê. Bav xwe 
spardeyî şêx Sedeqe dike, ew deh zêran 
heqê canpêhênnê dixwaze. Bav razîdibe û 
bi ser de soza malhebûna xwe jî didê yê, 
tenê ew li saxiya kurê xwe digere. Şêx li 
kur dixîne ta wî dikuje, ew hewldide cinê 
Polotox ji canê Cemo derxîne. Qedrîcan li 
xwenane, ku ew sedema kuştina Cemo ye.   
Piştî bîst û çend salan vê çêrokê dinivisîne, 
di ber re diaxîne û nû lixwedine, ku 
tirsandina wî hoya serekîna kuştinê bû.  
   Di ber tawanbariya xwe re nivîsevan 
tawanbariya şêx û melan jî aşkeredike. 
   Ji aliyê hunrî de xwediyê wê ewqas guh 
ne daye hêmanên huneriya çêroknivisînê; 
ew destpêkeke bendanî di herdu karên 
xwe de nîşandide.   Sond û Guneh rind tên 
xwendin û bi bûyerên xwe balkêş in, 
xwendevanan bi ser xwe de radikşînin. 
   Çêroka "Perîşan" (H.35) ya N. Ûsif 
keresteyine belgehîn û rûydanine rêal 
pêşberdike. Nivîsevan wêneyine kurdsita-
nî li Şamê tîne bîra xwe. Ew xwendevanan 
digîhne zozanên welêt, li wir ew guhdar-
iya bilûrê dikin, cendirmên tirkan tên 
dikevin nav keriyê pêz û bi kotekî berxekî 
ji şivên distînin. Çêroknivîs wê tablûyê li 
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wir dihêle û bervê xwe dide Cizîrê. 
Pergala rêncberên heremê raberdike, ew 
di koxekê de, bi dewarên xwe re dijîn, 
paleyê dikin, pêxwes û nîvtazî bi rojanî 
dixebitin. Ew ji aliyên axan ve têne 
çewisandin û hîn mele jî wan diriquçînin, 
çend awayên rabûnûrûniştina wan 
dibelgehîne Serxwar, li ber şêx disekinîn, 
paşê bi dor diçin secdeya wekîlê Xwedê, wekîlê 
pêxember, û dergevanê bihuştê. Lingên wî, 
destên wî maçî dikin. (188.7-8) Li dawiya 
çêroka xwe ta ew pergalê bêtir ronahî 
bike, ew cudayên di navbera gund û 
bajaran de numadike; di bajaran de 
kolanên pak hene, cilên rind li xelkê ne. Di 
nav paxişanivîsên Hawarê de O. Sebrî jî bi 
hostayî tê ber çavan, çêrokên wî ta mirov 
bibêje rêalîst in, ew ji çêrokên janira 
belgehî tên jimanrtin. Mijarên wan tûj in, 
xwendevanan hîn hewesdartir dikin, ew 
nikanin di ser çêrokên nivîsevan re 
derbasbin û hema rûpelan biqulibînin.  
   Çêroka "Nêçîra hirçan" (H.48) nimûne-
yeke rind e ji gotinên li jor hatî re. O. Sebrî 
ji devê qehremanê çêrokê Mela Elî wê 
serpêhatiyê ji xwendevanan re dipendîne.  
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   Mela Elî ji gundê Xêştûrê, ji êla Mirdêsa 
ye. Ew rojekê dehre nêçîra kewan, sisiyan 
dikuje, tê li ser kaniyekê bîhna xwe 
vedide. Ji nişkava hirçekî li hember xwe 
dibîne. Çêrokbêj hin zanyariyan li ser 
hirçan diyardike û dibêje, ku heya 
mirovek hirçan birîn neke, yan wan ne 
enirîne, ew nêzîkî mirovan nabin. Hirç 
goştî teze naxwin. Çêroknivîs li ser gulaşa 
xwe û ya hirç berdewam dike, ew berikekî 
bi govdeyê hirç vedine, lê tifinga wî ji 
xurdekan tijî bû û tu hukarî li govdeyê 
hirç nekir. Gulaş dibe, çêrokbêj xwe di 
hemêza hirç de dibîne, hirç wî berbatdike, 
jê re gorekê çêdike, keviran davêje ser û 
we difkire, ku ew miriye. Bi dilrihetî hirç 
diçe, ku piştî çend rojan vegere ser 
xwerina xwe. 
   Mela Elî jî xwe li mirinê nabû, loma wî 
zanî ger ew xwe bilivîne, nema hirç bi 
mirina wî bawerdike. Gava pejna hirç 
hindadibe, Mela Eliyê nîvmirî ji tirbeyê 
derdikeve - û aman lingino qurban - xwe 
digîhne malê. Ew birînên xwe dikewîne û 
li gel birayê xwe tê ser gora xwe. Li wir 
kozekê avadikin û çavnêriya hirç dikin. 
Piştî heşt roj dibûrin hirç tê tirbeyê vedide, 



240 

 

gava kesî tê de nabîne, ji eniriyê diborîne û 
vê re jî berikên herdu birayan wî li erdê 
dixînin. Çêrok temamdibe gava 
qehremanê wê kavilê hirç ê li 
mîvanxaneya axayê Mirdêsan Hecî 
Ebûzer raxistî numadike. 
   Ev çêroka hîn bayexdar e bi dewlemend-
iya peyvên kurdî yên resen.  Mixabin pir ji 
wan hindabûne ji ber berdewamnebûna 
nivisîn û derneketina çapemeniya kurdî, 
herweha aliyine nêçîrvaniyê jî di vê 
berhemê de dixuyin. O. Sebrî kane rind 
motîvên folklorî bikarbîne û bi rûyine 
jiyana rêal ve girêde, loma jî pir bi meraq 
mirov çêroka wî ya bi sernivîsa "Şeytan-
qûnî" (H.55-57) dixwîne. Di van hersê 
çêrokên bi wî sernavî belavbûne de, 
qehremanên wan mirî têne hejmartin. 
Hersê jî dikevin yek ziqifî; ew şeytanqûnî 
bûne. Li gor wateya wê peyvê, ku hin mirî 
piştî mirinê ji gorên xwe radibin, gava ew 
navê kîjan mirovî hildin, ew jî dimire, 
loma jî wî miriyî bi merê dikujin.  
   Bi vî rengî O. Sebrî dibêje û qehremanên 
xwe yên ji ber mirinê rizgarbûne, dinasîne, 
ya rastir ew bi xwe rûydanên bi serên wan 
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hatine salixdidin. Cihên vê efsaneyê 
Kurdistan, Îran û Sûriyayê ne.  
   Nivîsevan pirsiyareke mezin raberdike, 
ku çiqas mirov hatine kuştin di bin 
hukariya adetên kevn û efsaneyan de û 
çawa qehremanên van çêrokan xwe bi 
ecayîban ji mirinê xelasdikin.  
 
 C. DRAMA 
 
   Di warê drama de Hawar hejar bû, ew 
tenê şanoya "Hevind" (H.20) ya C. 
Bedirxan çapdike. Ji bilî wê tu karên din 
ne hatine weşandin. C. Bedirxan di benda 
xwe "Heyîneke yeksalî" de, bi bûna salek 
di ser derketina kovarê re, li ser wê pirsê 
radiweste û armanca serekîn ji belavkirina 
"Hevind"ê re weha dibîne Ev tenê ji bona 
ceribndin û êxistina zmanê temaşayê li zmanê 
me hatiye nivîsandin. (189.2) 
    Sarbûna Hawarê ji drama re weha tê 
ravekirin li gor raya Tîmofêyiv, ku Texlîtên 
dramayî tenê bi arîkariya zimanî peyda nabin, 
ew bi arîkariya wan alavên ji dramanivîs re 
têne rabe kirin li depeya şanoyê. (150.381) 
   Şano tê nivîsandin ji bona, ku li ser 
depeyê were lîstin, bi wî rengî hemî aliyên 
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wî karî tên nasîn. Di dema derketina 
Hawarê de ew îkmana tune bû, loma ew 
janira di tariyê de ma. 
   Karên Hawarê di parastin û pêşvabirina 
helbest û paxişana netewî de, mixabin hîn 
ji aliyê lêgervanan de ne hatiye nirxandin. 
Di wê planê de, bi raya min kovarê cihekî 
bilind di dîroka rexnevanî û rojname-
vaniya kurdî de girtî.  
   Ev yekemîn car e di mêjûya çand û 
çapemeniya kurdî de, ku xwendevanan 
kanîn di Hawarê de berhemine klasîkên 
edebiyata kurdî û vehandinine nivîsevan-
ên hevdem binasin. 
   Baştirîn niwêrenên lîtêretûra netewî di 
nav rûpelên wê orgena çapemeniyê de 
têne dîtin. Pêşketîtirîn rewşenbîrên wê 
demê arîkariya kovarê dikin û bi doza 
serbestî û serxwebûnê berhemên xwe 
dixemilînin. Bi tewjmî ez kanim bibêjim 
ku ew nivîsevanên berhemên xwe yên di 
Hawarê de çapkirine, hewildan, ku bi 
dilsozî giyana welatperwerî, serbestî û 
mîrovatiyê bi xwendevanên xwe ve 
berdin. 
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HAWAR Û FOLKLORA KURDÎ 
 
 
   Birefkirin û parastina folklora netewî 
armanceke serekîn bû ji Hawarê re. Ew 
yeka di armancên kovarê de hatiye 
diyarkirin: Bervkirina çêrok, çîrçêrok û her 
texlît laje û stranên kurdî û birêve belavkirina 
wan. (H.1) Hawarê giringiyeke mezin da 
berhemvaniya gelêrî ya devkî, ku behra 
pir ji wê her lîtêretûr e. Rêdeksiyona 
Hawarê jî li gel wê rayê ye, ku folklor 
dewlemendiya giyaniya gel bi tewjmî 
raberdike. Lêgervanên folklorê bayexeke 
giring didin wê, ji ber ku ew kaniyeke 
têvelmijadî ye ji bona nasîna mêjû, ziman, 
êtnografî, adet û rabûnûrûnştina gelan. Ji 
bilî van mijadan hemiyan di lîtêretûra 
devkî de bedewtirîn nimûneyên hostaniya 
vehandina huneriya gelêrî têne dîtin. Şaîr 
û paxişanivîsên genc kanin ji wan 
mînayan hînbibin. 
   Ji bona nivîsevanên kurdan zanîn û 
liezberkirina berhemên folklorî ducarkî 
giring e; ji ber tunebûn yan kêmdestxistina 
jêderên klasîkî û herweha berhemên 
nivîsevanên hevdem; ji ber sedemên siyasî 
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aşkere, ku heyîna kurdan a neteweyî 
parvekiriye û çanda kurdî qedexekiriye.   
   Folklora kurdî bi texlît janir, bi naverok 
û huneriya xwe yek ji dewlemendtirîn 
folklora heremê ye. Li ser vê rayê hemî 
pisporên bêgane û kurd yek in. 
   Kurd û ermenî ji demên kevnar de hevsê 
ne û bi hev re dijîn, loma ew hevdi rind 
nasdikin; Xaçatûr Eboviyan (1805-1848), 
damezrênerê ziman û lîtêretûra ermenî 
nûjen, herweha kurdnas û êtnograf, rast 
derheqa folklora kurdî de nivîsandî. Di 
rojnameya Kafkaz, sala 1848an, di 
hejmarên 46, 47 û 49-51 de berhemekê bi 
navê Kurd çapdike. 
Qanatê Kurdo bendekê li ser wî bîrewerî 
dinivisîne, karê wî dinirxîne, ku X. 
Eboviyan rayine nû qîmetdar di 
kurdnasiyê de raberkirine li ser folklora 
devkî, ew dibêje, nemaze li ser stranan: 
Her kurdek, çi mêr, çi jin wek şaîr hatiye 
dinyayê. (190.370) Ew wê encamê dide; ji 
ber ku Helbestvaniya gelêrî ya kurdan gavine 
ecêb avêtine, ew gihêştiye tepela kemalê. 
(190.370)  
   Rojhilatnasê rûsî ê navdar N. Marr 
(1864/65-1934) di lêgerîna xwe de raya 
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gerok Wagner Morits tîne (191), ku 
hukariya folklora kurdî li cîranên wan jî 
bûye Pir stranên kurdî û êzdî (mebest kurdên 
êzdî ne H.H) li Asiya Nîzîk di wergerandinên 
tirkî de belavbûne. (192.127)  
   Bayexa folklora kurdî ji aliyê rojhilat-
nasên rûsî û sovyetî de jî bi objêktîvî 
hatiye nîşandan, van mezinan P. Lêrx, V. 
Gordolêvskî, A. Jaba, F. Mînoriskî, V. 
Nîkîtîn û yên din. (193) Kurdnasên rojava 
jî karine giranbiha di wê biwarê de ji 
kurdan û ji zanistiyê re hêştine, van 
navdaran Albert Socion (1844-1899), 
Eugen Prim, Oskar Mann, A. v. Le Coq 
(1860-1930), Martin Hartman (1851-1918), 
R. Lescot û yên din…(194)  
   Piştî Kafkaz dikeve bin hikumê soveyetî 
rojhilatnasiya wî welatî bala xwe rind dide 
folklora kurdî, hîn gava Hawar belavdibû 
berhemeke pir bi qîmet ji 663 rûpelan li 
Êrêvane bi navê Folklora Kurmanca 
derdikeve (195).  
   Karê birefkrin û lêhûrbûna folklora 
kurdî li Lênîngrad, Êrêvan û Moskoyê 
berdewam dibe, pirtûkan, bi zimanên 
kurdî, rûsî û ermenî belavdikin, barê giran 
di wê babetê de li ser pişta van pisporan: 
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Heciyê Cindî (1908-1990), Qnatê Kurdo 
(1909-1985), Emînê Evdal (1906-1964), 
Margerît Rûdênko (1928-1977), Ordîxanê 
Celîl (1932), Celîlê Celîl (1936) û yên din, 
dimîne. 
   Nivîsevanên Hawarê jî folklora netewî 
rind zanîn. Wan serên xwe bi 
dewlemendiya wê radikir, C. Bedirxan 
weha folklora kurdî dinirxîne: Ji xwe herçî 
folklora me ye, ango edebiyata xelkê, di nav 
folklorên dinyayê de bi bijarteyî dikeve rêza 
pêşîn. Di Rohilatê Nîzing de folklora tu miletî 
ne gihaştiye dereca folklor me. (196.6) Wê 
rayê C. Bedirxan di bendeke Ronahiyê de jî 
dubardike. (197.8) Berî li metêryalên 
folklorî bê lêkolandin wê di cih de be, li 
ser rola folklorê di jiyana çandî ya gelê 
kurd de bê nîşandan. Wek hemî gelên 
Rojhilata Navîn, folklor li ba kurdan jî 
kevnar e, tukes nizane ew çi demê 
peydabûye, lê diyar e gava mirovatî di 
qonaxa zarotiyê de bû, wê demê folklorê jî 
girûgala xwe dikir û hebûna xwe 
îsbatdikir. Di peydabûn û gulvedana 
folklorê de, gel bi hemî çîn û rêzan ve 
hevkar bû, loma jî ew bi xwe hilgir û 
parastvanê wê ye.  Her gelek ji folklora 
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xwe hezdike, xasima ji stranan, ji ber ew bi 
zimanekî sivik hatine gotin û di pir cihan 
de wêneyine jiyana xwe mirov tî de 
dibîne. Tukes ji kurdan tune ye ku hinekê 
ji folklora xwe nizanibe, nemaze gundiyên 
Kurdistanê rind wê yekê zanin.  
   Mixabin pir dengbêj û hîkayetbêj neman, 
ew ji nav civatê çûn bêyî ku wî sermiyanî 
ji wan wergirin; wan bi xwe re ew heyîna 
binaxkirin, wê demê hîn misecele, 
têlêvîziyon û vîdyo derneketibûn.  
   Gundî di demên kevn de li odên axan û 
mezinên gundan êvaran dicivyan û 
şevbihuriyên xwe bi hîkayet û stranan 
derbasdikirin. Ez hîn zaro bûm, min jî 
guhdarî li hikayetbêj û dengbêjan dikir, ta 
niha hîn di bîra min de ye, çawa Xoce ji 
gundê Xidriya, çiqas hêstir di ber hîkayeta 
Îmam Elî re berdidan û herweha jî hêstir 
bi çavên guhdaran diketin.  
   Dengbêj Mislimê Meydana jî bi 
navûdeng bû li Çiyayê Kurmênc, gava wî 
stran li mal û dewatan digotin. Dastana 
Cebelî wî pir rind digot, xasima dema 
digîhşt reva Binefşê, wî guhdarên xwe bi 
"Lorîna Binefşê" mitaldikirin. Ew jî û pirên 
wek wî li heremên Kurdistanê hebûn, çûn 
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û ew dewlemendiya pir kêm hatiye 
tomarkirin. Di dema derketina Hawarê de 
du dengbêjên deşta Sirûcê tên rêdeksiyona 
kovarê - bê guman bi vexwenidya xwe-
diyê Hawarê - herdu çend şaxan ji dastana 
Memê Alan dibêjin; Mişo çend malkine 
şîireke xwe jî ji C. Bedirxan re dixwîne. 
Herdu şadibin, C. Bedrixan li ser wê 
hevdîtinê dinivîse. (H.7) Ji janirên folklorî 
bêtir stran di kovarê de hatine çapkirin. 
Xwediyê Hawarê li gel hevkarên din bi 
birefkirin û nivîsandina stranan ve 
mijûldibûn. Giringiya wan berhemên 
nivîsandî û çapkirî di Hawarê de her naye 
teqdîrkirin. Ew orgenên çapemeniyê yên 
berî Hawarê derketine ne we germbûn 
bona belgehandina folklora netewî, rola 
Hawarê di wê babetê de jî pêşrewî ye. Divê 
li vir jî bê gotin, ku yekemîn car stranên 
kurdî ji aliyê mûzîkvanê rûsî P. Siyaliskî 
hatine tomarkirin, çawa pispora mûzîka 
kurdî Nûrê Cewrî wê yekê raberdike. 
(198.123) 
   Di Hawarê de pir stran hatine belavkirin, 
ew ji aliyê Cizîrê ne, ji kuderê malbeta 
Bedirxaniyan jê derketine û hikum lê 
kirine.  
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   Di stranên folklorî de jiyana hundirî ya 
gel rind tê xavêtin, nemaze di heyranokan 
de, yan çawa zana N. Cewerî "Kilamê 
keçika" dibêje - stranên li ser zimanên 
keçan û jinan têne gotin - ewna we di 
Hawarê de pir in.  
   Bi naverokên xwe hemî li ser derdên dila 
ne: Keçikê ne bi dilê xwe mêr kiriye, ew bi 
zorê dane yekî û li ser wê bedbextiyê ew 
kela dilê xwe bi hunera stranî dirijîne.  
   Delalê Eyşê ya di hejmara 7ê de 
belavbûye mînayeke li ser raya li jor 
hatîye. C. Bedirxan çend malkên wê 
werdigerîne firensizî jî. Li gor serenava wê 
keç bangî Delalê xwe dike, we dixuye di 
destpêkê de ew jê bi dûrketî û ew weha 
diheyrîne: 
 
 Delalê Eyşe, Delalê Eyşê! 
 Ezê tenbûrkê çêkim, ji çarde perdan 
 Ezê têlan bêxim ê ji kul û derdan 
 Delalê Eyşê, Delalê Eyşê! 
 Ezê tenbûrkê çêkim, ji hestûwên maran 
 Ezê têlan bêxim ê, ji biskê yaran 
 Ezê devî deynim, bin guh, guharan 
 
 Delalê Eyşê, Delalê Eyşê! 
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 Ezê tenbûrkê çêkim, ji hestûwên çûkan 
 Ezê têlan bêxim ê, ji keziyên bûkan. 
(199.7) 
    Çiqas mar û çûk gerek e werine kuştin 
daku ev şeydakeç kanibe tenbûrekê ji 
dilketiyê xwe re durist bike?! Çiqas 
evîneke mezin di dilê evîndarê de dikele! 
Çiqas wêneyên helbestvanî ciwan wê 
afirandine! Di vê mubalexeya "hyperbole" 
helbestvanî de; bi peydakirina hestiyên 
maran û çûkan keçê huner bê sînor kir, 
ew ferehtir kir;- mînayên weha di pişka 
lêkolîna li ser helbestan bi min re derbas 
ne bûn - û heta bê gotin dîmena şîirî bi 
hêzdibe. Minayên we hîperbolayî kêm in. 
Ev strana bala pir folklorzanan bi ser xwe 
de rakişand û di wextekê de, ku kêm 
helbestvaniya kurdî hatiye wergerandin 
bona zimanên bêgane, ev mezin berhema 
wergerandine zimanên înglîzî, firensizî û 
elmanî yên ku haya min jê hene. (200)  
Mijada serekîn di nav van heyranokan de, 
bê guman mijada mêrkirinê (şûkirin) ye. 
Pirsa zordestiya li keçan tê kirin di civata 
kurdî de, ku ew nikanin bi serbestî, bi 
kêfên xwe mêr bikin û ta niha jî ev pirsa 
hîn ne hatiye çarekirin li pir welatan û bi 
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taybetî li Rojhilata Navîn. Ji kevn de we 
hatiye naskirin, ku dêvbav rojgara keçên 
xwe disînorînin, ew li gor rayên xwe 
rindtir zanin, ku keçên xwe bi kê din!.     
   Raya keçê di vebrajtina hevalê xwe de 
hîn ne serekîn e, mercên civakî û abûrî di 
wê mecalê de hîn hukimdar in. We adet e, 
dewlemend ji dewlemendan û feqîr ji 
feqîran dizewicin, halatên awarte di herdu 
aliyan de jî hene.  
   Pir caran xizmayetî jî roleke neerênî di 
adetên zewacê de dilîze; pismam dikev 
pêşiya dotmamê, kurxal keçxalê yan 
keçmetê tîne û htd… Lê yên evîndar dibin 
guhnadin wan adetan, qanûnên evînê 

taybetî ne, loma jî dîrokê pir serhatiyên 
hezkirinê tomarkirine, ku navên wek 
Romyo û Julêt, Mem û Zîn, Ferhad û Şîrîn 
û yên din tim sêmbol in ji evîna paqij re û 
cangorî ji bo wê. 
   Pircaran tu çare ji wî derdî re namînin, ji 
bilî huner û stranvaniyê. Di heyranokan 
de keç azar û nerazîbûna xwe beramber 
her rêgirekê derdixîne, mîna "Besna Xelîl" 
ku protêstoya wê serîhildaneke civakî 
ye; keç li hember dêbavê nerazîbûna xwe 
aşkeredike. H. Azîzan wê protêstostranê ji 
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E.F. Kîkî tomardike, ew jî ji bona werger-
andina firensizî amadekirî.  
   Besna, navê keçê ye, ew xwe bi xwende-
vanan dinasîne: Bavê wê Xelîl e, diya wê 
Emîne ye. Besna ji torinê mala Hesen axa 
hezkirî. Ew meraqa di dilê wê de dimîne û 
dibe kul û derd. Wê didin kalemêrekî, 
rîsipîkî, diranketiyekî, vê re dibêjin 
Brahîmê Temo, lê Besna wî bi gayê pîr 
dinavîne. 
   Besna pir li pesna xwe dide, ji alîkî de 
ewna ciwan e; dilê mirov dikevê yê û ji 
aliyê din de jî xem û keseran bi mirovan 
ve berdide, ku qedera wê bêbext bû. Ew 
straneke weha hukardar vedihîne, hema 
mirov di ber re diperpite; peyama huner a 
mezin di wî karî de xwe pêşderdike.  
   Besnayê bi birînên dilê xwe re tenê 
namîne, ew di quncekî jibîrkirî, hindabûyî 
de rojgara xwe bi dengekî nizm, di ber 
xwe de nalorîne, ew kula li ser kulan 
danaqirtîne û wek bawermendeke çavgirtî 
di peristgeha bavîtiyê de stoxwerkirî 
dikwîzîne, na ew rapervanek, mafxwazek 
e, nifiran li bavê xwe dike, dilê kevir û 
kuçîkan bi xwe dişewitîne - mînaya vê 
qehremanê jî di lêgerîna li ser helbestan 
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tune bû -, bi peyvine sivik bi lêvkirinê, lê 
giran bi hukardariya rewşa xwe 
ronahîdike Porsorê, porbelayê, kihêla 
serê tewlayê, ketime tora mêrê xerab... 
Min rebenê, xwediya kul û derdayê... 
   Mirovê ne resen, qîmeta resentiyê 
nizane; hespê kihêl û bergîr li ba wî yek in. 
Ew jî pergala Besnayê ye. Nifirên ew li 
bavê xwe dike, min di tu jêderên rêal û 
belgehî de ne bihîstibûn û ne jî 
xwendibûn, niha çend malik ji wî karî xwe 
ferzdikin: 
 
 Bavê min xêrê bike, xêrê nebîne 
 Çima ne dam torinê mala Hesen axa 
 Ez dam Brahîmê Temo, mîna kundê 
 kelaçan, mişkê ber kevarê. (201.5) 
 
   Di dawiya vê berhemê de nifira Besnayê 
bi vê "amînê" kutadibe: 
 
 Bavê min xêrê bike, xêrê nebîne 
 Gênim biçîne, zîwana reş hilîne 
 Çima ne dam torinê mîna Hesen axa 

Xortê di Omeriyan, simbêlsorê 
serxaniya 
Ez dam Brahîmê Temo, mîna gayê pîr e 
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Diranê wî ketine riya wî a sipî di 
hinarê rêyê min re bûne 

 Çoka min li ser çoka wî  
 Nikare heyfa şevê ji min hilîne. (201.6) 
 
   Di vê heyranokê de xwendevan taybet-
vaniyine sêvên Melatiyê dibîne; ew sêvên 
di şevên kanûnan de li ber serê nexweşan, 
hem tirş, hem tehl û hem şîrîn û sêvên 
Zinarê li paş kela Mêrdînê. Ewliya Çelebî 
jî bi ferehî qala wan kiriye. (103.22) Ev 
berhema bijarte mînayeke kêm wêneyî ye, 
yek ji tekûztirîn lawikên folklora kurdî ye. 
Ew layiq e, ku di pirtûkên dibistanî de 
bête çapkirin.  
   Evîn, koşişa bê perwa, daxwaza bê 
westan li ser wê rêyê kerektira keça kurd 
ya aşiq di strana Şahîno de dixuye. Ev 
heyranoka, çawa xwediyê Hawarê dibêje, 
ku cihderka wê Botan e. Du variyantên wê 
li ba wî hebûn, ew her duyan jî diweşine.   
   Qehremana vê stranê ji xwendevanan re 
nenas e, tenê ew navê dilketiyê xwe tîne û 
di van çend rêzan de wî bi loman kûrdike. 
Diyare keçik pir jîr e, ji malbateke 
dewlemend e, qelenê wê giran e û hîn 
Şahîn jî tiralekî meriya ye, ne ji kar 
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hezdike û ne bona jiyînê xwe dilivîne. 
Aşiqa wî bi ser wî de dixeyide û nifiran lê 
dike: 
  
Hey malikwêrano, Şahîno tu dey nakî 
Tu şixlekî, emelekî d'mala bavê xwe de nakî 
Qelenê mi giran e, tê li kû peydakî? (202.16) 
 
   Keç çiqas di ber dilê wî kurî re dehre, 
hemî mercan jê re ravedike û wî agahdar-
dike, ku Hozyana ew xwestine, lê Şahîn 
tenê bersivan jê re dişîne û tu 
biryarannade. Weha ew bê deng dimîne, 
bi wê bûnê kela dilê keçê hîn zêdetir 
radibe, ew perdan diqetîne û we vekirî jê 
re dibêje: 
 
 Şahîno tu dîn î, tu ne dîn î, 
 Tê xweyê canîka bozheşîn î, 

Ti ne ew mêr î, mi bixwazî yan mi 
birevînî. (202.16) 

 
   Çi bela hatiye serê vê aşiqê! Çiqas li 
dilketiyê xwe hêrsbûye û gava di jiyana 
rêal de tu serketin berpanebûn, ew dikeve 
cîhana xewnan: 
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Mi şevêdî xewnek ya xêrê li xewna xwe dî bî, 
Mi dî dêka te rebenê dibî xwesûya min e. 
(202.16) 
  
  Wêneyekî meraqdar û germ ya keça 
kurde evîndar di strana Xerabo de tê dîtin. 
Xerabo ji birefkirina Tawûsparês e 
(bernavê R. Lescot). Di Hawarê de ew bi 
kurdî û firensizî belavbûye. (H.38) 
   Di destpêkê de keç dînîtiya dilketiyê 
xwe salixdide, dilê wê bi wî lêdide û 
debara wê di mala bavê de nabe, tevî ew 
dubaredike, ku Xerabo ji xelkê giştî 
xerabtir e. Derdê evînê her we ye: 
 
Heçî derdê dila ne dî be, bila nebîne! 
Tu rabe, ji mi re gwîzaneke berbera îne. 
Ezê serê memkê xwe biçilpînim, ji kal bikim 
taştê, ji xorta re bikim feravîne. 
Bazê dilê min rojika rojiya sê meha digire, bila 
êvarê pê fitara xwe bişkênîne. (203.12) 
 
   Keç dibîhse, ku Xerabo jinek ji xwe re 
aniye, ew çend malikine weha dibêje: 
Xerabo dîno, mi bihîstî tu zewicî, te ji xwe  
re yek dixwestî. 
Heke ji mi çêtir be, bila li te helal be, li wî 
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canî, ya na, ezê tu nifira li te nakim. Tu 
dûrdest î. 
Xwedê teala bike, Rebî, goştê canê te bihele, 
li hewa bimîne komek hestî, 
Tu kwîr bibî, têkevî ber vî destî. (203.13) 
 
   Wêneyên şîirî bedew di vê berhemê de 
pir in. Ev karekî bilind e di huneriya gelêrî 
de. Li vir raya Aboviyanê ermenî ya li jor 
hatibû navandin di cih de ye.  Stranên 
kurdî ne tenê rind tên guhdarkirin, ew pir 
pejndar in, arîkariyê dikin bona nasîna 
jîna hundirî, nefsiyeta kesan, carna jî ew 
we mirov xemgîndikin û bi vajayê wê jî 
şadikin. Di mercine dijwar de gava mirov 
bîhnteng dibe, ew stranina, giyana 
dilgeşiyê bi mirov de berdidin. Ew bi rastî 
mirov hînî evînê dikin û wî kîndar jî 
perwerdedikin. Carna di hin heyranokan 
de motîvên evînê bi hestên niştiman-
perweriyê ve tên hwînan. Kurda dengbêj 
bangî evîndarê xwe dike, ku ew rabe li 
hember dijminan şerbike. Di stranê de bi 
matmayî cwantiya surişta Kurdistanê, ya 
çiyayê Şengalê tê raberkirin.  Keçik distrê 
û aşiqê xwe re weha dikalîne: 
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 Lo lawiko! 
 Tu dixwazî, tuê keleşgewra xwe bibîno 
 Rabe şeşxanê pîkê xwe hilîno 
 Emê dakevin nav hejîrên mala Elî Beko 
 Min keçikê ! Tu ji xwe re bibîno 
 Bira keser û keder dilê te de nemîno! 
(204.3) 
 
   Keç sondeke mezin dixwe, ew bi serê 
mîrê êzidiyan Elî begê sonddixwe. Ew 
yeka jî rêzdarî û teqdîra mezinan 
numadike. Di wê stranê de wê vehênerê 
weha hêja, di du malikan de gotiye, ku 
mînayên we ne pir in: 
 
 Ez nakim terka lawikê simoqî 
 Heya xwê şîn bibe qantir bizo. (204.3) 
 
   Motîvên weha berdewamdibin di 
stranên mîna Delalê Beriyê (H.24) û 
Heyranek (H.33.16) de, ew di hejmara 48ê 
jî de dubaredibe. 
   Di hejmara 24an de, di bin quncê 
"Stranên cihê Botan" de, sê berhemên 
giranbiha, Kêre, Rêdûr û Memok tên 
weşandin. Bi naverokên xwe ew li ser 
evînê û suriştê ne. Piştî keç di destpêka 



259 

 

Kêreyê de çêlî hawîrdorê dike, bi van 
teşbihina jî xwe dinasîne: 
 
 Dilikî min bi heyhêr e      
 Çehvê min yek heyv e, yek stêr e 
 Memikên min yek mizgeft e, yek dêr e 

Du kehnî navbeyna sîng û berê min der 
bîne 

 Yek Rûsor, yê dî Spîpêl e 
 Heçî nexweşê ev heft sal bî 
 Ser pişta xwe ranebî 
 Firkê jê vexwê, roj bi roj ber bi xêr e. 
(205.7) 
 
   Berhemek weha, bi vî rengî û tenê di nav 
rûpelên Hawarê de bimîne, ziyaneke 
mezin e ji afirandina kurdî û ji a cîhanî re. 
Divê şakarên weha bi hemî zimanan bêne 
belavkirin, ew samanên giyaniya mirovat-
iyê ne. Di bin sernavê lavij de janireke din 
ji stranên kurdî tê naskirin. Bi peyva lavij 
re pirsiyarine din derdikevin meydanê, 
mîna: Bawermendî, fîlosofî û olanî. Ew 
mijadina di wan minhoyan de xwe 
nîşandidin. Di hejmara 25an de C. 
Bedrixan lavijekê belavdike. Wî lêgervanî 
sê niviştên wê bi nivîsa siryanî dane 
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berhev, di kovarê de çapdike û jê re notan 
datîne. Weha jî ew wê dinasîne Lavij 
gotareke dînî ye. Tê de çêlî axiret û dinya din 
dikin. Ev ... di dêrên filehên Torê de bi qeydeke 
botanî tête gotin û strandin. (206.10) Lavij bi 
alavên bangkirinê; bi lo, bi lê destpêdike. 
Bi saya wan herdu alavan tavilê emir tê 
dandin, an tê amadekirin, ku divê mirov 
dûr be ji nerindiyan û encamên wan. Di 
vir de jî mezinahiya Xwedê û heydedana 
wî ji xwendevanan re aşkeredibe: Lo 
merovo, nezano! Berê xwe bide ezmanan, çi 
qiyas (çiqas) heşiîn e. Û seyr bike li gerê di vê 
felekê. Hemû stêrikê di rengîn e. Û sibhan bike 
ji xudanê keremê re, yê ko ew li hewa êxistin û 
danîne. (206.6) Ne kêmcaran jî bi van 
derbirînan: "Lê dinê .., lê mirinê .., lê felekê 
..." destpêdike.  
   Di vê lavijê de pirsên fîlosofî yên abedîn; 
mirin, mayîn û piştî mirinê tên behskirin. 
Her di wî warî de, ango ya fîlosofî ew bi 
awirên mîtafîzîkî dagirtiye; yekîniya giya-
nê berî ya madê ye. Di wê rawestgehê de 
lavij bi ferehî panorama peydabûna 
cîhanê, jiyana rohî û madî ya civaka 
mirovatiyê dixuyîne. Ev berhma olanî 
bayexdar e û ji aliyê zimanî ve. Ji bilî 
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naveroka olanî, bi hemî hindavên xwe ve, 
lavij wek cûreyeke folklorî jî tê hijmartin û 
nimûneyên wê di kovarê de jî belvbûne; 
xwediyê Hawarê sê lavijan bi sernava 
"Lavijên mîr Miheme" di hejmara 29ê de 
diweşîne. Ew hersê berhem ji dengbêjan 
hatine wergirtine; ya yekemîn Hacî 
Remezanê Kerî gotiye, ya duhemîn ji devê 
Hacî Cindiyê Erihî hatiye wergirtin û ya 
dawiyê Îsifê Melê ji Hacî Aliyan re gotiye.  
   Belgehine qîmetdar C. Bedirxan li ser 
mîr Miheme û Cizîrê dinivîse, di wan de 
weha bi kûrtî tê tomarkirin: Mîr Miheme 
ta sala 1740î li Cizîra Botan hikumdikir. 
Ew wek nêçîrvan jî hatiye naskirin û di 
folklora kurdî de jî cihekî wî taybetî heye. 
Navê mîr Miheme bi efsaneyekê ve hatiye 
bestin. Ew ji keçperiyekê hezdike, vê re 
dizewice û zaroyên wan peydadibin. 
Jinperî li gel qiçkên xwe di şikeftekê de 
dijîn. Mîr kane wan tenê her li wir bibîne û 
bi wan şabibe. Tukes nihêniyên wan 
nizane. Rojekê mîr Miheme bi xulam û 
mifirdiyên xwe ve diçin nêçîrê, gava ew li 
şikeftê nêzîk dibin, Mîr wan bi tenê dihêle 
û wan agahdardike, ku kes li wî negere, ta 
ew bi xwe vedigere ba wan. 
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   Demeke dirêj bihurt, hingûrê hawîrdor 
girt, lê tu pejn ji Mîr ne hatin, xulamek 
radibe û li pey wî digere, nêzîkî şikeftê 
dibe, dibîne ku Mîr li gel jinekê rûniştî û 
zaroyin li dor wan dilîzin. Çavê jinperiyê 
li wî miorvî ket, ew bawerdike, ku Mîr 
bêbextî lê kiriye.  
   Tev zaroyên xwe jinperî difire û 
hindadibe. Di cih de lerzeke giran li Mîr 
dixe, ew bê hişdikeve. Xulamên wî 
darbestekê jê re duristdikin, wî datînin ser 
û bi rê ve ew candide. 
   Mijada serekîn di wan lavijên li jor 
navandî de, li ser her u nêriyan Efno û 
Hejale ye. Her du nêrî pir li ber dilê Mîrê 
nêçîrvan biha ne. Ev çi nêrî ne? 
   Bersiva vê pirsiyarê bi kurtî weha di 
kovarê de hatiye dandin: Mîr Miheme pir 
ji nêçîra pezkoviyan hezdikir. Tukes bê 
rêdana wî nikanî biçûya nêçîrê. Rojekê du 
kehrikên spehî li nêçîrê girtin, Mîr wan bi 
Efno û Hejale dinavîne. Di nav devî û 
rêlên Cizîrê de ew serbest dijîn. Ji bona tov 
ew hêştine; ji ber ku ew pir spehî û ciwan 
bûn, paşê jiya wan gihîşt bîst salan.  
   Mîrê Amêdiyê rojekê nêrîkî mezin 
dikuje, stiruhên wî heft bihûst bûn, xelk ji 
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mezinahiya wan stiruhina mat mabûn. 
Mîr bi nêçîrvanan re diçine çiyayên Botan 
daku nêriyekî ji wî mezintir bikujin û ji 
mîrê Amediyê re bişînin. 
   Çend rojan ew geriyan, wan tu nêrî ji wî 
mezintir ne dîtin, eger ne Efno û Hejale 
bin. Ew jî weha li ber dilê Mîr biha ne, kes 
nikane heta li kuştina wan jî bîr bike. Lê 
Mîr naxwaze fedîkar derkeve, ew dikeve 
çeperekê û gava Hejale bi ser de tê, sê 
guleyan tê werdide, Hejale birîndar dibe, 
di ber Mîr re daborî û piştî çend gavan li 
erdê ket. Efno li dawiya pêz dihat, bi 
guleyekî Mîr ew jî li erdê xist. Ew pir bi 
ser nêriyên xwe de dişewite, hema bi 
Hesenê sînot re dibêje: De lêde", ew jî 
weha lê dide: 
 

Ezê li galiya fikirîm, bî hawar e
 Terqên hati bû, nizanim şeşxane ye, 
berwêc  an ḥelqedar e 
Efno kuştin, Hejale bavê gîska bi sê 
derba birîndar e. (206.4) 

 
   Paşê xulam Hejale jî kuştî dibînin, serê 
wî jê dikin û dişînin ji mîre Amêdiyê re; 
stiruhên wî neh bihûst bûn. Mîrê Amêdiyê 
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bê deng dimîne, ew nikane bersiveke din 
bide. Adetên feodelên kurdan di vê lavijê 
de dixuyin, çawa hawîrdor di bin destê 
wan de ye û tukes bê emirê wan heta 
nikare here nêçîrê jî. We dixuye, ku di 
demên berê de nêçîrtî her hîwayeta 
dewlemanedan bû. Xulamên Mîr jî pir pê 
ve hatine girêdan, yek ji wan weha 
burcdariya xwe numadike: 
 
Ez rebenê Xwedê xizmeta tu mîr û tu padşahê 
mezin nakim 
Ji xêr yê şahik û xûnkar mazûl kirî. (207.3) 
 
   Ev du malkina rastiyekê nîşandidin, ku 
xulamên mîran ji bilî koletiyê tiştekî din 
nizanin, ewna ew çavdamirtî hêştine, ku 
peyva serbestîyê ji wan re her nenas e. 
Bona xwenîşandana "Ez" Mîr heta nêriyên 
xwe yên giranbiha jî dikuje, xem û keseran 
ji xwe re duristdike û paşê bi ser de 
dilorîne. Merasîmên nêçîrtiya mîr Miheme 
jî hinekê di vî karî de pêşderdibin (xulam, 
sînot û peyrewên din...) 
   Di lavija yekemîn de xulamekî Mîr hest 
bi neçêyekê dike. Ew yeqîndike, ku mîr 
Miheme û nêriyên wî di tehlûkê de ne. Ev 
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lavija nîvşînek e; di malkekê de weha derd 
tê nîşandan " Qeyntarê kul û xema hati bîn, li 
ser dilikî kul diêwirî". 
 
   Di lavija duhemîn de alayeke reş hatiye 
venan û dengbêj bangî nêriyan dike yên bi 
şeşxaneya Mîr hatine kuştin: 
 
Nêriyo te mala xwe ê xirabo, te li vî devî, 
    li vê dimaxê. 
Sihrên Hincê xirab kirine, berê xwe dane 
   geliyê Şaxê. (207.4) 
 
   Lavija sêhemîn jî li ser wê qeydê diçe. 
Begê nêçîrvan mîr Miheme dixwaze 
zanibe, ku tepela çiyayê Herekolê jînbar e 
yan na? Ji bona wê yekê, bi fermana wî 
xaniyekî li wir avadikin û du mirovan bi 
xwerin û vexwerinên wan ve, tevahiya 
zivistanekê li wir dihêlin. Gava bihar tê 
Mîr bi ser wan de dehre, ew encama 
“êkspêrêmênta“ (teciriba) xwe dibîne; yek 
miribû û yê din kehr bûbû, loma jî dêra 
Rebenê Kehr li avahiyê danîne. 
   Teciriba mîr Miheme hovtirîn terza 
çewisandina zehmetkêşên kurda ye. Di 
çêroka Ehmedê Zeydan de (H.26) aliyine 
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jiyana mîr Miheme ji xwendevanan re tê 
nîşandan. Di hejmara 54 de lavijek tê 
belavkirin, bi naveroka xwe ew bêtir 
ruxsara lawikan werdigire; qehremana wê 
keç e. Ew bi şêwakî bilind agirê evîna xwe 
dialafîne: 
 
Xwezika min behr li bejna bilind hebiya Bila 
Xwedê emaneta xwe ji min bixwesta. (208.7)   
 
   Lêkolînên taybetî li ser lavijan di 
folklorzanî û mûzîknasiya kurdî de hîn 
pêknehatine. Bi serpilkî carna navê wan di 
jêderan de tê dîtin. Çawa ji van lavijên di 
vir de hatine lêkolandin diyardibe, ku ew 
bi naverokên xwe olanî û dinyayî ne û bi 
formên xwe helbestvanî û paxişanî ne. 
   Di Hawarê de lêgervan rastî janirine 
folklorî din tên. Di hejmara 28ê de 
"Paşlavjok" û "Pehîzok" hatine belavkirin. 
Pêşgotina wan bi firensizî ye û wergera 
wan jî bi wî zimanî çapbûye.  
   Pahîzok û paşlavjok di kovarê de ne 
hatine nasandin, belkî ew yeka ne 
armanca wê bû jî, ku ew hîn xwe mijûlî 
pirsên teorî jî bike. Ew kara Hawarê ji 
nifşên diwaroj re hêştiye.  
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   Tevî ku çend lêgerînên tayabtî li ser 
folklora kurdî hene, mîna lêgerînên Nûra 
Cewrî "Kurdiskoyê narodnoyê pêsnnoyê 
tvorçêstvo) (209) û ya Î. Resûl "Edebî 
folklorî kurdî, lêkolînewe" (210) û çend 
karine din, lê valahî hîn pir zor e, divê ew 
bête dagirtin. 
   Di çêrokên folklorî kurdî de pircaran - 
çawa di pişka çêroka hunerî de jî hatiye 
behskirin - mirov şîretan û waneyan 
"dersan" jê werdigire û carna ew bi 
naverokên xwe pendiyar in. 
   Di çêrokeke bîngolî de, ya di hejmara 11ê 
de belavbûye. Mijara wê li ser dîtina 
kaniya abedîn e. Kî xwe di wê avê de bişo, 
ew wê ji nexweşiyan çêbibe û gencbibe.  
   Şivanek digîhne wê rastiyê gava dibîne, 
ku sê marên birîndar xwe dikine kaniyekê 
û dema ew jê derdikevin, di devê heryekî 
de pelek hişîn heye û birînên wan derman 
bûne. Şivan jî yekser bervê xwe dide gund 
ba axayê xwe - ew ji salan de nexweş e - 
ku wî bînin û di wê kaniyê de bişon. 
Wexta mar ji kaniyê derketin û xwe di nav 
giya û keviran re xwîşdikirin, ji laşên wan 
dilopên avê dipijiqîn, ji wan kanî û goline 
nû peydabûn.  
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   Gava gundiyan axayê xwe anîn, şivan 
çiqas li kaniya xwe gerî, ew ne dît, ew ji 
eniriyê dibêje: 
 
 Bîngol e hezar gol e 
 Ez çi zanim kîjan gol e.?! 
 
   Fîlosofiya jiyanê mirovan hîndike, ku tu 
jiyîn ne abedîn e, loma jî herkesek dimire 
û çawa dibêjin diniya ji tukesî re namîne. 
   Berhemên paxişanî folklorî tekûz, mîna 
çêroka bîngolî di kovarê de ne pir in, yek ji 
wana çêroka "Kulîlkên ko ji Kurdistanê 
tên"e. Du birefkaran ew çêroka 
amadekiriye: Telet Qedûr û Hec Elî 
Begzade. Lê wan guhartin tê de kirine û ji 
aliyên lihevanîn û naverokê de ew karekî 
serketî dixuye.  
   Ew şarezayina kulîlkên welêt jî di nav 
têkoşîna serxwebûnê de dibînin û qehre-
mantiya wan tê xilatkirin. Mijara wê 
berhemê li ser civîna salkî ya kulîlika ye. 
Her salê ew civînekê dikin û tê de çêlî 
çalakiyên xwe dikin. Kulîlik dicivn, her 
Nêrgis, Beybûn û Xecxecok bi derengî 
dikevin.  
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   Civîn destpêdike, Gul, Rihan, Lale, 
Binefş û yên din behsa baştirîn karê salê 
dikin. Civîn ber dawiyê diçe, amadekar 
mijûlî belavkirina xilatê bûn. Di wê bîhnê 
de herseyên derengmayî derî vedikin, ên 
rûniştî bihatina wan şadibin û dewa jê 
dikin, ku ew rapaorên xwe bidin.  
   Bi rewşeke westiyayî û xwehdayî ew 
dabaşa kirinên xwe dikin: Em ji çîyayên 
Kurdistanê tên. Li wê derê em rastî sê 
cendekên xortên kurd hatin. Di rêya welat 
û miletê xwe de bi şeref û rûmet hatibûn 
kuştin. Em li ber wan sekinîn, ji wan re me 
sih girt heta hevalên wan hatin û ew 
çalkirin. Bi çepiklêxistineke dirêj karên 
wan kulîlkan dinirxandin û xilata wê salê 
li wan belavdikin. (211.7) Şeş fabil jî di 
Hawarê de hatine weşandin. Ji ber ku ew 
ne weha cuda ne ji fabilên min li ser 
lêkolandî, pêwîst nake li vir jî ez wê yekê 
dubarebikim.    
   Hawar roleke mezin dide birefkirina 
gotinên pêşiyan jî, yan çawa di lêkolînên 
kurmanciya jêrîn de jê re "Pendî pêşînan û 
qisey nesteqî kurdî" dibêjin.   
   Hejmara wan di Hawarê de ne kêm in. 
Kurdnasê firensizî R. Lescot bi wê çalakiyê 
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radibe; wî bêtirî 170ê ji gotinên bavbapîran 
civandine û di nav rûpelên kovarê de, bi 
kurdî û wergera firensizî jî weşandine 
(212). Divê bê gotin, ku bi saya koşişa wî 
xwendevanên firensizî bi wê berhemê têne 
nasîn, ew wek kitêbeke xweser sala 1940î 
li Parîsê belavbûye. (213) 
   Di van salên dawî de bireke rind ji hemî 
janirên berhemvaniya gelêrî a devkî li 
hemî aliyên Kurdistanê û ya hîn baştir û 
dilxweştir bi hemî zaravn hatiye komkirin 
û belavkirin û kar hîn di wê babetê de 
dibe û divê bê kirin. Birek ji folklora kurdî 
wergerandine zimanê rûsî jî. (214)     
   Dîroka komkirin û lêhûrbûn li ser 
gotinên pêşiyan dibe mijada lêgerîna 
xanim Şukriye Resûl. Ew sala 1972an wê 
lêkolînê li Moskoyê bi serketin temamdike 
û pileyeke zanistî li ser wê werdigire. (215) 
   Bi temamkirina vê pişkê ez bi pêwîstî 
dibînim, ku rola folklorê di lîtêretûr, çand 
û jiyana civakî de bête çespandin. Folklor 
ayînek e; mirov tê re hemî texlîtên adet, 
rewşt, dîrok, derûn, ziman û rabûnûrûn-
iştina gelan dibîne. Ew dewlemendtirîn 
jêder e ji her çandakê re. Meksîm Gorkî 
(1868-1936) bayexa folklorê di lîtêretûrên 
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hemî gelan û di hemî deman de weha 
nîşandayî Hêza berhemvaniya kolêktîvî (bi 
komelî) zelaltir girovedike, ku bi dirêjahiya 
sedsalan berhemvaniya îndîvîdwêl nikaribû 
şakarine wek Îliyade * û Kalevalê * (217) 
daweranda û ne îndîvîdekî bilîmet jî nikanibû 
tîpeke lîtêretûrî navneteweyî bivehanda, eger 
bingeha wê tîpa lîtêretûrî ne ji berhemvaniya 
milî ba, ya berê di efsane û çêrokan de 
belavbûyî. (216)  
   Birek ji folklora kurdî ketî nav destên 
lêgervanan; ew bi serketin li Yekîtiya 
Sovyetî bi rêvediçe. Lê hîn berhemên 
çavrêya lêgervanan dikin pir in û pir in jî 
ew berhemên hîn birefnekekirî. 
   Rola Hawarê çawa hat diyarkirin pir 
giring bû di birefkirin, belavkirin û 
parastina folklora netewî de. Ew 
sermiyaneke pir biha ye di dîroka gelê 
kurd de. 
   Ev lêgerîna zanistî-rewşenbîrî û 
lîtêretûrî-hunerî li ser naveroka Hawarê wê 
ne temam be, eger bi taybetî rola 
derxistiyê wê C. Bedirxan netê aşkerekirin. 
   Di beşên derbasbûyî de ne kêmcaran 
fersend lêhat, ku berhemvaniya wî bête 
nirxandin wek nivîsevan û rojnamevan. 
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Weha bi tewjmî numabû, ku ew 
nivîsevanê serekîn û îlhamdarê kovarê bû. 
Pişka dawiyê ji vê lêgerînê, hinekê 
ferehkirina aliyine berhemvaniya C. 
Bedirxan di Hawarê de ye.  
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KELEPÛRA AFIRANDINÎ YA 
C. BEDIRXAN DI HAWARÊ DE 

 
 
   C. Bedirxan mirovekî pir zana bû. Ew 
ênsklopêdîstê dema xwe bû. Di salên sî û 
çêlî de kesayetiyên we di nav kurdan û li 
navçeya Rojhilata Navîn û Nêzîk pirkêm 
bûn. C. Bedirxan bi pir zimanan dixwend 
û dinivîsand; ew di zimanên erebî, farsî, 
tirkî, elmanî, îngilîzî, firensizî de şehreza 
bû, haya wî ji rûsî û yonanî jî hebû. 
Kêmkes wek wî hebûn, ku we bi zimanê 
kurdî û zaravên wî zanibûn. Zanînên xwe 
dixe rajeya çanda gelê xwe. 
   C. Bedrixan piraniya janirên rojname-
vanî, folklor û lîtêratûrê di Hawarê de bi 
xwe dinivîse û diweşine. Ew bi wan tenê 
nake, xwe têkilî hemî biwarên çanda kurdî 
dike. Berhemine wî mînayine hostaniyê 
ne, ew wê tim wek kelepûr ji nifşên 
kurdan re bimînin.  
Jiyana C. Bedirxan û ya Hawarê ji hev 
nayêne birîn; di wê kovarê de ew digîhne 
bilindtirîn pileya berhemvaniya xwe di 
biwarên zimanzanî, pûblîsîtî û lîtêretûrî 
de. 
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   C. Bedrixan di lêgerîn û di nivîsarên xwe 
yên li ser pirs û mijadên serekîn di Hawarê 
de, mîna Elfabya kurdî û Bingehên 
gramêra kurmancî û hineke din bi navê 
xwe yê a şkere Celadet Alî Bedirxan 
diweşîne. Ji bilî navê rastî ew pir bernvan 
ji xwe re datîne û bi wan berhemên xwe 
belavdike. Hîn min amadeya xwe dikir bo 
vê lêgerînê, di benda rehmetî Sadiq 
Behadîn de "Celadet Bedixan", ez rastî van 
bernavan hatim: Herkolê Azîzan, Hawar, 
Xwediyê Hawarê, Xwediyê Hawar û 
Ronahiyê, Bavê Cemşîd, Bavê Cemşîd û 
Sînemê, Stranvan, Stranvanê Hawarê. 
(63.282) Di dema lêgerînê de ez aşnayî yên 
mayîn bûm: Xeberguhêz, Nêrevan, 
Seydayê Gerok, Mamosteyê Gerok, Stran-
vanê Jêliyan.  
   Ez dixwazim di vê beşê de hinekê 
ferehtir li ser çend aliyên berhemvaniya C. 
Bedrixan rawestim. 
 

C. BEDIRXAN WEK ZIMANZAN 
 
   Pirsa zimanê kurdî di jiyana C. Bedirxan 
de pireseke serekîn bû. Amanca tevî 
mezin ji wî re ew bû, ku zimanê kurdî bê 



275 

 

vejandin, ew bibe zimanê xwendnin û 
nivîsandinê daku kurd bibine xwedî zanîn 
û kitêb û gelê kurd bigîhne mirazê xwe di 
serxwebûnê de û bi kamiranî di bin 
alayeke kurdî de bijî; ew jî armanca her 
kurdekî dilsoz e. C. Bedrixan di hawîra 
hêviyan de namîne, ew dixebite, cangoriyê 
dike, pir dêşe, bi zîvarî dijî; li ser wê rewşê 
bi navê xencera xwe gazinên xwe ji gelê 
xwe re dibelgehîne, weha xencer halê wî 
diçêlîne Tu por û pirç û simbêlê xwe sipî dikî. 
Di salekê de deh salan dijî û li raserê ûmirê 
xwe di biharê de berfa zivisanî didî barandin. 
(218.2) Ew salên têkoşînê ji lêgerînê li ser 
zimanê mader dirêjdibin, lê dawî bi 
abedînberheman têne encimandin; danîna 
elfabeya latînî kurdî, gava yekemîn û 
lêkolîna li ser bingehên gramêra kurman-
cî, gava duhemîn.   
   Encamên lêgerîna xwe zimanzan bi 
firensizî û kurdî belavdike. Di hejmara 
Hawarê ya 27an de yekemîn car bi kurdî 
"Bingehên gramêra kurmandcî" tê 
weşandin. Bi zimanekî sad e, fehmkirî û bi 
danîna pir têrmînên (terminus) zimanî ew 
belavkirina lêgerînê di rûpelên kovarê de 
didomîne. Xewndevan kanin aşnayî wî 
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karî bibin. Ew di van hejmaran de 
çapbûne: (27-34, 37, 40, 42-48, 50-51, 53-
54).  Sala 1970ê ew bingeha ku C. Bedirxan 
ji zimanê kurdî - zarê kurmancî - re daniye 
û li gel lêkolînên hevalê wî R. Lescot di 
berhemeke taybetî de bi navnîşana 
"Grammaire Kurd (Dialecte Kurmandji) li 
Parîsê bi zimanê firensizî belavdibe. Bi wê 
yekê R. Lescot xizmeteke mezin ji zimanê 
kurdî re kir û dilsoziya xwe ji C. Bedirxan 
re nîşanda.  Gramêra C. Bedirxan dibe 
bingeh ji nivisîn û pêşdaçûna ziman û 
lîtêretûra kurdî re li pir aliyên Kurdistanê 
- tevî qedexekirina zimanê kurdî - û li 
dervayî sînorên wê. Wî karî cihê xwe ji 
karên pisporên zimanê kurdî din bêtir di 
jiyana rêal de girt. Q. Kurdo wê berhemê 
pir bilind dinirxîne: Di nav gramêrên zimanê 
kurdî yên li derva (mebest dervayî Yekîtiya 
Sovyetî H.H.) çapbûne, ew gramêra (ya C. 
Bedirxan H.H.) ji hemiyan baştir e. Bi 
destxistina metêryal û li gor raberkirina fektên 
zanistî ew ji hemî gramêrên berî wê derketine 
û pêşkeşî kurdan bûne, tekûztir e. (11.35)  
   C. Bedirxan zaravên zimanê kurdî jî 
zanîn, wî hewildida berhemên bi 
kurmanciya jêrîn ên ji kovarê re dihatin, 
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wan bi latînî binivîse û belavbike. 
Herweha dema pêwîst dikir wî bersivên 
xwendevanan bi wî zaravî didan û 
rêtsênziyon li ser pirtûkên nûderketî 
dinivîsandin. Li ser zaravê dumilî yan 
zazakî bendeke vekolînî dinivisîne û bi vê 
sernavê "Zarê dimilî û Mewlûda Osman 
Efendî" di hejmara 23ê de diweşîne. Bi 
fieehî vekolêner çêlî karê xwe dike û çawa 
ew rastî Mela Mihemedê Nezîr hat yê ji 
aliyê dayîkê de zaza bû û wî rind herdu 
zarav, kurmancî û dumilkî zanî. Ew 
belgehine qîmetdar ji C. Bedirxan re 
salixdike û bi saya arîkariya M. Nezîr ew 
vekolîna xwe temamdike. 
   Zimanzan C. Bedirxan di nirînên xwe de 
yên li ser zimanê kurdî û zaravên wî jî ne 
dûr e ji raya piraniyên zimanzanên kurd û 
bêgane; ew zimanê kurdî bi vî awayî 
parvedike: Zarên zmanê kurdî yên bingehî 
sisê ne. Zarê welatê jorîn (kurmanciya jorîn 
H.H.), yê welatê jêrîn (kurmanciya jêrîn H.H.) 
û zarê dimilî. (219.4) 
   Giringiya civakî ya lêgrînan di biwara 
zimanzaniyê de C. Bedirxan bi terzekî 
sêmbolî di nameya xwe de "Gazinda 
xencera min" ya ji mamoste T. Wehbî re 
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şandî weha dibelgehîne, ku ew we mijûlî 
lêgerînê bû, ku xencera wî jê xeydî bû û 
gazinên xwe lê dikirin, tevî ku wê rind 
zanî, ku xwediyê wê li ser zimanê kurdî 
dixebitî û carne we hebûn, ew Ji sibê heta 
êvarê, carnan heta nîvê şevê û yek carnan heta 
qere berbangê bi pirsekê, nîvpirsekê mijûl dibû. 
Heke mê ye, heke nêr e, heke nav e, heke pronav 
e, an veqetandek e û hevgihanek e. (218.2) Di 
vê bendenameyê de C. Bedirxan rastiyekê 
nîşandide, ku destketinên zanistî, hunerî û 
rûmeta gel zû binlinddibin û têne 
civilandin eger ew ne têne parastin û 
weha xencer dipeyive: Heke ez ne biwama ji 
zû ve te û miletê we zmanê xwe winda 
bikirina. (218.3)   
 

C. BEDRIXAN WEK ŞAÎR Û WERGERVAN 
 

   Ji bo kovarê C. Bedirxan bi meraq 
dinivisîne, kela dilê xwe bi helbestan 
dirijîne. Ew forma derbirînê ta niha jî li 
Rojhilata Navîn û çawa dibêjin li Cîhana 
Sêhemîn ji yên din belavtir e. 
   Naverokên şîirên C. Bedirxan - tevî ku 
ne we pir in jî - têvel in; ew li ser welêt û 
zaroka ne. Di helbesta "Şeva we xewş" de 
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ya di bin "Stûna zarowan" de belavbûyî 
(H.3) nîgara êvareke havînî li Şamê 
diçêlîne. Bi awazekî nerm zarokan 
dinivîne, berî çavên wan di hev kevin, ew 
esmanê sayî yê bi hêv û stêran xemilandî 
raberî wan dike, tirîfeyên wan ji zozanên 
dûr û ji pozê çiyayên xinamî bi ser wan de 
belavdibin.  
   Di helbestên şaîr de, yên ji zarokan re 
nivîsandî ew ji wan re ravedike, ku barê 
giran li ser milên wan e; nifşên diwaroj. 
Ew bangî dêbavan dike, ku zaroyan bi 
giyana niştimanperweriyê mezin bikin, 
bona ew bi her şêwakî xizmeta welatê xwe 
bikin.  
   Mijada welêt di van helbestan de "Ala 
kurdan" (H.5), "Bêriya Botan" (H.25) û di 
"Blûra min" de (H.32) diyardibe. Min di 
vir de xwest, ku li ser helbesteke C. 
Bedirxan rawestim û aliyine wê yên 
hunerî numabikim. Şîira "Blûra min" bala 
min bêtir bi ser xwe de rakşand. 
Helbestvan yekser bi bilûrê re diaxive, 
çawa ku ew hevala bêheval û destxwîşka 
evîndar û suriştê ye. Bilûr wek alaveke 
mûzîkî kurdî, ku lêdana wê zehmet e û 
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wek her karekî bi dijwarî pêktê, hunera 
wê jî bilind e, eger ew carekê li barbibe. 
   Bi hilbijartina bilûrê şaîr adeteke hunerî 
kurdî vejandiye. Di demên hêmin de ji 
hevbirîna sînorên roj û şevê, di sariya 
sibehê û hingûra êvarê de hawîrdor ji 
xewê radibe, tidareka xwe dike, di wê 
demê de bilûr ji hinan re şahiyan tîne, azar 
û zarînên dilketî û xemgînan kûdike. Ew 
awaza bi maştabeke mezin li suriştê 
belavdibe, li çiya, zozan, guhê şikeftan, 
nihêniya bayê xerbî di nav pelên daran de 
digerîne. Helbestvan bi awazê tenê 
razînabe, ew dozdike, ku bi hev re di lêçe 
û di nav mijên çiyayên bilind re bi 
esmanan kevin, ber bilindiyan bifirin, bi 
bayên xurt re hevsayetiyê bikin û bi hev re 
bilorînin, binalînin daku ew awaza giyana 
erdên Jêrîn bihejîne, biçelqîne. Blûr heval e 
ji şaîr re, hevaleke rapervan, pêlên lereyên 
xemgîn sariya raketina hi şiyariyê 
germdikin. Ew şandiyar e, wek hemî 
şandiyaran bi wezîfeyina radibe. Ew blûra 
hêzdar di nav lepên C. Bedirxan de dibe 
şagirtek, adet bû ji wî re şagirtan bigîhne 
ew bangî şagirteblûrê dike, bi sadeyî vê re 
dipeyive: "Binêre û bibîhse!", dersa xwe 
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dide: Kolosên çiyan ên gewr û hewraniyên 
wan ên zor sor zêrîn bûne cûn. Pêlên ava 
reş ketine deşt û newalan, rûyên gir û 
kepezan. Ger çiqas kevir piyên şevgera 
dixapînin jî, lê di bêdengiya şevê de pejna 
lingên mêrxasan tê. "Pejna lingên 
mêrxasan" hêvî û serketin e, ew bi rengekî 
pûblîsîstî tûj ne hatiye gotin, ew bi 
wêneyekî hunerî serketî hatiye li vir. Piştî 
umîdê pê radispêre ew careke din li blûrê 
vedigere, vê carê dilsoziyê jê dozdike, ger 
tu blûra min î û ez blûrvan im, de biferme: 
 
 Xemrevîna terkeserên dinyayê,  
 Û li rohelatî 
 Dema ko dinya hişyar dibe 
 Ji xew radibe 
 Ji me re strana azahî û serbestiya  
 Kurdistanê 
 Binehwirîne 
 Û dengê wê stranê, bila 
 Mîna tirêjên rojê ên pak û zêrîn 
 Bikeve nav dil û guhên me. 
 Blûra min 
 Tu î xemrevîna delketiyên welêt. 
(220.14) 
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   Di kovarê de C. Bedirxan berhemên 
şaîrne firensizî navdar, mîna A. Lamartine 
(1790-1869), A.V. Vigny (1797-1863), C. 
Baudelaire (1821-1867) û V. Hugo (1805-
1885) belavdike, ew pênasîneke kurt û 
notina ji hinan re datîne.  
   Ew helbestên wergerandî bi kurdî rind 
têne xwendin, mirov hestnake, ku ew 
wergerandî ne; bê guman ew serketina 
wergervan e, ku motîvên wan berheman ji 
C. Bedirxan nêzîk in: Evîn, serbestî, jiyan û 
mirin. 
   Helbesta "Mirina gurî" ya A. Vigny 
wergervan pêşkêşî giyana birayê xwe yê 
rehmetî Sefder dike. Ew pêşgotinekê jê re 
dinivîse, sedema wergerandinê numadike, 
ku birayê wî gelek kêfa xwe ji wî karî re 
danî, loma wî dixwest wê helbestê 
wergerîne kurdî, lê mixabin mirin zûtir 
hat. Berî derketina Hawarê ji min re ne 
aşkere ye, ku helbestin ji zimanên ewropî 
hatibine wergerandin bo kurdî; we 
diyardibe, ku ew kara tradîsiyoneke 
rojnamevaniya Bedirxaniya ye, ku yekser 
ji zimanên orîgnal wergerînin û bi wê 
yekê zimanê netewî dewlemend dikin, ew 
karekî rûmetdar e. 
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   Berhema "Mirina gurî" çîrokeke helbest-
vanî ye, di wê de çêliya nêçîra guran tê 
kirin. Şopgerînek nêçîrvanan dibe ser 
malbata gurekî, di nav rêlekê de. Gur pê 
dihese, ku ji çarnikaran ve rê lê hatiye 
girtin, ew bi fêrsî şer bi tajiyekî re dike, 
paşê rawçî wî birîndardikin. Ew xwîna 
xwe dalêse, li jin û zaroyên xwe sêrdike û 
dikeve, çavên wî têne damirtin. Piştî vê 
êpîsodê şaîr hana vê bîhnê dibelgehîne û 
digîhne rastiya derûniya dêlegurê û wê 
rawestgehê nîşandide, ku ew ji mirinê 
natirse, piştî mêrê wê hate kuştin, diviya 
bû dêlegur, gura piştreş bimîne, bona ku 
ew ji çêlegurên xwe re vê rastiyê bide 
zanîn: 
 
 Ko li dinyayê 
 Ji guran gurtir, ji wan birçîtir, 
 Di qesir û serayan de rûniştî, 
 Tevayek heye, 
 Jê re dibên mirov,  
 Lê secde dibin, 
 Çi kedî, çi kovî, çi hov. ... (221.5) 
 
   Her di wê hejmarê de (31) jî "Delaliya 
delalan" helabesta Charle Baudelaire ya 
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wergerandî bi naznavê Seydayê Gerok 
hatiye belavkirin. Ew berhema jî baş tê 
xwendin mirov nikane wê nexwîne, eger 
ew hejmara berdestbe, bala xwe bi van çar 
malkan din: 
 
Û di reşika şevê de min re şahiya çavê te didît, 
Û min bihna keçînî û çelengiya te bihn dikir. 
Navkefên destên min bû bûn dergûşa piyên te, 
Şev dibû tarî û li ber me dibû beden. (221.9)    
 
   Piştî ziman û edebiyata netewî têne 
çespandin û nema tirs ji vemirandina wan 
re dimîne, qonaxa duhemîn ji pêşketin û 
geşkirina wan re bê guman wergerandin e. 
Li gor dema Hawarê ew ji piraniya 
rewşenbîran re ne dûr e luksus be, lê ji 
dûrbîran re pêwîstiyeke dîrokî ye, loma C. 
Bedirxan li gor dîtina min bi wî karî 
rabûye, lê wî tenê helbesta "Mirina gurî" bi 
navê xwe weşandî û berhemên din bi 
bernavên xwe belavdike; "Loriya Şehîdan" 
(H.27), Mamosteyê Gerok, "Strana mirinê" 
(H.28), Seydayê Gerok.    
   C. Bedirxan ji zimanê farsî jî helbestekê 
werdigerîne kurdî û wê di hejmara 50î de 
çapdike. Ew sermiyana giyanî ya zanîna 
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zimanên ewropî û rojhilatî pir bi serketin 
di Hawarê de rêça xwe hêştiye. Tevî ku 
carna kêmasiyên hunerî di vebjartina 
peyvine şîirî de hene, lê li gor salên sî ew 
ne kêmanînyek e.  
   Xwediyê Hawarê di babeta wergeran-
dinê de jî li ser rêyên nû çûye, ew 
razînebûye li ser reyên asan biçe; wî ji 
nifşên kurdan re mînayek danî, ku ta 
kaniyên helbestvanî orîgnal hebin ji wan 
wergerînin, wergerandin ji zimanên 
duhemîn û sêhemîn çawa mirov li 
kaniyên şêlû temaşebike û bibêje: Çiqas 
binkanî rind xuyadibe.  
   Di benda "Heyîna salekê" de, ya di 8ê 
gulana 1933an de, di hejmara 20ê de 
belavbûye C. Bedirxan li ser Ehmedê Xanî 
bi îdiyomî vê derbirînê dibêje: Xanî giyanê 
wî (ziman H.H.) afirandi bû. Ji xwe kurdaniya 
bîrewer bi Xanî re dest pê dike. (120.1) Li gor 
haya min tukesî hîn berî wî di nav kurdan 
de li ser destketinên E. Xanî ji edebiyat û 
bîra netewî re ne nivîsandibû.  
   C. Bedirxan wek mamostayekî jêhatî 
destê arîkariyê dirêjî şaîrên genc dike, pir 
bi nermî ji wan dixwaze, ku şîirên bêkêş e 
ji kovarê re neşînin, bê guman piştî salek 
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di ser derketina Hawarê de derbasdibe û ji 
bona wê yekê ew mînayên kêşêyên 
helbestvaniya kurdî di kovarê de çapdike. 
(120.2) 
   Ev ne tenê karên şaîirî yên C. Bedirxan 
in, ew di pêveçûna vê lêkolînê de jî hatine 
diyarkirin û herweha li ser berhemvaniya 
paxşanî ya C. Bedirxan jî. 
 

C. BEDIRXAN WEK DÎROKNIVÎS 
 

   Bendên C. Bedirxan ên li ser mêjû di 
kovarê de hatine belavkirin, qîmetdar in û 
ta dema niha jî ew ektuêl in. Ew 
giringiyeke mezin dide dîroka kurdan a 
kevin û nû; berhemên dîroknivîsên kurd û 
bêgane yên li ser gelê kurd hatine nivisîn, 
xwendevan di nav rûpelên kovarê de 
dibîne.  
   Xwediyê Hawarê ji zimanên bêgane jî 
babetên wê werdigerîne kurdî û jê re 
quncekî bi vî sernavî "Kurd û Kurdistan bi 
çavên biyaniyan" datîne di van hejmaran 
de: (19, 23 û 24). Benda "Kardûx û welatê 
Kardûxan, an Kurd û Kurdistan di wextê 
Yewnanstana kevin de" di hejmara 32ê de 
diweşîne. Ew kara rêtsênziyeke serketiye ji 
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pirtûka dîrokî ya pir bi qîmet "Enêvesîs" 
yan "Anabasîs" re, ya fermandar û 
dîroknivîsê yonanî Ksênefon "Xenuphon" 
(435-354 berî zayînê) yan Zînofon. (222) 
   Di hin komêntariyan de dîroknivîs we 
rast diyardike, ku bona mirov mêjûya 
hevçerx bizane, divê ew aşnayî ya kevn 
bibe.  C. Bedirxan birekî ji pirtûka "Fünf 
Vorträge über den Islam" ya rojhilatnasê 
elmanî M. Hartman di kovarê de çapdike 
(H.19). 
   Wî pisporî berhemeke nirxdar jî li ser 
Botan nivisiye, ku mixabin ta niha ew ne 
hatiye wernegarndin bo kurdî. (223)  
   Çend rûpelan C. Bedirxan ji berhema 
gênêral fêldmarşalê elmanî Helmuth von 
Moltke (1800-1891) re jî terxandike û di 
hejmarê 23 û 24 de belavdike. (224) H. von 
Moltke serdarekî elmanî navdar e, ew di 
leşkerên tirkan de wek berdevk (misteşar) 
bû. Ji sala 1835 û ta ya 1839an ew li Tirkiyê 
û li Kurdistanê bû. H. von Moltke li ser 
kurdan jî nivisiye û her ew bi xwe jî li gel 
leşkerên tirkan li dijî serîhildanên kurdan 
rabûye. (225) 
   Bi objêktîvî C. Bedirxan berhemên dîrokî 
yên rojhilatnas û pisporên biyanî yên li ser 
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kurdan nivîsandine, dinirxîne, wê rayê 
weha dide, ku ew bi çavine din li me 
dinihrin, ji ber ew xwediyê çandeke din in, 
pircaran karên wan bi kêrî kurdan tên. 
   Çalakiya C. Bedirxan di biwara dîrokê 
de ne tenê bi weregerandina bendinan ve 
hatiye girêdan, na ew dîrokê dinivîse û bi 
xwe jî dibe dîrok; ji berhemine wî 
xwendevan kanin haydariyine giring li ser 
salên sîh û destpêka salên çêlî wergirin. 
   Pir caran bendên kêşeyî di kovarê de 
hatine weşandin li ser bingeha nameyên 
xwendevanan; bi dirêjahiya derketina 
Hawarê pêwendiyên xwediyê wê bi wan re 
ne hatine birîn. Herdu aliyan li ser pirsên 
cuda devjengdikirin. Yek ji wan devjengan 
li ser rewşa gelê kurd li Kurdistana Îranê 
bû. C. Bedirxan benedeke dîrokî di wê 
mecalê de dinivîse, çawa bersiv ji 
xwendevanekî re û di wê de xwe dispêre 
metêryalên di kitêba Bilêç Şêrko - Sureya 
Bedirxan - de hatine. Ew benda wek 
mînayeke dîrokî, pûblîsîstî jî kane bê 
hejmartin; ew bi belgehên mêjûyî, hûr û 
rast hatiye dagirtin. Ji wî karî jî dixuye, ku 
nivîsevan xwe çiqas ji berhema xwe re 
amadekirî û bi berpirsiyarî karê xwe 
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bicihtîne. Maka siyaseta şovînî ya 
hikumdarên îranî beramber gelê kurd di 
berhema "Kurdên Ecemistanê û halên 
wan" de hatiye numakirin. (H.35) 
Hewldana pişaftina kurdan li Îranê 
derxistiyê kovarê bêlîdike, ku ew bi hêztir 
bû, xasima piştî şahê Pehlewî hate ser 
hikum. Rêjîma şahanî bi her awayekî 
dijmantî di navbera kurdan de xurtkir, bi 
rêya berberiyên eşîrtî û olanî di navbera 
kurdên sinî û şî'iî de. Şahên Ecemistanê 
daku kurdan bi ser xwe ve bi nermî bînin, 
ew keçên xwe jî didine mîrên Erdelanê û 
wan bi xwe ve dibestin. Bi hatina keçên 
farsan re efyonkêşî û meyxwerî jî ketin 
qesrên mîrekên erdelaniyan. Nivîsara C. 
Bedrixan bi naveroka xwe ta dema nûjen jî 
ektuêl e; ew mêtodina û yên nûtir li dijî 
nehêştina kurdan têne bi aranîn. 
   Lêgerîna C. Bedrixan a dîrokî-êtnogafî li 
ser eşîra Jêliyan, yek ji êlên Botan di 
berhemvaniya wî de cihekî taybetî digire.  
   Di destpêka salên sî de ew diçe bajarê 
Hesîçê, nav kurdan digere, li wir 
metêryalan komdike û li ser bingeha wê 
çûyînê û li ser binaxa zanîna xwe ya şexisî 
ew berhema: Ji eşîrên Botan, Jêliyan di 18ê 
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îlona 1941ê de temamdike û di hejmara 
Hawarê ya 34 de belavdike. Nivîsevan di 
pêşgotinê de rastiyê ji xwendevanan re 
dibêje, ku kêmaniyên wê hene - ma çi kar 
ne bêkêmanî ne - û tevî wan jî weha 
dibelgehîne, ku kî heye û li ser êla xwe, 
hawîrdora tê de dijî, nizanibe û nasneke, 
loma ew mînayekê nîşanî wan dide û bi vî 
karê mezin radibe; çawa berê jî bi hevotina 
wî di kovarê de bendine weha hatibûn 
weşandin. 
   Nivîsara "Jêliyan" sêçareyeke hejmara 
34an wergirtiye; deh rûpel ji şanzdehan. Ji 
piraliyan de haydariyine nirxdar tê de ne, 
ew ji kurdan re bûye sermiyaneke çandî û 
nimûneyek e ji bo lipêçûnê. 
   Ji sî û pênc êlên Botan xwediyê lêgerînê 
êla Jêliyan dinasîne. Ev serûbinnav cihên 
xwe weha di wî karî de dibînin "Cexrafiya 
tebîhî, tixûb, çiya, çem, deşt û newal". Ev 
di pişka yekemîn de ne. Bi kurtî ew hemî 
têne nasandin û navandin. Pişka duhemîn 
weha ye "Cexrafiya siyasî, teşkîlata eşîra 
Jêliyan". Di wir de xwendevan "Deşta 
Mişarê" dinase, ku li wê hefdeh gund 
hene, ew hejmara malan, kaniyan, 
newalan, çawaniya erdê; avî, bejî, 
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diyardike. Bi hûrî dûrbûna gundan ji hev 
dunimîne, navên mezinên wan, mirovên 
jêhatî tomardike.  
   Bi wî awayî jî gundên Mendehran, 
Lêfên, Nêwiyan, Royê Jêliyan, Gundên 
Lodê, Navkura Basan, Mala Jorîn, Malên 
Jêrîn û Dêruya Kurêşan çêlî dike. Piştî vê 
hûrnasandinê C. Bedirxan texlîtên ajelên 
kedî û kûvî yên Jêliyan dinavîne. Coreyên 
maran jî li wê heremê di nav rûpelên 
kovarê de dibelgehîne. Ew kesên li navên 
masiyan digerin, kanin hineka ji wan 
binasin; ev navina: Cewr, ferxecewr, şebot, 
mak, marmasî, noqar, sêlexwer, heşînok, 
zikdêlik, devhesp, birek û herfî li wir 
hene. Bi meraq ev benda tê xwendin, 
mirov navê teyran jî tîne bîra xwe û bi 
hineke nû re jî dibe aşna. Di bin van 
sernavên neserekîn de: Dar, mêw, devî, 
giya, pîşe û sinhet, hekîmî, hatinên axê û 
bi malmezinên Jêliyan, xewndevan hînî 
pir haydariyên nû dibe.  
   Çi bûn derametên axan di demên bihurî 
de di nav civaka kurdî de? Kovara Hawarê 
wê bersivê weha dide: Doşanî - Li biharê 
her gund li gora halê xwe pezek, dudiyan 
an bêtir dibirin ji axê re. Kêsim - Li pahîzê 
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gundî birinc, genim, difs didin axê. Êdanî 
- Di êdan de êdaniya axê hebû; pez, dexil 
an difs. Van coreyên hatinê jî dinavîne: 
Deman, Spîndarî, Dûvikê Qemçûrê, 
Ticarî û Pêruya Kozê. (226.13) 
  
   Bi vî şêwayî zehmetkêş û cotyarên 
kurdan ji aliyên derebegan de dihatine 
çewsandin. Kovara Hawarê ew yeka 
belgehandî. Ji aliyê zimanî de jî pir bêje ji 
hindabûnê rizgarkirine, hema li van 
peyvên civakî, abûrî yên li jor navandî 
sêrkin, hûn jî wê li wê rayê bin, ku dîtina 
wan di ferhengên kurdî de ne mumkên e; 
min bi xwe ew hîn di tu jêderan de ne 
dîne.  
   Eger her rewşenbîrekî kurd li ser gund, 
bajarok û hawîrdora lêzmî bi şêwaya 
celadetî binivîse, bê guman hebûna 
kurdan a çandî wê pir dewlemend bibe. 
 

* * * 
   Di pişkên ciyawaz de min aliyine 
çalakiya rojnamevaniya C. Bedirxan 
numakir; ew mijada layiqî lêgerîneke 
serbixwe ye, lema jî di vê birê de ez weha 
kurt temamdikim, ku berhemvaniya rojn-
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amevanî ya C. Bedirxan pir dewlemend û 
fereh e. Di derxistina Hawarê de ew bi 
hemî fûnksiyan rabûye, wek rêzdarê 
tîpan, rêdekturê serekîn, rastvanê zimanî 
û edebî, belavkarê kovarê, diravjimarê wê 
û hwd... 
 

* * * 
 
  C. Bedirxan rewşembîrekî mezin bû, ew 

danerê elfabeya latînî kurdî bû, demeke 
dûrûdirêj lêgerînên xwe li ser gramera 
kurdî dike û encamine serketî ji gelê kurd 
re bicihdihêle.  
 Di dîroka çapemenî û rewşenbîriya 

kurdî de ev mirovê ênsklopêdîst cihekî 
bilind digire. Kovara Rojî Nuê di bin 
sernavê "Nawdaranî Kurd, Celadet 
Bedirxan" de, weha çêliya xebat û têkoşîna 
wî di her warekî de dike:"… Celadet 
Bedirxan… bû be estîreyî geşî pirşingdarî 
asmanî xebatî kurdayetî". (227.98)  
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PAŞGOTIN 
 
 
   Lêkolîna piralî li ser kovara Hawarê 
hatiye kirin, wê îmkanê dide ez bizanim, 
ku çiqas kêşeyên mezin bona parastin û 
pêşdabirina çanda netewî li pêş gelê kurd 
rawestane û ta dema îro jî ew berdewam 
in. Hawarê bi temamiya wateya xwe, xwe 
di heyîna kurdan a çandî de girt. Ew piştî 
dijwartirîn binketinên raperînên çekdarî 
yên kurdan derket meydanê; di demên 
birînên kûr û devekirî de, ku tevgera 
azadîxwaza kurdî şikestî bû û sungiyên 
dijminan pê ve çûbûne xwer. Kovar 
bersiveke giyanî pêwîst bû bona ji nû ve 
livandin û rakirina hişyariya netewî.  
    Bona belavkirina çand û zimanê kurdî, 
Hawar her kêşeyekê ji aliyê dîrokî de lê 
hûr dibe; ew jî jê re dibe hawareke hêzdar 
ji hişyariya neteweyî re. Di kovarê de pir 
pirsên çandî mezin tên ronahî kirin: Pirsên 
dîroka kurdan, yên lîtêretûr, yekîtiya 
zimanê kurdî ê edebî, elfabeya latînî û 
gramera kurdî. 
   Di wê demê de hêzên kolonyalîst ên 
Kurdistan di nav xwe de parvekiri ûn, bi 
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her awayekî hebûna kurdan wek gelekî 
serbixwe înkardikirin, Hawarê belgehên 
berbiçav numadikirin, ku kurd xwedî 
dîrokeke xweser in, zimanê wan taybetî ye 
ew dûr e ji yên hevsêyan, lîtêretûra an 
heye û ew ciyawaz e, gencîneke berhem-
vaniya gelêrî ya devkî li ba wan peyda-
dibe û li dawiyê ew aşkeredike, ku di 
rewşt û adetên xwe de ew yek in û di 
hebûna derûnî de jî hevpişk in. 
   Wek tîpeke çapemeniyê bi zimanê kurdî 
kovara Hawarê ji her aliyekî de yektayî ye.   
Berî her tiştî tu orgenên çapemeniya kurdî 
yên berî wê derketine, xwe bi ewqas 
pirsên çandî û civakî ve mijûlnekirine, 
berdewamiya belavbûna wê jî ji kovarên 
berî wê çap bûne dirêjtir e; ew pênc sal, 
heft mihe û sê rojan li ber xwe dide; di wê 
demê de ji kovarên kurdî re ew rêkorda 
jîyîna kovarî bû. 
   Li gor îmkanên xwe dijwariyên siyasî û 
diravî yên dihatin ser rêya wê, wê çare ji 
wan re didît. Bi çawaniya derxistinê jî 
kovar li gor dema xwe pêşketî bû. Ew 
mêtod û awayên çapemeniyê yên 
hukardar; hemî dewlemendiya ersênala 
janirên pûblîsîstî û lîtêretûrî tê de dihatin 
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bikaranîn û wan hêşt, ku kovar cihekî 
bayexdar li cem xwendevanan bigire; di 
pileya yekemîn de di nav rewşenbîrên 
kurdan de.  
   Bi saya Hawarê pir ji xwendevanan bi 
janirên folklorê û bi berhemine klasîkên 
kurdan re hatin nasandin, herweha bi 
nivîsevan û halbestvanine hevdem re jî. 
   Jiyaneke duhemîn Hawar dide pişkine 
Mem û Zînê û Dîwana Melayê Cizîrî, 
bibelavkirina wan di nav rûpelên xwe de. 
Kovar pir berhemên folklorî ji hindabûn û 
ji jibîrkirinê rizgardike. Di wê çapemeniya 
C. Bedrixan de behredariya nivîsevanine 
nû aşkeredibe, ku hinek ji wan paşê di nav 
gelê kurd de û li cîhanê navdardibin. Wan 
jî ji aliyên xwe de bi berhemên xwe yên 
hêja kovara rengîndikirin. Para kovarê di 
pêşdabirina paxişana netewî de; berî her 
tiştî di çêroka hunerî de cihê teqdîrê ye. 
   Pêwendiyên Hawarê erênî bûn di pirseke 
weha giring de, mîna pirsa olan di nav 
kurdan de. Alîgir û bawermendên hemî 
olan di wir de rayên xwe bi serbestî û 
bêtirs digotin. Hawar li wê baweriyê bû, 
ku cudaol û cudamezheb nabin hoya 
perçebûn û dûrketina kurdan ji hevdu, 
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çawa di demên bihurî û di demên niha de, 
ew ji aliyên dijminan de bi zanîn bona 
ferehkirina dijmantiyê di nav kurdan de 
bikarnîn û tînin. 
   Ev derbirîna "Herkes li ser dînê xwe, lê 

em hemî kurd in" li gor raya min Hawarê 
di civaka kurdî de bihêzdikir. 
   Ew dîtineke tekûz û serketinek e ji kurd 
re, eger ew wê ji xwe re bikin nimûne di 
dema niha û diwaroj de. Her ji bo wê 
armancê jî rêdeksyona kovarê tefsîra 
suretine Quranê û Hedîsine pêximber 
Mihemed diweşîne. Herweha li ser ola 
Zerdeştî, ola kurdan a kevnar metêryalan 
belavdike.    
   Divê ev fekta jî bê tesbîtkirin, ku Hawarê 
hawîra xwedevanên kurd ferehkir, ew 
berhemên nivîsevan û kesayetiyên biyanî 
yên navdar çapdike, ku rajeya wan pir 
mezin bû ji lîtêretûr û zanistiyê re, 
çapemeniyên berî Hawarê ew yeka weha 
hîn nekiribûn. 
   Bûyerên mezine Cenga Cîhanî ya 
Duhemîn, bûyerên hevdemê jî di nav 
rûpelên wê de belavdibûn. Bi hindava 
xwe ya siyasî Hawar li dijî faşîmê bû û 
alîgiriya Hevalbendan dikir. Rola Hawarê 
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pir rûmetdar bû di pêşdabirina zimanê 
kurdî da jî. Elfabeya latînî kurdî ya 
celadetî ya pê kovar hatiye çapkirin, 
şoreşek bû di dîroka nivisîna kurdî de.  
   Belavkirina "Bingehên Gramera Kurd-
mancî" di kovarê de - û paşê wek 
berhemeke xweser - hêşt ku yekemîn car 
pir ji kurdan hînî xwendin û nivisîna 
zimanê mader bibin. Hawar ji wan re bû 
dibistan û mamosteyê tekan e.  
   Her Hawarê jî bingeha zimanê edebî 
kurmanciya jorîn bi hêzkir û ew pêşdabir. 
Kovarê zimanê kurdî dewlemend kir bi 
peyv û têrmînên pircûreyî.    
   Kovara Hawarê bîrewer, nivîsevan, 
helbestvan û bijareyên kurdan; baştirîn 
niwêrnerên întêlêgênsiya kurdî li dor xwe 
civandin. Di serdemeke weha de tenê 
kelemirovek wek C. Bedirxan kanî ew 
rûmetkariya berpabikira. Rûpelên Hawarê 
ji herkesî re vekirî bûn; ji mirovên sade re 
jî ku kovarê bend û nameyên wan 
belavdikirin û bersiv ji pirsiyarên wan re 
dida. Di rêdeksiyonê de kesên bêgane 
mîna Roger Lescot jî pişkdardibûn; ew 
yeka jî gaveke serketî bû bona dewlemnd-
kirina çand û hunera rojnamevaniya 
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kurdî. Berî Hawarê jî di rojname û kovarên 
bi kurdî çapdibûn biyaniyina hevkariyên 
ciyawaz dikirin. 
   Ew kar û çalakî hêştin, ku kovar roleke 
pir boş bilîze di parastin û di pêşdabirina 
çanda kurdî de, ku ew kelepûra ji kurdan 
re hêştî cihê her pesnekê ye; ew samaneke 
giyanî û moralî ye ji gelê kurd re di hemî 
deman de. 
   Kovara Hawarê ya ji aliyê min de hatiye 
lêkolandin hukardariyeke pir mezin li ser 
orgenên çapemeniya kurdî yên piştî wê 
derketine, kir û dike; baştirîn rojname û 
kovarên kurdî tradîsiyonên Hawarê yên 
mirovatî, dêmoqratî û rojnamevanî bikar-
anîne û tînin.    
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PAŞBENDA YEKEMÎN 
BI KURTÎ LI SER KOVAR Û ROJNAMEYÊN 

KURDÎ TA DAWIYA SALÊN HEFTÊ 
 

   
   Bi kurtebendekê li ser çapemeniya kurdî 
ya serbest piştî daxistina Hawarê ez vê 
lêkolînê tînim dawiyê. Salek di ser 
vejandina Hawarê re derbas bûbû, (heya 
15ê nîsana 1942 de hejmara kovarê gihîşti 
bû 42an) C. Bedirxan di wê demê de xwe 
dide ber berpirsiyariyeke rojnamevanî din 
biderxistina kovara Ronahîyê. 
   Yekemîn hejmara wê di 1ê nîsana 1942an 
de li Şamê, di çapxaneya Sebatê de derket. 
(10.614, 18.41) Xwedî û gerînendeyê 
berpirsiyar Mîr Celadet Alî Bedir-Xan bû. 
Ronahî bi şêwakî giştî mehkî bû, di sala 
1944an de hejmarên 22,23,26 û 27 herdu 
mehan carekê derdiketin, hejmara 28an ya 
dawiyê ku di adara 1945an de derketî, 
pênc mehan liberxweda. Ronahî ji 12e 
heya 32 rûpelan bû, lê piraniya hejmarên 
wê nêzîka 20 rûpelan bûn. 
   Wek paşkoyeke îlûstrasiyonî (wêneyî) ji 
kovara Hawarê re ew belavdibe. Xwediyê 
wê ew weha nasandiye: Ronahî kovareke bi 
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resim û sûret e. Di tarîxa çapa kurdan de 
tiştekî nû. Belê heta niho tu kovarên kurdî bi 
resim û sûret belav ne bûne. Ji lewre belavbûna 
Ronahiyê di jiyîna me a milî û civakî de 
bûyereke girane ye. (228.8) Di rûpela 23ê de 
ji vê lêgerînê hatiye nîşandan, ku kovara 
Dîyarî Kurdistan wêneyî bû. Ji bilî yekemîn 
taybetvaniya wêneyî û nûberiya Ronahiyê 
di wê babetê de, ew dewlemend e bi têvel 
mijadên edebî, folklorî û çandî jî. Di nîsana 
1983an de min hemî hejmarên wê li 
pirtûkxaneya Înstîtûta Kurdî li Parîsê 
xwendin û bendeke pênasînî li ser 
amadekiriye û ta niha jî ew hîn destnivîs e. 
Di tîrmeha 1985an belavgeha Jîna Nû li 
Uppsala, Swêdê tevahiya hejmaran ji nû 
ve belavdike û pêşgotinekê jê re 
dinivisîne. (229) Vejandina kovar û 
rojnameyên kurdî kevn karekî bi rûmet e; 
çalakiyên wan vejêneran hêjayî her 
pesnekê ye, ku ew xwe didine ber 
dijwariyên mezin û wan berheman 
digîhnin gelê kurd. Ew xebatina wê hîn 
qîmetdartir bin, eger ew bi forma 
derxistinê wek yên orêgnal bin, ango ew 
netên biçûkkirin. 
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   Ew biçûkirina xwendina wan zehmet 
dike û mirov ne neçarî wan be, wan 
naxwîne; xwediyên wan jî ewqas cefa û êş 
di ber derxistina wan re dîtibûn daku ew 
bi şêweyên bûyîna xwe bimînin, ne kêm, 
ne zêd e; ne ku kesin di pê wan re werin, 
berhemên wan; kelepûra gel bi awayekî 
ne şayiste wan pêşderbikin. Ew yeka jî hîn 
li Swêdê bê kirin, bê guman hinekê dilê 
lêgervanan pestdike. Bawerbikin ronahiya 
çavên min di lêgerîna li ser Hawarê de kêm 
bû. Weha jî berpirsiyarên weşangeha Jîna 
Nû li Swêdê li rojnameya Roja Nû kirine, 
bi jinûvederxistina wê di sibata 1986an de. 
   Rojnameya Roja Nû bi piraniya 
derketina hejmarên xwe hefteyî bû. Bi çar 
rûpelên mezin bi kurdî û firensizî li Bêrûtê 
derdiket. Xwedî û gerînendeyê wê Dr. 
Kamiran Alî Bedir-Xan bû. Hejmara 
yekemîn di 3ê gulana 1943an de hat 
weşandin. Ta 1ê gulana 1946an 72 hejmar 
jê belavbûn.   
   Roja Nû çawa xwediyê wê nivisandiye, 
ku ew: Qala çand û nivîsar û siyaseta 
Kurdistanê dike û doz û dehwa miletê Kurd, 
têxe pêşçavên cîhanê. (230)     
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   Her di hejmara 68an ya Roja Nû de jî 
xwendevan rastî sernavê çapemeniya 
Stêrê tê. Nivîsevanê Hawarê û paşê yê 
orgenên Bedirxaniyan ên din, wek Hesen 
Hişyar bi şabûneke boş derketina wê 
pîrozdike û kurtebendekê "Diyariya Stêrê, 
Mîrê Botan, serekê xortan Kamiran Alî 
Bedirxan" di wê hejmarê de diweşîne û ji 
xwediyê wê re weha şabûna xwe 
numakirî Em bi xebata we bawer in ko miletê 
me berxudar dibe û ev Stêra ko derketiye, Stêra 
bextê me ye. (230) Pir mixabin ku min Stêr 
ta niha jî ne diye. E. Sicadî ew nasandiye, 
ku kovareke heftyî ye, bi tîpên latînî ji 
aliyê Dr. Kamiran Alî Bedir-Xan di 6ê 
kanûna yekemîna 1943an de li Bêrûtê 
derçûye.  
   Ta sala 1945an Stêr berdewamdibe. Ew 
kovara zortir propegendeya cengê bona 
Hevpeymanan dikir û bi firensizî jî tê de 
nivisîne. (10.615) C. Xeznedar û K. M. 
Ehmed wan haydariyên E. Sicadî di 
berhemên xwe de dubaredikin. (18.46, 
13.238)  
   Kovara Dengî Gîtî Taze ji balyozxaneya 
Birîtanî li Bexdayê di nîsana 1943an de 
derdikeve. Ew jî wek Ronahî û Roja Nû 
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wêneyî bû. T. Wehbî, H. Mukiriyanî, Şêx 
Hesen û yên din di rêdeksiyona wê de 
pişkdarî dikirin. 24 hejmar bi rêkûpêkî, 
mehkî jê derketin. Di çiriya pêşina 1945an 
de ew heftekî belavbû û 35 hejmar jê 
çapbûn. Paşê ew wek rojnameyeke hefteyî 
tê weşandin û jê 34 hejmar derdikevin, ta 
ew di 25ê tebaxa 1947an de tê girtin. (20)      
   Li Kurdistana Îranê, li Tewrêzê di 
çapxaneya mirovekî ermenî de kovara 
Nîştiman, orgena Jêkaf (Jîyanewy Kurd) 
derdikeve. Pispor Cemal Nebez bi bûneya 
çêl sal di ser têperbûna kovarê re, şeş 
hejmarên wê ji nû ve belavdike û 
lêkolîneke têralî, fereh vê re çapdike.  
   C. Nebez yekemîn car pir rastiyan 
derbara wê nîşandide; ji wana tarîxa 
derketina Nîştiman, ku yên berî wî nerast 
nivisîne, bi raya pispor hejmara yekemîn 
di navbera 8-20ê tîrmeha 1943an derketî. 
10 hejmarên kovarê tên weşandin, ya 
dawiyê piştî rûxandina Komara 
Kurdistan, di sala 1948an de derdiçe. 
    Lêgervan C. Nebez salên pêncî li Bêrûtê 
aşnayî hevkarine kovara Nîştiman dibe û 
li ser wê bingehê dinivisîne, ku Ebdu-
rehman Zebîhî serperiştê kovarê bû, 
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herweha şaîrên navdar Hêmin (1921-
1986), Hejar (1921-1991), Qani'i (1899-1965) 
û yên din tê de nivisîne.  
   Rola kovara Nîştiman mezin bû di 
dîroka rojnamevaniya kurdî, C. Nebez 
weha wê dinirxîne, ku wê kaniye di 
demeke kurt de Cemawerêkî zor gewrey 
kurdî ser bi hemû çînêk û tuêkêkî komelayetî 
(erîstokrat, serokhoz, axawat, melay 
musolman, qeşey dîyan, mamosta, qutabî, 
kasipkar, jin û htd...) le xoy kobikatewe. (231.1) 
   Serdema Komara Kurdistanê ya bi navê 
Komara Mehabad hatiye naskirin, 
serdemeke serketî bû ji rojnamevaniya 
kurdî re. Di wê heyamê de ev çapemenî jî 
belav dibûn: Kovara Helale li Bokanê, bi 
serperiştiya çêroknivîs Hesen Qizilcî, çar 
hejmar ji wê kovarê derketin. (18.51) 
   Di sala 1945an de kovarek ji bo zaroyan 
belavdibe; ew yeka dibe serketinek ji 
rojnamevaniya kurdî re. Bi derketina 
kovara Gir û Galî Mindalan tîpeke 
çapemeniyê taybetî nû hat meydanê. 
Kovarên berî wê taybetî hîn tune bûn. 
   Ew kovara li Mehabadê tê çapkirin, 
Ebdulqadir Muderês serperiştiya wê dikir. 
Sê hejmar ji kovara Gir û Galî Mindalan 
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gihîştin xwendevanan. (13.239-240) Ji bilî 
wan çapemeniyan tekehejmare kovarine 
din hatine weşandin. 
   Piştî rûxandina faşîzmê di dîroka gelê 
kurd de jî guhartinine cidî pêkhatin. Di 
çêleya paşina 1946an de li Kurdistana 
Îranê yekemîn Komara Kurdistanê, bi 
serokatiya pêşewa Qadî Mihemed (1902-
1947) hat damezirandin.   
   Di 11ê çêleya paşina 1946an de 
rojnemeya Kurdistan li Mehabadê, wek 
dengê Partiya Dêmokratiya Kurdistana 
Îranê derçû. Heftê sê hejmar di rojên şemî, 
duşem û çarşemê de ji rojnameya çar 
rûpelî belavdibûn. Piştî nemana Komara 
Kurdistan rojnameya Kurdistan jî tê 
rawestandin. Çiqasiya hejmarên wê yên 
belavbûyî di jêderan de ne aşkere ne. 
   Ji 6ê çêleya pêşina 1947an de rojnemeya 
Kurdistan li bajarê Bakû, paytexta 
Ezerbêcana Sovyetî, bi saya kurdên 
penaber û ezeriyan ew ji nû ve belavdibe. 
8 hejmarên sala 1947an derketî min li 
pirtûkxaneya Lênîn li Mosko xwendin, 
herweha hejmarine salên 1947-1950î jî li 
wir peydadibin. Rojnameya Kurdistan ta 
sala 1960î li wir berdewamdibe. Ew ji 4 
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rûpelên rojnameyî mezin bûn, rûpelek jê 
bi kurdî û yên din bi ezerî bûn. Di nav 
rûpela kurdî de xwendevan aşnayî 
kêşeyên kurdên Îranê dibin. Ew pir bi 
zimanekî kurdî baş hatiye nivisîn; 
rewşenbîrên kurd yên wê demê li wir 
diman, mîna Elî Gelawêj, Rehîmî Qadî, Elî 
Şemzînî û yên din hevkariya wê dikirin. 
   Pêşketineke hêja di dîroka çapemeniya 
kurdî de li Kurdistana Îraqê bi hoya şoreşa 
1958a destpêkir. Wê şoreşê qonaxeke nû di 
dîroka Îraq û Kurdistanê de danî. 
   Li bajarê Bexdayê kovareke siyasî bi 
kurdî û erebî bi navê Nizar belavdibe. 
Xwedî û sereknivîsarê wê Eladîn Sicadî 
bû. 22 hejmar ji wê çapemeniyê derketin, 
hejmara yekemîn di 30ê adara 1948n de 
belavbû, hejmara dawiyê di 15ê şibata 
1949an de. (18.55) Î. Resûl kovara Nizar a 
siyasî yekmîn bi kurdî û erebî dibîne. 
(19.11)    
   Kovara Hetaw cihekî taybetî di nav 
çapemeniya kurdî ya salên 50î de digire. 
Li Hewlêrê Hetaw ji çapxaneya Kurdistan 
derdikeve. Hejmara yekemîn li gor raya 
K.M. Ehmed di 15ê gulana 1954an de 
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belavbûye (13.241), C. Xeznedar 1ê gulanê 
ji derketina wê re numakirî. (18.62)  
   Çend hejmarên Hetawê bi saya xwîşka 
Dr. Kurdistan Mukiriyanî - keça Gîyo 
Mukiriyanî - li Mosko bi dest min ketin. Di 
hejmara 42ê de ya di 30ê îlona 1955an de 
ronahî dîtî, weha hatiye nivisîn Kovarî 
Hetaw, kovarêkî wêjeyî, hefteyî ye, carê her le 
10 rojanda çelîkî pexş dertêt. (232) Her navê 
wê bi latînî jî nivîsandine. Xwedî û 
serperiştiyê wê Gîyo Mukiriyanî û 
sernivîsevan Mihemed Şehab Debax bû, lê 
paşê ew tê guhartin. 15e hejmarên wê yên 
li ba min di salên 1955an û ta sala 1960î ne.  
   Li gor jêderên li jor bi navkirî 188 hejmar 
jê belavbûne, hejmara 185an di 15ê îlona 
1960î de derketî. Ji hejmara 146 - ji wan 
yên berdest - hatiye tesbîtkirin, ku ew her 
15 rojan carekê dertê. (233) 
   Cebar Mihemed Cebarî radigîhne, ku 
Hetaw ta 30ê çiriya paşina 1960î jiya, ew ji 
aliyê hikumetê de hat girtin û xwediyê wê 
kirin zîndanê. (20.45)   
   Kovara Hetaw jêdereke dewlemend e ji 
çanda kurdî re, ez naveroka hejmara 185a 
ji xwenedevanan re raber dikim: 
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- Kongirey duwemî mamostan û 
wêjewananî kurd - le Şeqlawe 
- Welam bo xawendî rojnamey Bexda 
- Ta key bêgane peristî 
- Cigere kêşan 
- Baxçey biwêjan 
- Yadî şaîrî benawbang Elî Berdeşanî 
- Qanûnî yarmetî çend car 4 hezar dînar 
bo penaberanî sîyasî 
- Çend amojgarîyek bo welamderekanî 
metel 
- Welamekanî meteley Hetawî jimare 174 
- Welam bo mêstr Gorsêl 
- Bîrûbawerî minîş le babet kongirey 
duwemewe 
  Û pir rêklame jî tê de hene. 
 
   Di 44 rûpelên navîn de - ji bilî rûpelên 
rêklaman - van mijadên hêja cihên xwe di 
Hetawê de girtine. 
   Rola kovara mehkî Hîwa jî ne kêm bû, 
wê wek çapemeniyeke edebî û zanistî xwe 
nîşanda bû. Yekemîn hejmara kovarê di 
tîrmeha 1957an de derçû. Yaneya 
Serkewtin xwediya wê bû. Van rewşen-
bîran: Hafiz Mistefa Qazî, Dr. Haşim 
Doxirmeçî, Mikerem Talbanî, Kamil Jîr, 
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Mihemed Mila Kerîm, Îzedîn Mustefa 
Resûl û yên din ew bi rê ve dibirin. 36 
hejmarên Hîwa belavbûn, heryek ji wan 
bêtirî 80î rûpelî bûn. Di şibata 1963an de 
kovara Hîwa hat daxistin. (13.241-242, 
18.63) 
   Lêkolîner Marof Xeznedar çapemeniya 
kurdî û erebî piştî şoreşa tîrmeha 1958an 
weha dinirxîne, ku kovar bûn orgenên 
rewşenbîrên kurdan ên pêşverû, ew ketin 
xizmeta gelên kurd û ereb di têkoşînên 
xwe de bona dêmoqratî û pêşketina civakî. 
(16.74-75)  
   Di 15ê çeleya paşina 1958an li Kerkûkê 
kovara nîvmehkî Şefeq derket. Şefeq 
çapemeniyeke edebî, zanistî û civakî bû, 
ew bi kurdî û erebî belavdibû. Ebdulqadir 
Berzincî xwedî û berpirsiyarê wê bû, 
herweha wê hejmareke jêhatî ji nivîsevan 
û rojnamevanan li dor xwe civandin, ji 
wana, Îbrahîm Ehmed, Marof Berzincî, 
Omer Arif, Marof Xeznedar û paşê M.M. 
Kerîm, Hemîd Osman û E. Goran. 
   Ji destpêka sala 1959an de ew rakirin 
Silêmaniyê û bi sernavê Beyan derxistin. 
Li wê derê ew bû orgena azadîxwazan 
çawa K.M. Ehmed dinivisîne, her ew jî 
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weha agahdardike ku Şefeq careke din 
vedigere Kerkûkê û li wir ta destpêka 
1963an berdewam dibe. K.M. Ehmed û C. 
Xeznedar tevahiya hejmarên belavbuyî 
diyarnakin. (13.242, 18.65)    
   Ew kovarên wê demê derketine, hemî 
edebî, zanistî û civakî bûn, herweha 
Kovara Bilêse jî. C. Xeznedar we 
haydardike, ku ew li Silêmaniyê, ji aliyê 
Nîqabeya Mamosteyan de, di tebaxa 
1959an de derçûye. Ji Bilêsyê 10 hejmar 
çapbûne, hejmara dawiyê di gulana 1960î 
de derhat. (18.72) Bendên kovara Bilêseyê 
terxanî edeb, mêjû û jiyana civakî bûn 
(13.244)   
   Di adara 1960î de li Silêmaniyê kovara 
mehkî ya edebî û civakî bi navê Rojî Nuê 
derdikeve. Parêzer Cemal Şalî xwediyê wê 
bû û sikritêrê nivisînê Kamiran Mukirî bû. 
Desteya nivîsevanan ji Miherem Mihemed 
Emîn, Îhsan Fuad, Kerîm Zendî û Ebdela 
Rida pêk dihat. 
   18 hejmar ji wê kovarê rohnîdîtin, 
heryek betirî 100 rûpelî bû. Di îlona 1961ê 
de Rojî Nuê tê daxistin. Bi raya K.M. 
Ehmed ew Yekêke le govare here 
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dewlemendakanî kurde. (13.245) 8 hejmarên 
dawî li pirtûk-xaneya Lênîn peydadibin. 
   Berdewamiya Hawarê di dawiya sala 
1960î de ez di derketina kovara Ronahîyê, 
ya di 1960î de li Bexdayê belavbîyî de 
dibînim - ta wê demê ew yekemîn 
çapemenî bû bi kurmanciya jorîn li Îraq û 
li Kurdistana Îraqê derdikeve -. Xwedî û 
sereknivîsevanê wê Hafiz Mistefa Qazî bû. 
Di Ronahiyê de nivîsevanên naskirî mîna 
Salih Yosifî, Enwer Mayî, Îbrahîm Ehmed, 
Hejar û herweha hawarîstan Cigerxwîn, 
Qedrîcan û yen din jî pişkdarkirin. 
Rûpelên wê bêtirî 80î bûn. Mijadên têvel 
tê de dihatin belavkirin, li ser jiyana 
kurdan a siyasî, civakî, dîrokî û lîtêretûrî. 
8 hejmarên Ronahiyê, yên salên 1960î min 
li pirtûkxaneya Lênîn xwendin. Hejmara 
yekemîn di tîrmeha 1960î de derketî. C. 
Xeznedar tenê li ser wê çapemeniyê 
nivisiye, ew weha agahdardike, ku 
hejmara Ronahiyê ya dawiyê di sala xwe 
ya sêhemîn de, di çêleya yekemina 1962an 
de çapbû. M.M. Kerîm serperiştiyê 
derxistina Ronahiyê dikir. (18.83) Bernama 
wê ya serekîn, pêşdabirina edebiyata 
kurdî bû. (234.1) Her di hejmara yekemîn 
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de jî belgeheke dîrokî, giranbiha nameya 
Şêx Mehmûd ya ji qunsilê rûsî re, yê li 
Tewrêzê dima, hatiye çapkirin, ew di 20ê 
çêleya paşina 1923an de hatiye nivisîn. 
(234.25-28) Ronahiyê jî wek çapemeniyên 
kurdî din li ser Yekîtiya Sovyetî nivisiye; 
ew bendekê bi navnîşana "Şoreşa Oktober 
û gelê kurd" belavdike (235.10-14) û 
herweha xwendevanên xwe bi nivîsevan-
ên kurd li Sovyetistanê, bi nivîsara 
Edebiyata kurdên sovyêtî di çêl salî de (236.15-
20) dinasîne, ew kara ji rojnemeya Rîya 
Teze hatiye wergirtin. Di salên yekemîn 
de ji şoreşa 14a tîrmeha 1958an li Îraqê û li 
Kurdistana Îraqê orgenên partiyên siyasî 
bi şêwakî serbest belavdibûn, ji wan 
çapemeniyên yekser bi kurdan ve hatine 
girêdan, divê rojnameya hefteyî Xebat û 
Azadî bêne navandin. Rojnameya Xebat 
di 4ê nîsana 1959an de li Bexdayê 
belavdibe. Xebat orgena Partiya Demoq-
ratî Kurdistanî (Partî) bû. Îbrahîm Ehmed 
xwediyê wê bû. Di destpêkê de bi kurdî û 
erebî demeke kurt derdiket, paşê her bi 
erebî belavbû. Ez aşnayî hejmarên tebax û 
ta yên çêleya pêşina 1959an û herweha 
yên çêleya pêşina 1960î bûme. 
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   Xebat belgheke pir bayexdar e ji rewşa 
siyasî, edebî û çandî ya wê demê re. Ta 
daxistina Xebatê di 28ê adara 1961ê de 462 
hejmar jê belavbûn. (18.75) û (13.224) 
   Ji jêderan tê zanîn, ku di 1ê gulana 
1959an de li Kerkûk û Bexdayê hejmara 
yekemîn ya rojnameya Azadî, orgena 
Partiya Komûnîstî ya Îraqî derket. Ew 
berdewamiya rojnameya Azadî ya nihênî 
bû, ku ew hîn di sala 1944an de belavdibû. 
Nafî'i Yonis (1926-1963) rêdekturê serekîn 
yê Azadiyê bû. Bi çalakî di rojnameyê de Î. 
M. Resûl, M.M. Kerîm, Ezîz Mihemed û 
yên din berhêmên xwe belavdikirin. Ta 
çiriya pêşina 1960î hejmara Azadiyê 
gihîştibû 156an. Paşê ew tê girtin. (237) 
   Herweha di wê demê de kovarine 
taybetî, yên xwendevan, jin, karker, 
mamostan û yên din derketine, mîna 
Kovarî Dengî Qutabiyan, Bexda 1959, 
Govarî Efret, Bexda 1959, Govarî Huner, 
Silêmaniyê 1950 û hwd...  
   Di destpêka salên 60î de karbidestên 
îraqî ji armancên şoreşa 14ê tîrmehê 
bidûrketin. Pêwendî di navbera wan û 
kurdan de xeraptir dibûn. Di 11ê îlona 
1961ê de li Kurdistana Îraqê şoreşa kurdî 
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destpêkir. Di wê demê de çapemeniya 
kurdî li Îraqê hat qedexekirin; ew bi nihênî 
belavdibû. 
   Çapemeniya kurdî ya li Îraq û 
Kurdistanê bi serbestî belavdibû, piştî 
şoreşa 14ê tîrmehê, hukardariyeke boş li 
ser kovar û rojnameyên kurdî li perçeyên 
din yên Kurdistanê kir, çaw Î. Resûl we 
diçespîne. (19.12) 
   Wê demê jî ji jêderan tê zanîn, ku bi 
sernava Kurdistan, rojnameyeke hefteyî li 
Tehranê resmî bi kurdî belavdibû. Roja 
derketina hejmara yekemîn li ba K.M 
Ehmed 29ê nîsana 1959a ye û C. Xeznedar 
sala 1960î jê re daniye. Ew herdu navê 
xwedî û berpirsiyarê wê Mihemed Sidîq 
Miftî Zade numadikin û herweha ew 
hevrayî ne jî li ser navandina hevkarên 
rojnameyê yên din. 
   Rojanameya Kurdistan nêzîka pênc 
salan jiya. Tu haydariyên din mixabin li 
ser wê çapemeniyê di jêderên berdset de 
tune ne. Diyar e Î.M. Resûl ew dîtiye, loma 
dibeje, ku tevî metêryalên wê yên resmî 
belavdibûn, rola wê mezin bû di belav-
kirina kelepûra kurdî de. (19.12) Li 
Kurdistana Bakûr serbestî ji çapemeniya 
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kurdî re tune bû, tevî wê qedexekirinê jî 
carna çapemeniyine kurt jî derdiketin, 
weha navê kovara Dicle - Firat ya li 
Îstanbulê bi kurdî û tirkî derketî, di 
çavkaniyan de tê dîtin; lê haydariyên li ser 
wan pir jar in. Ez bawerdikim xebata 
lêgervanan Malmisanîj û Mehmûd 
Lewendî di wê babetê de valahiyeke pir 
mezin dagirtiye, loma jî ez xwendevanan 
spardeyî we berhemê dikim. (23) O. Sebrî 
bi şabûneke mezin derketina wê kovarê bi 
helbestekê pîrozdike û jê hêvîdike: 
 
Min hêvî heye Dicle - Firat barê me rake 
Di warê ziman li rojhelat xelkê me şake 
Zimanê me yê paşde mayî çîçkî bide pêş 
Va ye ji bo wî sipasên xwe ez dikim pêşkêş 
(176.56)  
 
   Piştî daxistina çapemeniyên C. Bedirxan 
li Sûriyê û li Kurdistana Rojava rojname û 
kovarên kurdî yên serbest ji ber hoyên 
siyasî, nema hatin belavkirin. Piştî deh 
salên têkoşînê li Kurdistana Başûr, kurd bi 
resmî peymana 11ê Adarê, di sala 1970ê 
de îmzadikin. Li gor bendên wê kurd 
ewtonomiyê di çarçêweya dewleta îraqî 
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de werdigirin. Rojnamevaniya kurdî 
dikeve qonaxeke serbestî nû û yekemîn 
car weha bi coşaneyî ew digîhne 
bergeheke pêşketinê hêja. Hîn di gulana 
1967an de rojnameya rojanî Birayetî 
"Elteaxî" li Bexdayê belavdibû, ew 
çapemeniyeke siyasî, bi kurdî û erebî bû. 
Xwedî û sernivîsarê wê Salih Yosifî bû. 
Desteya nivîsevanan ji Hebîb Mihemed 
Kerîm, Necîb Baban, Mihemed Seîd Caf û 
Ebedala Seîd pêkhatibû. 
   Nivîsevanên naskirî M.M. Kerîm, Î.M. 
Resûl, Emîn Osman û yên din tê de 
dixebitîn. Di çiriya paşina 1968an de 
Birayetî tê girtin. (13.227) Paşê wek paşko 
ji rojnameya Elteaxî di 11ê îlona 1971ê de li 
Silêmaniyê çapdibe. (13.229) Di salên 
cudan de û li bajarên têvel rojnameya 
Birayetî derdikeve; sala 1974an ew careke 
din li Bexdayê ronahiyê dibîne. 
   Di 29a nîsana 1969an de rojnameya 
rojanî Elteaxî li Bexdayê – wek orgena 
PDK - belavdibe. Ew bi zimanê erebî 
derdiket. Hebîb Mihemed Kerîm xwediyê 
wê bû û sereknivîsevan Dara Tewfîq bû. 
   Elteaxî di dîroka rojnamevaniya kurdî 
de nimûneyeke taybetî ye biberdewamiya 
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belavbûnê û bi mijadên xwe. Nêzîka heft 
salan rojnameya Elteaxî jiya, tîraja wê 
digihîşt 25 hezar liban. Elteaxî ji 8 ta 16 
rûpelên mezin bû. Bona lêgerînan li ser 
mijadên siyasî, edebî, civakî, çandî û yên 
din ew pir giring e. 
   Di 12ê adara 1974an de serperiştên wê 
agahdarî xwendevanên xwe dikin, ku 
komîteya Mekteba Siyasî ya PDK 
biryarda, ku Elteaxî ta demeke ne aşkere 
bê rawestan. (238) Ew biryara hat standin 
li ser bingeha tûjbûna rewşa siyasî di 
navber PDK û deselatdarên Partiya Be'is li 
Îraqê. Herweha paşkoya wê jî hat daxistin. 
   Mafê derxistina rojnameya Elteaxî paşê 
hikumdarên îraqî spardeyî kesan dikin, û 
partiyeke guhdarker bi wî navî ji xwe re 
sazdikin.   Hindava siyasî ya rojnameyê tê 
guhartin ew di wê babetê de dibe liqek ji 
Partiya Be'is re. Di nîsana 1974an de navê 
Elteaxî jê radikin û wê bi rojnameya Îraq 
dinavînin. 
   Di destpêka salên 70ê de helwesta 
çapemeniya komûnîstên îraqî bi hêzdibû. 
Di 18a hizêrana 1972an de li Bexdayê 
hejmara rojnameya hefteyî Bîrî Nuê 
derket. Ew bi erebî û bi kurdî çapdibû. 
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   Berpirsiyarê wê Fexrî Kerîm Zengene 
bû, sêkrêtêrê berpirsiyar Dr. Husên Qasim 
Ezîz bû. Bîrî Nuê xwe bi pirsên tevgera 
navnetewî yên partiyên komûnîstî û 
karkeran ve mijûl dikir. Wê çapemeniyê 
giringî dida kêşeyên civakî, siyasî yên 
gelên kurd û ereb li Îraqê. Di nav rûpelên 
Bîrî Nuê de bendên li ser pêşdabirina 
çandinê li Kurdistanê çapdikirin, herweha 
metêryal li ser baştirkirina mercên jiyanê ji 
bo zehmetkêşan, li ser rewşa jinan û 
azadkirina wan ji adatên kevn 
belavdikirin. Xwendevan di wê 
çapemeniyê de rastî bendên teorî li ser 
lîtêretûr û rexnevaniya edebî tên. 
Berhemên nivîsevanên kurd û yên biyanî 
tê de cihên xwe didîtin. Rojnameya Bîrî 
Nuê li gel orgenên din yên partiya 
Komûnîstî Îraqî di 5ê nîsana 1979an hatin 
qedexekirin. (239)   
   Ji 9a çêleya paşina 1970ê rojnameya 
hefteyî, a giştî Hawkarî li Bexdayê 
belavdibe. Ta dema nivisîna vê lêgerînê 
640 hejmar jê belavbûne. Hawkarî ji 
dezgeha resmî ya dewletê "Dar Elcemahîr 
Lîtîba'ie we Elneşir" derdikeve. Bi 8 
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rûpelên rojnameyî mezin ew çapemeniya 
belavdibe.  
   Bi şêwakî serekîn Hawkarî xwe bi pirsên 
edebî û çandî ve xwe xerîkdike, herweha 
di nav rûpelên wê de kêşeyên siyasî 
herêmî û navnetewî têne munaqeşe kirin li 
gor dîtina hikumê îraqî. 
   Ev hejmarên Hawkariyê li pirtûkxaneya 
min peydadibin, hej. 736 ya di 27ê 12a 
1984an de derketî heta hej. 812 ya di 31.10. 
1985an de. 
   Roşinbîrî Nuê çawa çapemenî, rêyeke 
taybetî di pêşdaçûna wê de numadibe. 
Hejmara yekemîn li Bexdayê, di çiriya 
paşina 1973an de derket, wek rojname-
yeke hefteyî. Ew bi 8 rûpelên mezin bi 
kurdî û erebî belavdibû. 
   Wê rojnameyê çawa ji navê wê 
diyardibe, xwe bi pirsên çandî giştî ve 
mijûldike, giringiyekê dide lîtêretûrên 
kurdî û cîhanî. Herweha kêşeyên teoriya 
edebî jî di nav rûpelên wê de pêşder 
dibûn. 
   Ji hejmar 6 de Roşinbîrî Nuê bi 12 
rûpelan belavdibe. Ew paşê wek kovareke 
mehkî dertê. Birek hejmarên wê bi dest 
min ketin; ta sala 1975an 39 hejmarên wê 
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min dîtin, hejmara 77an di çiriya pêşina 
1979an de derketî, ku di vê lêgerînê de jî 
min sûd jê wergirtibû.  
   Ji hejmara 101ê de, ya di adara 1984an de 
derketî û ta ya 125an li ba min peydadibin. 
Roşinbîrî Nuê ta niha delwemendtirîn 
kovar e di dîroka rojnamevaniya kurdî de. 
Haydariyine giranbiha li ser dîrok, 
lîtêretûr, ziman û çanda kurdî lêgervan di 
kovara Rojî Kurdistan de dibîne.  Ew bi 
kurdî û erebî di 1ê hizêrana 1971ê de li 
Bexdayê, wek orgena Komelaya Çanda 
Kurdî belavdibe. Ji hizêran 1971ê û ta 
dawiya 1981ê 64 hejmar ji Rojî Kurdistan 
ronahî dîtine. Ji bilî wan hejmarine taybetî 
li ser şano û çêroka hunerî kurt di 1980î de 
belavbûne. Ew serketineke mezin e di 
biwara rojnamevaniya kurdî de. (240)  
Di çiriya paşina 1969an de kovareke 
wêjeyî (edebî), hunerî ji wezareta 
rageyandinê bi nave Beyan mehkî belav 
dibe. Xemxurê belavkirina çanda kurdî 
mamoste me M.M. Kerîm min jî 
bextewarike bi şandina kelepûra kurdî. 
Hejmarên Beyanê ta ya 164an, ya di sala 
1990î de derketî li ba min hene. 
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   Kovara Nûserî Kurd, çawa ji navnîşana 
wê tê zanîn, ew orgena Yekîtî Nûseranî 
Kurd e li Îraqê. Nûserî Kurd di adara 
1971ê de li Bexdayê derçû. Rêdekturê wê 
Marof Xeznedar bû, di rêdeksiyonê de 
Nesrîn Fexrî, Ehmed Xefûr, Seîd Nakam, 
Ebdulrezaq Bêmar, Mihemd Osman û yên 
din hene. 
   Kovarê xwe bi pirsên edebî, şanoyî û 
teorî ve mijûldikir. Di dema xwe de 
raporeke fereh (di 23-24ê hizêrana 1970î) li 
ser kongira Yekîtiya Nivîskarên Kurd 
belavkir. Hejmara 11ê bi tevahî terxanî 
kongira nivîskarên Asiya û Efrîka bû ya 
du 9ê îlona 1973an de li Alma-Ata 
pêkhatibû, ku niwênerên nivîsevanên 
kurdan jî tê de pişkdar kiribûn. 
   Piştî derketina wê hejmarê kovar pênc 
salan hat girtin. Di îlona 1978an de Nûserî 
Kurd careke din tê vejandin, vê carê Î. 
Resûl û M.M. Kerîm serperiştiya wê dikin. 
Hejamara 3ê, ya di adara 1980î de derketî, 
bi bûneya Sala Cîhanî ya Zarokan her 
terxanî lîteretûra zarokan bûye. Di wê de 
helbest û çêrok ji wan re nivisîne. (241) 
   Kovara Nûserî Kurd ji ber hoyên siyasî 
pircaran tê daxistin û vejandin.  Gava Korî 
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Zanyarî Kurd li Bexdayê duristbû, 
kovareke salaneyî jî bi wî navî derket. 
   Govarî Korî Zanyarî Kurd mezintirîn 
kovar e ta niha, bergê (cild) yekemîn yê di 
sala 1973an de derketî ji 800 rûpel bû. Di 
sala 1974an de du berg jê belavdibin yê 
yekemîn ji 949 rûpelan bû û yê duhemîn ji 
312an bû. Ta sala 1981ê 8 berg jê çapbûn.  
   Govarî Korî Zanyarî Kurd bi kurdî, erebî 
derdiket, bireke metêryalên wê bi înglîzî jî 
dihatder. Ew bi hûrî li ser pirsên dîrokî, 
edebî, zimanî û yên din dimîne. 
   Piştî deselatdarên îraqî Korî Zanyrî Kurd 
tevî Korî Zanyarî Îraqî dikin, ew kovarke 
din bi navê Govarî Korî Zanyarî Îraq 
"Destey Kurd" belavdike. Bergê nuhem di 
1982an de derket, ta bergê dwanzde yê 
1985an li pirtûkxaneya zanîngeha Bonnê 
tên parastin.  
   Di nav wan çapemeniyên di salên 70ê de 
li Kurdistana Bakûr derketine, rojnameya 
Roja Welat bala lêgervanan bi ser xwe de 
radikşîne.  Roja Welat orgena şoreşgerên 
Kurd ên Dêmoqrat û Sosyalîst bû li 
Tirkiyê. Ew wek rojnameyeke siyasî û 
çandî ya 15e rojkî xwe dinasîne.   Hejmara 
yekemîn, serbest, di 15ê îlona 1977an de 
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derket.   Lozûnga rojanameyê we hatibû 
nivisîn:" Karkerên hemû welatan û gelên 
bindest yekbin". 
   Piraniya metêryalên wê bi tirkî bûn, kêm 
kêm bi kurdî - wek adeta bakûrî - jî tê de 
belavdikirin. Bi çalakî Roja Welat prope-
genda Marksîzm-Lênînîzmê dikir; li ber 
ronahiya wê îdyologiyê pirsên xwe yên 
teorî û praktîkî sînordar dibûn. Dîtinên wê 
pir nêzîkî çapemeniya partiyên komûnîst 
bûn, xasima rojnameya Bîrî Nuê ya li jor 
binavkirî. 
   Bi hevşanî li gel metêryalên siyasî wê 
bend û berhemên edebî yên nivîsevanên 
kurdan di 16 rûpelan de belavdikir. 
Giringiya mezin wê çapemeniyê dida 
rewşa tevgera azadîxwaza gelê kurd û 
şêwayên hevnêzîkirina hêzên kurdî yên 
siyasî. Ew yeka jî pirsa serekîn e di 
orgenên siyasî yên partî û rêxistinên kurdî 
de. 
   Li Enqerê Roja Welat belavdibû, bi saya 
dostan 9 hejmarên wê gihîştibûn min li 
Mosko. Paşê ew li Ewropa tê vejandin. 
(22.236-241)    
   Di dema vê lêgerînê de, mixabin destên 
min ne digihîştin çapemeniyên din ên li 
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Kurdistana Bakûr û li Tirkiyê derdiketin, 
tevî wê jî sê hejamrên kovara Tîrêjê lêger-
vanan pir şadikin; ew di demeke çandî jar 
de belavdibû. Tîrêj, kovara çand û pîşêyî li 
Îzmîrê, di sala 1979an de derçû. Xwediyê 
wê Enver Yüzen bû û birêvabirê kovarê 
Ahmet Bozgil bû. Di 63ê rûpelên navîn ên 
hejmara yekemîn de xwendevan 
berhemên edebî bi kurmancî û zazakî 
dibîne. Li dawiya hejmarê ferhengok 
danîne û peyvên kurdî bi tirkî şirove-
kirine. Hejmara sêhemîn jî bi wê giyaniyê 
çûye; ew di sala 1980î de belavbûye, ya 
çaremîn jî li namotiyê, (xerîbiyê) li ser 
tradîsiyona rojnamevaniya kurdî diçe; ew 
li Swêdê ronahiyê dibîne. 
   Kovara Tîrêjê reyeke nû di dîroka 
çapemeniya kurdî de li Kurdistana Bakûr 
vekir; ew yekemîn kovar e - li gor 
haydariyên min - ku her bi kurdî hatiye 
çapkirin. Ew yeka hindaveke pîrozî ye û 
divê bibe cihê lasakirinê.  
    Derxistina çapemeniyan bi zimanên 
tirkî, farsî û erebî ji aliyên rêxistinên 
kurdan ve, raje ye ji zimanên biyaniyan 
re û kêmrêzdarî ye ji wicdana gelê kurd 
re; ew bi kirinên xwe kurdan ji hev 
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bidûrdixin. Çapemeniya Kurdî li welatên 
rojava bi serbestî tê belavkirin. Nûbera wê 
bi kovara Kurdistan, dengê Komela 
Xwendevanên Kurd li Ewropa, despêdike. 
Di 1ê adara 1958an de hejmara yekemîn ji 
kovarê bi kurdî, erebî û înglîzî dertê. 
Berpirsiyarê wê Selahedîn Mihemed 
Se'idela bû. (18.64). Ta sala 1975an tevgera 
xwendevanên kurd li Ewropa yekbû, 
herweha cuda kovar, di salên ciyawaz de, 
li gor îmkanên diravî bi navê Kurdistan 
belavdibûn.   
   Di sala 1977an de çapemeniyên xwende-
vanên kurd pirtir dibin, ji ber peydabûna 
bêtir rêkxirawan û heryek ji wan jî bi 
partiyekî siyasî ve hatibû girêdan, loma jî 
hukardariya wan kêm bû. 
   Kovar û rojanmeyên kurdî bi taybetî li 
Elmaniya Fêdêral, ji ber pirhejmariya 
kurdan li wir û li Swêdê, ji ber qanûnên 
dewleta Swêdî yên bêtir mirovayetî 
belavdibin. Ji wan çapemeniyên kurdî yên 
li Elmaniya di nîvê sala 60î de derketî, 
kovara Çiya balkêş e.   
   Di çiriya paşina 1965an de hejmara 
yekemîn ya kovara Çiya belavdibe. Xwedî 
û berpirsiyarê wê Hemreş Reşo bû. Di 
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demekê de, ku hejmara kesên bi kurdî 
dixwendin li Ewropa pir kêm bûn, 
xemxurê çand û zimanê kurdî, xwediyê 
Çiya bi her şêwayekî hewildide; guhnade 
dijwariyên diravî - tevî pirbûna wan - û 
têknîkî, bi serhişkiyeke çiyayî Çiya 
derdixîne û wê pêşkêşî xwendevanan 
dike.  
   Naverokeke rengînmijadî ye di hejmara 
yekemîn de. Ew hîn di hejmarên din de 
rengîntir dibe û bi belgehên demê, yên 
rêxistinên siyasî û nîqabî. Nivîsevanine 
Hawarê, yên navdar jî têne hawara Çiya; 
Osman Sebrî, Nûredîn Zaza. Di hejmara 2 
de (adara 1966) Bavê Nûrî çêrokekê ji 
Zîndana Mezê (Şam) di 14.12.1960î 
dinivîse û di wir de belavdibe.  Quncê 
Bûyeran di hejmara 3ê de zêdedibe. 
   Çiya berhemeke şanoyî payebilind 
"Birîna Reş" a Mûsa Enter çapdike. 
Bendeke nirxdar ji aliyê Qanatê Kurdo 
(1909-1985) de, ya bi navnîşana "Birê 
Kurdnasiyê li Lênîngradê" (hej. 4) çapdike. 
Di warê ziman de jî ew pêşketiye li gor 
dema xwe. 
   Hejmara dawî ya Çiya di çêleya pêşina 
1970ê de bi 27 rûpelan derket. Kovara 
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Çiya kaniyeke dewlemend e ji edebiyat û 
çanda kurdî re. Di pîşeya rojnamevaniyê 
de H. Reşo bi derxistina Hêviya Welat" û 
yên din berdewam dibe.    
   Rojnameya Ronahî - Kurd ji navê 
Ronahiyê pir hezdikin - li Zyorîxê 
(Swîsera), ji aliyê rêxistina HEVRA ve tê 
weşandin. Ew bi tirkî û kurdî ye. 
Hejmarên 13an û ta ya 21ê bi dest min 
ketin. Di wan de bi kurdî çêrok, helbestên 
nivîskarên kurdan belavbûne. Li ser rewşa 
Kurdistana Başûr metêryal tê de tê dîtin. 
Ew doza yekîtiya kurdan dike loma jî 
malkine helebesteka Cigerxîn ji xwe re 
kirine lozûng: 
 
 Ey xortê ciwanmêr, 
 Bes e bê fêdeye ev rev, 
 Destê xwe bidin hev! 
 Ronahî li pey tarî ye, 
 Tim roj e li pey şev, 
 Em nayên kuştin!   
 
   Ji hejmara 19an de Ronahî bi 6 rûpelên 
rojnameyî mezin belavdibe. Nivîsarên bi 
zimanê kurdî tê de bêtir in, mirov kane we 
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texmînke ku hejmara 21ê ya di hizerana 
1977an de hatiye weşandin, a dawiyê be. 
   Ronahiyê hîn karekî mezin jî dikir; wê 
navnîşek ji 11e pirtûkan jî pêşkêşî kurdan 
kiriye. 
   Yekemîn car li Elmaniya Fêdêral rêxist-
ina Karkerên Kurdistan di 13a çêleya 
pêşina 1979an kongira xwe ya damez-
irandinê pêktîne. Ew bi navê Komkar tê 
nas kirin. 
   Hîn di adara 1979an de hejmara yekemîn 
ya rojnameya Dengê Komkar bi kurdî û 
tirkî derket. Berpirsiyarê wê Bekir Seydam 
bû. Ew ta dema nivisîna vê lêgerînê jî 
bederam e. Di destpêkê de ew li 
Frankfurta li ber Mainê belavbû, paşê li 
Kölnê bicihdibe.  
   Di warê îdyologî de ew li ser rêya 
kovara teorî ya li Enqerê, bi tirkî çapdibû: 
"Özgürlük Yolu" (Riya Azadî) diçe. Pirsên 
siyasî rojnameya mehkî Dengê Komkar bi 
nêrîngeha çînayî didît û tehlîldikir. Wê jî 
wek piraniya çapemneniyên kurdî doza 
dostaniya Yekîtiya Sovyetê dikir. Rojnamê 
xwe bi berhemên edebî û çandî ve mijûl 
dikir, pircaran navên nivîsevanên nû-
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gihêştî di nav rûpelên wê de cihên xwe 
digirtin. 
   Piraniya metêryalên Dengê Komkar jî 
mixabin bi tirkî ne; bi wê yekê ew 
xwendevanên perçên Kurdistanê din ji 
xwe dûrdixe. 
   Rojanmeya Roja Nû ya bi hindava xwe ji 
Dengê Komkar pir nêzîk e, li Stockholmê 
di çêleya paşina 1978an de dertê. 
   Welatê Swêd di van salên dawî de dibe 
navendeke çandî ji penaberên kurdan re jî. 
Pir arîkariyên têvel ji rêxistinên biyanî re li 
wir peydadibin, li wir kovarên kurdî, 
mîna Armanc, Berbang û yên din 
belavdibin. Mixabin di wexta xwe de ew 
çapemeniyan bi dest ne diketin, ku ez wan 
wek yên din bi kurtî binasînim; ew 
valahiya di pê vê lêgerînê re Ridwan Elî 
Hidir hinekê tijîkir, bi lêkolîna xwe ya 
doktora, ya sala 1986an temamkirî. (242)   
   Di nav çapemeniyên li Ewropa Rojava bi 
kurdî derdikevin kovara Azadî û 
rojnameya Rêya Rast jî balkêş in. Herdu 
çapemenî xwe Marksîst "Azadî", Marksîst-
Lênînîst " Rêya Rast" dibînin.  
   Azadî di tîrmeha 1978an de û ta îlona 
1979an li Parîsê derket.  
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   Rêdekturê kovarê bi naznavê Kendal 
hatiye nasîn. Bi rêkûpêkî Azadî bi 20 
rûpelan derdikeve, ew nivîsaran li ser 
navdarên Marksîzmê diweşîne, li ser 
pirsên tevgera azadîxwaza gelê kurd jî 
dimîne û pirsên jinan jî tîne meydanê. 
   Kovara Azadî giringiyeke mezin dide 
kêşeya yekîtiya xwendevanên kurd li 
Ewropa. Ew agahdariyan li ser Kurdistanê 
jî belavdike. 
   Cihê derketina rojnameya Rêya Rast ji 
xwendevanan re ne aşkere ye, tevî ku pênc 
sal di ser derketina wê re bihurîne. 
   Ew çapemeniya xwe wek dengê 
"Girêdana Marksîstên Kurdan" dinasîne. 
Di hejmara yekemîn de Rêya Rast 
helwesta xwe a Marksîst, Lênînîstî 
nîşandide. Li ser dîroka tevgera komûnîstî 
û karkerî dinivîse, hêzên koledar 
riswadike.  
   Pirsa tevgera azadîxwaza gelê kurd li 
hemî aliyên Kurdistanê jî dibe mişûra wê. 
Di rojnameyê de hevpeyvîn bi karker û 
xwendevnan re dihatin çapkirin. 12 
hejmar ji Rêya Rast hatin weşandin. Ji 
aliyê zimên de ew gaveke serketî davêje, 
ew peyvine kurdî nû tîne nav ferhenga 
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kurdî ya siyasî.   Ne we asan bû, ku ev 
paşbenda bi vî şêwayî were dawiyê; ji 
xwendevanan re aşkere ye, ku di mercên 
we zehmet de, bidestxistina çapemeniyên 
kurdî li cuda welatan, carna di xewnan de 
jî berpanabin. 
   Li dawiyê divê bê çespandin, ku hemî 
orgenên çapemeniya kurdî yên bi latînî li 
Ewropa Rojava belavdibin, bi elfabeya 
latînî ya Celadet Bedirxan tên weşandin. 
Ew jî careke din diyardike, ku rola Hawarê 
çiqas giring bû di dîroka rojnamevaniya 
kurdî de, ku ev lêkolîna li ser hatiye kirin.  
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PAŞBENDA DUHEMÎN 
HOZANVANÊ RAPERVAN CIGERXWÎN 

Û KOVARA HAWARÊ * 

 
 
 "Diniya ne hêja ye, emê tev bimirin 
 Ji miriyan re çi maye, ji bil nav" 
    Cigerxwîn 
 
 
   Destpêk dijwar e, mêweyeke belete ye, 
ger jînge dilovan be, berhem dikemile, lê 
barov û gerdelûl bi ser de bêne barandin, 
ew dişewite, bê dews dimîne. 
   Destpêka hunerî jî her weha ye, ger rê li 
pêşiya hunermend, hozanvanan ne hatibe 
girtin û peyv ne ketibin bendîxanan û 
pirtûk wek muxedêratan ne hatibin 
qedexekirin, çê û neçê afirandin derdikev-
in, digîhnin destên xwendevanan. 
   Pergala rewşenbîrên pêşverû li Kurd-
istanê tucaran ne bûye cihê dexsînê; di bin 
mercên siyasî û civakî de pişta wan 
xomiriye, quloç bûye, lê tevî dijwariyan 
piraniya bîrewerên me sparde ne bûn û 
guh nedan û nadin kul û êşan, lêdanên di 
bendîxanan de û penaberiyê li welatên 
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dûr. Ew berdewambûn bona parastina 
peyama hunerî, bona parastina bayexên 
mirovatiyê yên rastî, ew berdewambûn 
bona dewlemendkirina çanda kurdî û em 
kanin serên xwe bi çalakiyên wan 
bilindbikin, ne tenê di lîtêretûra kurdî de, 
lê di ya cîhanî de jî, lê pêwîst e hîn ew bên 
nasandin û wergerandin; yek ji wan 
pêşrewan hozanvanê Kurdistanê yê nemir 
Cigerxwîn e. 
   Çawa bû destpêka hozanvainya 
Cigerxwîn? Cigerxwîn çi da Hawarê û 
Hawarê çi lê vegerand? 
   Di vê bendê de em hewil didin bersiva 
van pirsan bidin, bê guman ew karekî sext 
e, ji ber hêviya me ew bû, ku bi bilîmet re 
bipeyivin û ew pirsên ji zû de li ba me 
peyda bûbûn, me dixwest welama wan ji 
Cigerxwîn bizanîna, lê em çi bikin?   Devê 
mirinê çalek e, ew tim vekiriye, çiqas 
mirov behredar be, hema ew bi ber kunê 
diranê wê jî nakeve, bê dilovanî kenkenan 
ji nav me dibe!  
   Di destpêka sedsaliya 20an de çavên 
Şêxmûs Hesen vedibin, jiyaneke nû 
dibîne. Di wê demê de împêriya Osmanî 
hîn miletên netirk dabûn ber nîrê 
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kolonyalî û stemkariryê; gelên bindest bi 
coş dixebitîn bona azadî û rizgariyê, yek ji 
wan gelê kurd bû. 
   Gava împêriya Osmanî hildiweşe, di sala 
1918an de li pêşiya wan gelan asoyine nû 
vedibin, rêkxiraw û komeleyên kurdî 
têdikoşin bona serxwebûna Kurdistanê; 
pir ji ronakbîrên kurdan tev jiyana siyasî û 
çekdarî dibin, ew pişkdariyê di raperînên 
Şêx Seîd û Agirî de dikin. 
   Piştî herdu raperîn bi hovîtî tên vemiran-
din ji aliyê karbidestên tirkan de, kurdin 
neçardibin, tên Sûriyê û li wir cihwar 
dibin. Bi saya rewşenbîrê mezin C. 
Bedirxan ew keviran davêjin nav gola 
çanda kurdî ya meng û kovara Hawarê 
derdixin, bêrimeke çiyayî kultûrî di dîroka 
rojnamevaniya kurdî de vedijînin; yek ji 
wan keviravêtiyan hozanvan Cigerxwîn 
bû. Cigerxwîn bernav e, navê wî Şêxmûs 
e, sala 1903an li gundê Hesarê, nêzîkê 
Mêrdînê, li Kurdistana Bakûr tê dinê. 
Navê bavê wî Hesen bû û diya wî bi Eyşê 
dihat navandin. Ji 11 xwîşk û birayan tenê sê 
dimînin. (1.17) Asiya, keça mezin bû û li pê 
wê Xelîl û Şêxmûs tên.  
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Rewşa diravî ya dêbavê Şêxmûs dijwar 
bû, wek ya hemî hejarên Kurdistanê, 
pariyê nên armanca serekîn bû, her ji ber 
wê tengasiyê, berî Cenga Cîhanî ya 
Yekemîn ew bardikin û tên bajarokê 
Amûdê. Demekê malbat li wir dimîne, 
rojgar fersendê lê dibîne û di navbera 
salekê de bav û diya Şêxmûs ji rûyê erdê 
radike; Wexta ez 9-10 salî bûm, dayîk û bavê 
min çûn heqiya xwe. (2.8) 
   Pergala Ş. Hesen zehmetdibe, bi mirina 
dêbavê, ew neçardibe li ba birayê xwe 
Xelîl bimîne, lê çavtengiya jinbirê mayîna 
wî kurtdike, ew bervê xwe dide mala 
xwîşkê û li cem Asiya dibe rêncber, wek 
piraniya zarokên Kurdistanê yên wê 
demê. Ew bi şivantî û gavantiyê razînabe; 
di salên 1918-1920ê de di Riya Hesin de 
dixebite. (1.17)   
   Meraqa xwendinê di dilê genc de lêdixe, 
di 18e saliyê de qonaxeke nû di jiyana Ş. 
Hesen de vedibe, ew dibe feqêh û ji bona 
wê kamê 10 salan li Kurditsanê digere, li 
ba mela û şêxên navdar dixwîne. (3.310-
312) Sala 1928an ew vedigere gundê 
Tilşeîrê, li wir îcaza melatiyê distîne û dibe 
pêşnimêj. 
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   Melatiya Ş. Hesen pir dirêjnake, ew 
dabîna xwe bi wê pîşeyê nahîne, şaşî û 
cubê çedike, dest davêje misasê, dibe 
cotkar di nav gundiyan de dixebite, bi 
rûniştvanan re du gundan avadikin daku 
ew bibine sêmbolên wekheviyê, bê stem û 
zordarî tê de bijîn, dûr ji çewisandina axa 
û began. Navê wan "Çêlik" û "Cehenem" 
lê dikin. Di wan gundan de gundî li hev 
nakin, Ş. Hesen ji wir bardike û tê Amûdê 
û li wir dijî. 
   Di sala 1924an de çavên Ş. Hesen li ser 
hin pirsên netewî vedibin Li ser destê Şewqî 
begê Erxanî şiyar bûme û bîra kurdpeweriyê 
biriye, bûme welatparêz ... û piştî şerê Şêx Seîd 
efendî, sala 1925an min dest bi xebatê kir. 
(1.17) Sala 1924an saleke taybetî ye di 
jiyana Cigerxwîn a siyasî de, ew wê salê 
dinasîne, çawa sala welatparêziya xwe. 
(2.8) Berî raperîna Mezin ya Şêx Seîdê 
nemir Ş. Hesen di warê ramanî de her 
mirovekî olperist bû, haya wî ji hawîrdorê 
tune bû, ew bi vî terzî xwe ji mera 
aşkeredike Ji nanê zikê xwe û xwendina 
mizgevtê pê ve li tiştekî dî ne digeryam, me 
nizanî bû çawa kurd dixebitin û ji bo çi 
dixebitin? (1.17) 
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   Hozanvan dest davêje qelem, bi kurdî û 
erebî helbestan dinivîse; Sala 1924a min 
dest bi helbestnivisînê kir. (2.8) Mixabin du 
hozanên sala 1925an çapkirî tenê bi dest 
me de hene, Cigerxwîn hîn me xwende-
vanan agahdardike, ku dîwaneke wî 
destnivîs heye, ew ne daye çapê; ji ber van 
sedeman Gelek gotinên biyanî tê de hebûn û 
heta awira min jî hatiye guhartin, min 
nexwest wê dîwanê çap bikim, lê destnivîs li 
nik min peyda dibe. (3.314) Ji wê dîwanê 
helbestvan tenê du hozanan vedibjêre û di 
berevoka sêhemîn de diweşîne: "Cihê 
xwendina min" (r.310-312) û "Sebebê 
çêkirina ristê min". (r.313-314) 
   Di helbesta "Cihê xwendina min" de 
hozanvan belgehine xironûlogî aşkere 
dike, bayexa wê taybetî ye; ji ber ku ew 
sala xwendina Ş. Hesenê feqêh nîşandike 
û demeke kurt ji jiyana wî raberî 
xwendevanan dike. Piştî serdorên tesewifî 
di destpêka hozanê de, helbestvan 
geştiyên xwe li pey hev rêzdike: 
 
 Ji gundê Hesarê ku çûme Sinan 
 Ji wê ku ez çûm der Elîbarê mam. 
 Ji wir ez ku rabûm û çûm Dêrîkê 
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 Li wir mame heta giha salekê. 
 Ji wir çûme şaxê li ber guhê Cûd 
 Ji wir hatime Til-Şeîra xwe zûd 
 Ji wir çûme Pêrêjê, hind Sefîn 
 Ji wir çûme Ajikê, me sorgul çinîn. 
 Ji wir çûme Îran û hatim Xelan 
 Kemer min li Amûdê îdîbest .. 
 
   Herweha ramanên sofîzmê di hozana 
"Sebeba çêkirina ristê min" de jî diyar in, 
loma jî helbestvan û çawa li jor gotibû ew 
dîwan çapnekiriye, lê mixabin ew berhem 
ne ket destên xwendevan û lêgervanan. Bi 
van her du berheman em qonaxa edebî a 

yekemîn di jiyana Ş. Hesen de kutadikin. 
Di vê qonaxê de hozanvan wek mutese-

wif û olperist tê naskirin.   
  

* * * 
 
   Bûyerên mezin di dîroka gelan de 
herdem dimînin û ta ebed ew bi mirovan 
re dijîn, lê kargêriya wan li pişkdar, 
hozanvan û hunermendan hîn bêtir e; di 
hereta lawîtiyê de Ş. Hesenê şaîr dibe 
hevdemê du raperînan; yek bi hovîtî tê 
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vemirandin û ya din jî vêdikeve û bi 
encama xwe wek a yekemîn bû. 
 
 Di navbera herduyan de hizirên şaîr tên 
guhartin, ew bi mêranî tevî xebata netewî 
dibe, xwe dide ber pirseke mezin, pirsa 
hişiyarkirina gel bona têkoşînê daku kurd 
rizgarbibin û barê mezin dide ser qelem û 
ta roja dawiyê ji jiya xwe - 22ê çiriya 
pêşina 1984an - wî bi tiştî din naguhêze û 
wek hozanvanekî nemir xwe ji gelê kurd 
re û ji cîhanê re îsbatdike. Bi guhartina 
bîrûbaweriya şaîr qonaxa duhemîn di 
jiyana hunerî û siyasî ya wî de destpêdike, 
em kanin wê bi vî şêwayî binavînin: 
 

QONAXA HAWARÊ, SALÊN 1932 - 1945 YAN 
CIGERXWÎN 

WEK HOZANVANEKÎ RAPERVAN Û 
DÊMOQRATEKÎ ŞOREŞGER 

 
   Gava Hawar derdikeve hozanvan bi 
şabûneke mezin derketina wê pîrozdike û 
li pesna çalakiya xwediyê wê dide; 
hozanan jê re dinivîse û bi coş dikeve nav 
hawîra nivîsevanên wê. 
 Em di hejmara 4ê de şîireka wî dibînin 
"Gotina welat" ya di 11ê hizêrana 1932an 
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de hatiye belgehandin û herweha di 
helbesta "Marşa kîyanî" de tarîxa 
16.11.1942an li bin daniye, dibînin û paşê 
em rastî tarîxa nivisîna berhemên din 
nayên; ew yeka jî bê guman hinekê 
dijwariyan tîne pêş lêgervanan. 
 Pêwîst e hîn bê gotin, ku şaîr helbestên 
xwe bi bernavê Cigerxwînê Kurd 
çapdikirin heya hejmara 14ê ya di 31ê 
çêleya pêşina 1932an de derketî, paşê ew 
wek Cigerxwîn tê naskirin. 
   Ji 57 hejmarên Hawarê Cigerxwîn di 28an 
de beşdardibe, em berhemên wî di van 
hejmarên jêrin de dibînin: (Hejmar û 
rûpelên kovara Hawarê) (4.6, 5.7, 6.4, 9.6, 
10.3, 5-6, 11.8, 13.3 û 5, 14.2, 16.3-4, 18.5, 
19.4-5, 20.12, 21.8, 22.1-3 û 8, 23.6, 24.7, 
25.4, 27.6, 28.7-8, 29.9, 30.6, 31.6, 39.9 di vir 
de helbesta "Serxwebûna mirîşkan" 
diweşîne û piştî wê heşt mehan û hefde 
rojan ji kovarê bidûrdikeve, em nizanin 
sedem çî ye? Di wê demê de 10 hejmarên 
Hawarê yên bi 120 rûpelan belavdibin. Berî 
kovar bête daxistin Cigerxwîn dilezîne û 
di hejmarên: 51.4, 52. 4, 8 û 11, 54.2, 57.4 û 
6 pişkdardibe. 
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   Piştî van serdorên neawazdar em 
vegerin ser tiştine gelemper daku em 
karibin ta radeyekê li ser naveroka 
berhemên Cigerxwîn bipeyivin. Bêtirî 15e 
hozanvanan Kurdistanê berhemên xwe di 
Hawarê de çapkirin, bi hejmara hozanan 
ên Cigerxwîn ji hemiyan bêtir in. Encama 
beşdariya Cigerxwîn 37 berhem bûn di 
Hawarê de, 31 jê hozan, çêrokeke folklorî, 
bendek, bendek teorî li ser sengandian 
helbestvaniyê, şirovekirina çend peyvan, 
nameşînek û serincek bûn. 
   Cigerxwîn destvala ne hatibû nav 
hozanavaniya kurdî; wî kalsîkên kurdan, 
Melayê Cizîrî, Feqiyê Teyrana, Ehmedê 
Xxanî û yên din baş nasdikirin; ji gencîna 
folkora netewî îlham werdigirt. Ew 
kaniyeke zimanî dewlemend bû, haya wî 
ji berhemên hozanvanên Kurdistanê yên 
hevdem jî hebû, bi zaravên kurdî cuda jî 
zanî, wî bi erebî, farsî û tirkî ji dixwend. 
   Diyar e zanîn û nasîna kelpûra netewî û 
a cihanî ne bes e, eger mirov ne xwediyê 
dozekê be, ne xwediyê bîrûbaweriyekê be, 
Cigerxwîn rêyeke dijwar vebjart, rêya 
xebatê ta kurd rizgarbibin û bê perwa 
kêferatkir. Li ser wê reyê tengasî, hejartî, 
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êş, azar û lêdan dîtin û ta roja dongiyê, li 
penaberiyê armanaca xwe parast. 
   Bilîmet di destpêkê de zanî çi dixwest, 
wî xwe berpirsiyar didît beramber 
stemkariya li ser gelê kurd dibû. Ew bi 
hunerê xwe tevî têkoşînê bû, tiliya xwe ber 
azadiya welêt kir, ew mijada jê re bû ya 
serekîn di berhemvaniya wî de. 
 

Cigerxwîn û mijada welêt 
 
   Mijada welêt di lîtêretûra kurdî de ne nû 
ye, pêximberê hesta netewî, hozanvanê 
mezin Ehmedê Xanî (1650-1707) yekemîn 
pêşrew bû di wê babetê de. Di pê E. Xanî 
re şagirtê wî Hacî Qadirî Koyî (1816-1897) 
ew ferehkir û ta rojên îro cuda berhem li 
ser wê babetê tên nivîsandin; ew mijadeke 
ebedî ye di lîtêretûr û rojnamevaniya 
kurdî de. Hozanvanên Kurdistanê 
giringiyeke mezin dane û didin gotina 
welat, welat bi dîtina Cigerxwîn bûka 
cîhanê ye: 
 
 Welatê min tu î bûka cîhanê 
 Hemî bax û bihuşt û mêrg û kanî. 
 ... 
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 Kepû elmas e, karê Mûş û Wanê 
 Du lêvên te kitêba Hacî Qadir 
 Zimanê te ji benda Şêxê Xanî 
 Rûyê te agirê Zerdeşt û Mezdik 
 ... 
 Di sînga te kitêba Zendawesta. (4.4) 
 
   Ji her gelekî re sêmbolên pîrozî hene, yek 
ji wana al e, Cigerxwîn wê bi van rêzan 
dinasîne: 
 Ala rengîn pîroz bî xweş 
 Te hildigirim diçim bi mieş 
 Tu l'ser milên xortên ciwan 
 Di nav te de yek rojek geş 
 Ala sê reng î tu 
 Bi nav û deng î tu 
 Nîşana ceng î tu   
 Ey xortên kurdan! (5.9)  
 
   Al namilmile, pergal dijwar e, dekû-
dolab bi ser kurdan de tên gerandin, 
xêrûbêra me talan dikin, wan dikujin: 
 
 Welatê kurdan tev xêr û ber e 
 Hemîn maden e tev zêr û zîv e 
 Lê çi bikim îro maye ji xelkê re. 
 Em ne ereb in ne tirk û rom in 
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 Xwedan paşa ne lêşker û kom in 
 Lê hun dizanin diniya bi dûr e 
 Fitlek li jêr efiltlek lijor e 
 Xelkê em kuştin avêtin çman. (6.5)    
 
   Şaîr hêdî hêdî mijada welat ferehdike, 
qonaxên jiyana wê raberdike, bîhnekê jê 
radiwestîne, ku di çi dîlîtiyê de ye û li 
hawîrdor êriş tên ser, ew gazî kur û keçan 
dike: 
 Silavn ji min bigîhne kurda 
 Bibêje: Ez keç bûm ta ku bûm pîr 
 Ne dî min xwe wekî vê salê esîr 
 Serê min bû sipî pûş û pelax e 
 Li jêrî min çinîne xeyrî ax e. (7.6)  
 
   Ew hatiye talankirin, rûtbûye, ew gazî 
cangîr û lehengan dike ku rewşa wê 
biguhêzin, nalîn û daxên wê kêmbikin 
"Agir bi Kurdistanê ket, lewre diket 
haware dil".  
    Gavê pergal weha be, agir bi dilê her 
dilsozekî dikeve û ji bo parastina gotina 
welêt lîsteya navên şehîdan dirêjdibe. 
Hemî rewşenbîrên Kurdistanê qehere-
maniya gernasan pêşandidin, bi şîir, bi 
paxişan û texlîtên hunerên ciwankariyê; 
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Cigerxwîn di wê babetê de bê pişk 
namîne, hozana "Şehnama Şehîdan" di 
hejmara 18 û 19an de belavdike. Ew 
berhema şaîr pêşkêşî şehîdên welêt kiriye, 
nemaze yên canên xwe di rapernîna 
Mezin de, sala 1925an de dane, yek bi yek 
navê kele qehremanan tîne: Şêx Seîd, Fuad 
beg, Kemal Fewzî, Yosif Diya, Heqî beg, 
Sulêman Ehmed, Efîf beg û htd. 
Hozanvan egera (ûşta) serneketinê bi 
îdyoma felekê radispêre: 
 
 Felek bê bext e lewre xûz û xwer e 
 Heta îro bi kurda re neyar e 
 Welatê me wekî aşê neyara 
 Serê kurda dihêrt her bi para. (8.4) 
 
   Di şerê serxwebûnê de pêwîst e hemî 
hêzên gel pişkarbikin, Cigerxwîn gazî 
hemî çînên civata kurdî dike, ku bi 
yekdestî û bi yekarmancî dakevin qada 
cengê û skala (loma) dike li dewlemendên 
kurdan: 
 
 Rabin, li we îro xebat, 
 Em jî digel we, bo welat 
 Çêkin dibistan û civat, 
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 Zarok bixwînin roj û şev. (5.9)    
 
   Hozanvan yekîtiyê dixwaze bona 
rizgariyê "Divê em bibin yek". (H.30.6) Di 
vê hozanê de ew tu programan danîne, ew 
ne armanca wî ye jî, lê Cigerxwîn bi 
hunerî derd û kulên kurdan aşkeredike 
daku xwendevan tê bigîhnin, ku rêya 
yekîtiyê çawa pêktê, eger axa, beg û 
meleyan dev ji rêya rast berdane û ew 
mijûlî talankirina gel bûne, yan 
bajarvanên kurdan dev ji zimanê mader 
berdane û bi zimanên biyanî dipeyivin, 
yan jî: "Edîb û şaîrên kurdan bi biskên şê 
mijûl mabûn". 
  Di wê qonaxê de şaîrê rapervan xwe bi 
tenê dibîne, ew tukesî li hawîrdora xwe 
nabîne, bi hozanvanî çêlî wê demê dike, 
ku axa, beg, serok eşîr, şêx û mela ne di 
xebata niştimanî de ne û gel jî nexwendî û 
nezan e, ew bê rêber e û di bin zordestiya 
civakî de ye, xasima di stem û çewsandina 
derebegan de ye. Cigerxwîn wê serencamê 
di jiyana rêal de dibîne, ku axayine kurdan 
jî di rêza dijminan de ne û bi wê rawestê 
ew xwe dide ber şerekî civakî û çînayetî 
mezin, ew Ji xwe re dijminine xurt û dijwar 
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peyda dikirin. Carina cih lê teng dibû. Lê 
seyda, bê perwa, şûrê di ser serê wan re 
vediweşand û eşkere digote wan, ez dikim bi vî 
şûrî serê we jêkim. (9)  Cigerxwîn bi hûrî 
dehre ber vê pirsê, wê ferehdike û ji her 
aliyî de rastiyê numadike: 
 
Axa û began destê sitem daniye ser wan 
Talanker û diz û keleş û bê ser û pa ne 
Şêxan û melan xist û def û xayet û enwar 
Wek gurzê giran dane milan, şêrên Xuda ne. 
 ... 
Kurdan ji kul û derdê evan qîr û eman e 
Heryek bi hezar rengî dixwin vî miletê dîl 
Lê ew bi xwe der bircên belek, xan û seran e. 
 ... 
Miletê kurd her tenê maye li dinê bê serî 
Bes yekîtî tê de nîne her eşîrek sed kerî 
Rêncberin bêrêber in, dijmin li ser wan tim 
siwar. 
 ... 
Begler û axa egît in, dijminên Kurd in ji dil. 
(10.6)  
   Gava ev hozana hatiye weşandin di 
Hawarê de jiya Cigerxwîn sî û heşt sal 
bûye, di wê qonaxê de kelên xwîngermî û 
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gencîtiyê vedimirin, mirov bêtir dikemile 
û şaîr tê damezirandin. 
   Di van çend rêzên jorîn de rewşa 
Kurdistanê ya civakî û siyasî dixuye, 
kêmbûn di wê demê de rewşenbîrên weha 
dûrbîn, ku pergala civakî bi şêwakî zanistî 
binasînin û her ji ber wê yekê jî em 
dibînin, ku Cigerxwîn tovên hozanvaniya 
şoreşgerî çandine di mêjûya lîtêretûra 
kurdî ya hevdem de û di qonaxa edebî a 

sêhemîn de ya em bi vî awayî dinavînin: 
 

CIGERXWÎN DENGÊ ZEHEMTKÊŞÊN 
KURDISTAN Û CÎHANÊ; HELBESVANÊ 

ÎNTÊNASIYONALÎST 
(1946 - 1984) 

 
   Berhemvaniya hozanvaniya Cigerxwîn 
di vê qonaxê de geştirdibe ji aliyê 
naveroka ramanî de, di warê hunerî de tu 
guhartinên êstêtîkî mezin tê peydanabin. 
Malkên me li jor numakiribûn ên helbesta 
"Derdên Cigerxwîn", hozaneke nemir e, 
berhemên we nemir ên Cigerxwîn nekêm 
in û her ji ber wê hostaniyê Cigerxwîn tim 
bi gelê kurd re ye, di rojên dijwar û di 
rojên şahiyan de. 
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   Cigerxwîn ne tenê dîtinên fîlosofî di 
civatê de rast gotine, ew kamoyekî 
zanistiya derûnî jî bûye; bi hunerekî bilind  
nefsiyeta gelê kurd di hozana 
"Serxwebûna mirîşkan" dinasîne. 
 
   Eger em zanibin ew cûre janira edebî 
fabil bi helbestvanî û paxşanî li ser zimanê 
lawiran tê afirandin û armanca wê bi 
şêwakî serekîn exilaqî û perwerdeyî ye, lê 
di lîtêretûra her gelekî de diyardeyine 
netewî aşkeredike. Cigerxwîn di 
"Serxwebûna mirîşkan" de bi 
ciwankariyeke awarteyî derûna kurdên 
xweperist numakirî, ku ew her ji wana 
dibêje: 
 
 Ez im paşa ez im mîr 
 Ez im şah û cihangîr 
 ... 
 Tevan go paşa û mîr 
 Kesî ne go ez wezîr (11.12) 
 
   Ev berhema abedîn heta roja îro jî 
jixwerazîbûna kurdan diyardike, ku 
herkes di cihê xwe de dibêje "Ez û ne 
tukes; ji bilî min kes tune ye", bi raya me 
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ev hozana "Serxwebûna mirîşkan" yek ji 
navdartirîn hozan e di lîtêretûra kurdî de.  
Cigerxwîn her li ser wê nefesê jî 
"Serxwebûna mûriyan" dinivîse, pend û 
şîretan dide kurda ku ta nebin yek, tu çare 
ji derd û êşên wan re tune ye û di vê 
hozanê de mûrî weha dipeyive: 
 
 Mûrî rabûn weke mêr 
 Ketin poz û guhên şêr 
 Şêrê sar ê qerbelek 
 Nava rojê bû kelek 
 Mûrî tev de bûne yek 
 Kuştin şêrê çavbelek 
 Arîkarî yekîtî 
 Mûrî kirin rûsipî. (12.9)  
      
   Ji bo mijada serekîn şaîr hîn sanahîtir 
dadikeve nav keç û xortên kurdan, bi 
dîtina Cigerxwîn ewna hêviyên paşeroj in 
û "Barê giran li ser milên xorta ne". Ew 
hawarê li xortan dike, ku bi hev re 
bixebitin ji bona serxwebûna welêt. (13) 
Carna jî hozanvan bi nermî tê kurdan, bi 
xemgînî bangî wan dike; di helebesta 
"Pendname" yê de: 
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Ey kurdê li dor şax û çiyan deşt û newaÇawan 
dikujî yar û biran dost û hevalan  
Her wextî dikêşim keser û derd û mitalan 
Dijmin ji xwe re ger bibîne keys û fesalan 
Dê jehreke qatil wekî selwa bi we dî. (14.4)   
 
   Cigerxwîn hemî kurdan agahdardike û 
rastiya mirovatiyê ji wan re dubaredike ku 
her mirovek dimire û tenê karên 
rûmetbilind dimînin: 
 
 Dinya ne hêja ye, emê tev bimirin 
 Ji miriyan re çi maye, ji bil nav. (15.7) 
 

* * * 
 
   Cigerxwîn xwe muftiyê eşqê jî dijmêre û 
fetwa wî evîn e; di wê babetê de çend 
hozanên nazik em di kovara Hawarê de 
dibînin: "Xanimeke ciwan" (H.52.11), "Ez û 
dîlber" (H.25.4), "Ez û yar" (H.57.6), "Ya 
reb" (57.4). 
   Li ser rûpelên kovarê Cigerxwîn li gel 
helbestvanên kurd hozanan pêşkêşî hevdi 
dikin, derd û kulên xweyitî, gelemperî û 
hunerî ji hev re xeberdidin, hozana 
"Berdêlk" bi kurmanciya jêrîn Cigerxwîn 
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diyarî "Sehbazê ewcî fen", şaîr Ebdulxaliq 
Esîrî kiriye û bi xemgînî dûrketina "Rêberê 
wehiya esmanî", pûblîşîst û şaîr Osman 
Sebrî dide ber çavên xwendevanan di 
helbesta "Peyama Cigerxwîn" de (H.21.2) 
 

* * * 
 
   Cigerxwîn di Hawarê de wek hozanvan 
xwe bi xwendevanan da nasîn, lê wî 
rewşenbîrî bervê xwe da ber çêrokan jî, em 
di kovarê de kurteçêroka "Behramê Gor" 
dibînin. Bi hunerekî lihevhatî çêroknivîs 
şahê Îranê raberî xwendevanan dike, çawa 
ew xwîna gel dimije û bajaran kavildike û 
ta rewşê rind binasîne, ew motîva folklorî 
bikartîne. "Behramê Gor" bi peyrewên 
xwe ve ji nêçîrê vedigere. 
 Di nav bajarekî kavilkirî re derbasdibin. 
Li wir du kund bi dengekî zîz û bilind li 
ser xiraban dixwînin û ev hevpeyvîna 
kudnan tê guhên nêçîrvanan: A mê: Ez dil 
dikim, lê belê qelênê keçên malbata me giran e; 
ez bawer nakim ko tu kari bî bin barê bavê min 
de rabî. 
Ê nêr lê vegerand û got: De beje qelenê te çî 
ye? A mê: Qelenê min çel bajarên wêran in; da 
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ko em zinvistanê tê de bilûsin û biharan li ser 
bixwînin. 
Ê nêr: Serê Behramê Gor sax bê; ezê ji niha ta 
deh mehên din çar sed bajarên wêran bidime 
bavê te. (16.6)   
   Piştî bihîstina qelenbirîna kundan şah 
Behram hinekê li xwe xerapdibe, ew pê 
dihese, ku çivîk jî zordestiya wî zanin, lê 
gava ew digîhne talara xwe, dîsa li ser 
awayê berê dehre. 
   Cigerxwîn di wê çêrokê de jiyana 
"mirovên biçûk" bi şêwakî vekirî numakirî 
û wî baş motîva folklorî bikaraniye. 
   Pêwîst e hîn bê gotin ku ev berhema 
nirxdar her di Hawarê de hatiye çapkirin; 
di berhemên Cigerxwîn ên belavbûyî de 
me hîn ne diye. Li ser daxwaza Xwediyê 
Hawarê Cigerxwîn di hejmara 22an de 
kurteçêroka "Mîr Muhiyî" diweşîne. 
 

* * * 
 
   Em bawerdikin ta radeyakê ji 
xwendevan re aşkere bû, çawa bû 
destpêka hozanvaniya Cigerxwîn di 
Hawarê de û bi çi terzî hat hawara 
Hawarê û çi rol lîst wek hozanvanekî 
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rapervan û dêmoqratekî şoresger. Wî 
bilîmetî bi zimanekî gelî, sade berhemên 
xwe dinivisandin û hemî çîn û rêzên milet 
têdigihêştin û piraniya gel nîgara xwe tê 
de didît, ji lewre jî xwendevanan helbestên 
hozanvanên xwe liezberdikirin; em kanin 
bibêjin, ku Cigerxwîn hunermendê peyva 
şorêşgerî ye di lîtêretûra kurdî de.  
 
   Lê Hawarê çi li Cigerxwîn vegerand? 
   Kovara Hawarê rûpelin dîroka çanda 
kurdî geşkirin; berhemên şaîr û 
rojnamevanan bi gel nasandin û paşê pir ji 
wana cihên mezin digirin di dîroka 
edebiyata kurdî de. 
   Eger Hawar û orgenên çapemeniyê din, 
ên Bedirxaniyan, Ronahî, Roja Nû û Stêr 
derneketibûna, mirov wê nikanîba ewqas 
behredar binasîbana, divê babetê 
mamosteyê me yê rehmetî profêsor 
Qanatê Kurdo rast nivisiye Eger ew kovar 
tunebana, ne hatina çapkirinê, şêr û helbestên 
Cigerxwîn jî qet çap ne dibûn û xelkê kurd pê 
ne dihesiya, ku li nav wî da hozan û zana û 
şayîrên mezin hene, ku yek ji wan Cigerxwîne. 
(17.12) 
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   Em kanin hîn bibêjin ku, Cigerxwîn 
bextewartir bû ji helbestvan û nivîsevanên 
din yên Hawarê, ji ber ku ew berdewam 
bû li ser dijwartirîn rê û tucaran sparde ne 
bû li hember êş û azaran, wî şopeke mezin 
ji hevdemên xwe re ji nifşên paşeroj re 
hêşt. 

Dawiya 1985an 
 
Li dawiya vê lêkolînê em berhemên 
Cigerxwîn ên çapkirî û yên destnivîs 
raberî xwendevanan dikin: 
 
1 - Dîwana yekan, Şam 1945 
2 - Cîm û Gulperî, (Çêrok) 1947 
3 - Sewra azadî, dîwana 2a 1954 
4 - Reşoyê Darê, (Çêrok) 1956 
5 - Gotinê pêşiya, (Pend) 1958  
6 - Awa û destûra zimanê kurdî, Bexda 
1961 
7 - Ferhenga kurdî, 1 Bexda 1962 
8 - Ferhenga kurdî, 2 Bexda 1962 
9 - Kîme ez, dîwana 3a Bêrût 1973 
10- Mîdiya û Salar, (Çêrok) Berût 1973 
11- Ronak, dîwana 4a Stockholm 1980 
12- Zend - Avista, dîwana 5a Stockholm 
1981 
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13- Şefaq, dîwana 6a Stockholm 1982 
14- Hêvî, dîwana 7a Stockholm 1983 
15- Tarîxa Kurdistanê, 1 Stockholm 1985 
 

DESTNIVÎSÊN CIGERXWÎN 
 
   Li ser daxwaza me birayê rêzdar Azad 
Cigerxwîn di roja 27.12.1985an de 
nameyek ji me re şand û sernavên van 
destnivîsan tê de bûn: 
 
1 - Dîwana 8 
2 - Dîwana 9 
3 - Tarîxa Kurdistanê, cildên 2 - 4 
4 - Awa û destûra zimanê kurdî (nû 
kiriye) 
5 - Ferhenga kurmancî, cildên 1 - 2 (nû 
kiriye) 
6 - Folklora kurdî, cildên 1 - 3 
7 - Çêroka jîndariya min, cildên 1 - 3 
8 - Hozan û navdarên Kurdistanê 
9 - Şerha Dîwan Cizîrî 
10- Şerha Dîbaca Xanî 
11- Hespên ristvanên Kurdistanê 
12- Gotinên peşiyan, cildên 1 - 2 (nû 
kiriye) 
13- Hesenê Mûse, (Çêrok) 



358 

 

14- Kuştina xortekî îranî li Bêrlînê 
(Wergerandin) 
15- Kurd, Mînûrskî, (Wergerandin) 
16- Dewleta Mehabad, (Wegernadin) 
17- Tarîxa Mala Şedad, (Wegerandin) 
18- Tarîxa kurdan li Yemenê,  
19- Kurd û Kurdistan, Nîkîtîn  
20- Çêroka şofêrê Kemyona Sor 
21- Çêroka Xecê û Sîyamned 
22- Tarîxa Şoreşa Kurdistana Îraqê (hatiye 
hinda kirin) 
23- Rapora mifetêşê umûmî li Tirkiyê 
   Em bi dilgermî spasî parêzer A. 
Cigerxwîn dikin ku em şakirin bi hebûna 
vê gencîneya netewî.  
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Peyva dawîyê 
 
 
Ev çapa sisîyê ye bo vê lêgerînê. Xwedîyê 
belavgeha SerSera Dr. med. Beşar Mistefa  
çap û derxistina wê dan ser milên xwe. 
Spadarî ji xemxurê çanda Kurdî re, ku ew 
rêzdara bi erkerke weha pîroz radibe û 
berhemên nivîsevanên kurd belavdike.  
 
Bonn, 25.04.2019 
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Pêşgotina çapa dudiyê 

„Pêşkêşî“ 

 

Dr. Pêşrewê Berwarî (Dr. Ebdil Mecîd 

Şêxo) 

 

       

Kovara Hawarê bi 57 hejmarên xwe ve, 

çavkaniyeke zor dewlemend û pêbawerkirî 

ye. Rûpelên wê bi gelek mijarên neyeksane û 

xamên zêrîn wek C. Bedirxan, Cigerxwîn, 

Osman Sebrî, Qedrî Can, Hesen Hişiyar û 

pirên din hatine xemilandin. Hawarê di dema 

xwe de (1932-1943) roleka pir payebilind di 

pêşvebirina çand, wêje û zimanê kurdî de 

lîstiye, û ew ta roja îronî jî cihekî giring û 

nirxbiha di nav çapemeniya kurdî de distîne ji 

lêgervan û rojnamevanên kurd re zor 

serenckêş e. 

Lewre jî di sebareta Hawarê de hin pisporên 

rojnamevaniyê û wêjeya kurdî kovar û 

xwediyê wê Mîr Celadet Bedirxan di 

berhemên xwe de binavkirine, lê mixabin, 

ewan gelek bi gavên lezokî di ber Hawarê re 

derbasbûne, ji ber vê jî Dr. Husên Hebeş hîn 

di sala 1982 an de lêkolînek berfereh bi 

zimanê rûsî, bi serperiştiya Prof. Qanatê 

Kurdo amade kiribû, û bi serkewtineke bala 

pileya doktoriyê li ser wê ji zanîngeha Mosko 
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wergirt. Em kanin bê hempa biçespînin, ku 

danerê vê berhema zanistî, ne tenê 

pirtûkxaneya Sovyetistana Berê bi vê pirtûkê 

hate dewlemendkirin. Lê di baweriya me de, 

vê pirtûka giranbiha bi zimanê rûsî tîbûna 

danerê wê Dr. H. Hebeş ya netewî neşkand û 

hestên wî yên niştimanperwerî pir pê geşdar û 

pertew nebûn, lewra jî lêkolînvan Dr. H. 

Hebeş dîsan bi hostayî melevaniyeke zor 

pisporî di çema çanda Hawarê de dike, hemî 

kosp û kelemên li pêş xwe bi tiwanên 

bewperî li şûn xwe dihêle û bi hilmeke hîn 

berferewane û kûrtir berhema xwe ya bi 

zimanê rûsî nûjentir dike û vê carê wê bi 

zimanê „Mem û Zînê“ di sala 1996 an de li 

Almaniya (Bonnê) raberî gelê xwe yê tî û 

birçiyê çanda xwe dike. Lê lekolînvan Dr. H. 

Hebeş zanîbû, ku ev berhema zanistî 

negihaye destên rewşenbîrên kurd li Sûriyê, 

lewre ewî pêşniyazkir, ku ev pirtûka 

„Raperîna çanda kurdî di kovara Hawarê 

de“ careke din ji bo rewşenbîrên kurd li 

Sûriyê were çapkirin, dilsozên çanda kurdî bi 

sîngên fereh, mirazê danerê pirtûkê bicih anîn 

û ronakbîrên kurd pê dilşad kirin û dikin. 

Eger em bi çavên heyber (objêktîv) afrandina 

lekolînvanê pispor û jêhatî biencmînin, em 

pir dadmend û rewa dibînin, ku em bi van 

çend hevokên kurt wê binirxînin. Ev pirtûka 
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lêkolîneke zanistî zor payebilind e. Di 

baweriya me de Dr. H. Hebeş di weşanên 

kurdî de yekemîn lêkolînvan e, yanê yekemîn 

mirov e, ku pileya doktoriyê li ser 

çapemeniya kurdî bigiştî û li ser Hawarê bi 

taybetî qedandiye. Ewî bi hemî alavên zanistî 

têdayên Hawarê; gotar çîrok, helbest, 

folklor, ziman û mijadên din bi zimanekî 

hêsan û têgîştî û bi şêwazekî ciwan van hemû 

cûreyên çandî şirove dike. Ev pirtûka dikane 

di pêşerojê de bibe cihderekî sûdar ji 

mamoste û xwendekarên kolêca 

rojnamevaniya kurdî re. Li dawiyê em hevalê 

xwe Dr. H. Hebeş zor spas dikin, ku rêdana 

nivîsandina vê kurtepêşkêsê daye me û 

serkewtinên hêja ji berhemên wî re yên 

duhatî re hêvî dikin. 

 

 

Efrîn 10.7-1999 
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55.  Ronahî, h. 5, r.7 
56.  Hawar, h. 19, r.7  
57.  Hawar, h. 21, r.1 
58.  Hawar, h. 24, r.8 
59.  Azadî, h. 4, r.17 
 

Hawar wek dengê rewşenbîrên Kurdistanê 
yên dêmoqrat 
 
60. Bona bêtir zanînê, bin.: Dj. Djalîl, Kurdî 
Osmanskoy Împêrî v pêrvoy polovînê 19 
v. M. 1973, s.125-134, herweha M.C. 
Lazarêv, Kurdiskî vopros, M. 1972, s.31-33  
61. Yosif Melek we Mensûr elîta, Fî zîkra 
elemîr Celadet Bedirxan  (1897-1951), 1952 
62. Hereş Reşo, Mîr Celadet Bedirxan û 
jînenîgariya wî bi kurtî (Pêşgotina çapa 
Hawarê) 
63. Sadiq Behadîn, Celadet Bedirxan, 
govarî Korî Zanyarî Îraq "Destey Kurd", 
bergî hewtem, Bexda 1980 
64.  Hawar, h. 26, r.3 
65.  Hawar, h. 48, r.2 
66.  Hawar, h. 5, r.3   
67.  Hawar, h. 5, r.3-4 
68.  Hawar, h. 31, r.4 
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69.  Hesen Haco, exsîye însanîye, ji 
jêdera 61, r.26 
70.    Hawar, h. 35, r.11 
71.    Bin.: Hawar, h. 11, r.5 
72.    Hawar, h. 17, r.5  
73.  Dr. Edîb Muewed, Elekrad fî Sûrîye 
we Lubnan, Bêrût 1945, s.13 
74.   Osman Sebrî, "Bûyîna min", di erşîva 
min de heye. 
* Bo nivisîna jînenigariya rehmetî O. Sebrî 
min sûd ji destnvîsa wî wergirt, ew 
belgeha giranbiha Hoşeng Sebrî - Kurê O. 
Sebrî - ji  min re peyda kir û li Bêrlîna 
Rojava spardeyî min kir. Bo wê  yarmetiyê 
ez gelek spasî wî dilsozî dikim. Ev belgeha 
min da hevpîşeyina jî li Mosko û li 
Lênîngradê; wan jî bo lêkolînên xwe bi kar 
anî. 
75.     Bin.: Kovara Çiya, h. 2, r.12, (V)  
76.  Bin.: Ziman û edebî kurdî bo polî 
duwemî nawendî, Bexda 1971 
77.    Qderîcan, Kane şûca'ien we cebbaren, 
ji jêdera 61, r.29 
78.   Prof. Qanatê Kurdo, Tarîxa edebîyata 
kurdî 1, Stockholm, 1983 
Weşanên Roja Nû 
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79  Dr. Î.M. Resûl, Bukaîye îla Qedrîcan, 
Qedrîcan fî zîmetî elxulod, rojnameya 
Elteaxî, 31 ab 1972 
80.  Ev haydariyên li vir nivîsandî min ji 
mîrza Fuad Qedrî - kurê Qedrî Cemîl - di 
7ê şibata 1982 de, li hotêla Kosmosê 
(Mosko) wergrtin. Wî dilsozî bi dilxweşî 
bersivên pirsên min dan; bi wê bûnê ez 
gelekî spasiya wî dikim.   
81.  Sercemî berhemî Goran, bergî yekem, 
Dîwanî Goran 1980,  Mihemedî Mila 
Kerîm koy kirdiwetewe, amadey kirdiwe 
û pêşekî û perawêzî bo nûsîwe, çapxaney 
Korî Zanyarî Îraq, Bexda 1980   
82. Ev rêzina min di dema xwe de ji 
hejmareke kovara Azadiyê (Parîs) 
wergirtine, niha jî hemî hejmarên wê 
çapemeniyê ne berdest in, loma hejmar û 
sal ne diyar in, di nameyekê de min ji 
rêzdar Kendal xwestin, lê mixabin hîn 
bersiv ne hatî.  
 
Pişka duhemîn 
Çalakiyên çandî û fûnksiyona serekî ye ji 
kovara Hawarê re 
Peyama rewşenbîrî ya kovarê 
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83.  Bin.: K.K. Kurdoev, Kurdisko-Ruskî 
slovar M. 1960 
84.  Ferhrngî Xal, cizmî sêhem, nûsrawî 
Şêx Muheme Xal, Silêmanî 1976 r.439 
85. Ferhengî Mehabad, Ferhengêkî 
qutabxaneyî kurdî û arewî, Daner Gîyo 
Mukiriango, Çapxaney Kurdistan, 2072 
kurdî, 1961 
86. Dîyaeldîn paşa Elxaldî, Elhedîye 
Elhemîdîye fî elluxe elkurdîye, Mu'icem 
kurdî-erebî, heqeqehu we qedeme lehu 
me'ie  dêrasat  luxewîye Elûstaz Eldoktor 
Mihemed Mukirî, Bêrût 1975 
87.   BÊS T. 13, s.594 
88.   Hawar, h. 19, r.5 
89.   Hawar, h. 1, r.1 
90.   Hawar, h. 9, r.4 
91.   Hawar, h. 12, r.3 
92. Bin.: Elsultan Ebdulhemîd Elsanî, 
Muzekeratî Elsîyasîye, Mûeseset 
Elrêsaletî, teb'e 5, Bêrûr 1986 
93. Xefûr Mîrza Kerîm, Teqelayekî 
dilsozane bo le nawbirdinî nexuêndewarî 
le Kurdistana u Komelî Zanistî le 
Silêmanî, Bexda 1985  
94. Mihemed Resûl Hawar, Pîremêrdî 
Nemir, 1867 - 1950, Bexda 1970 
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95.  Dîwanî Bêkes, Mihemedî Mila Kerîm 
rêkî xistuwe, serperiştî le çapdan kirdiwe, 
Bexda 1970 
96. Necat Mehwî, Bîrewerî 60 saley 
Komelî Zanistî Kurd, govarî Jîayn, h. 2, 
1986, r.59-61 
97.    Hawar, h. 14, r.4 
98.    Hawar, h. 17, r.5 
99.    Hawar, h. 15, r.1 
100.  Hawar, h. 27, r.7 
 
* Plûralîzm: (latînî ye, Pluralis - piranî) Di 
warê fîlosofî de ew wê wateyê pêşder dike 
ku çend destpêkên têvel hene. Di siyasetê 
de ew pejirandina cudaraya ye.  
 
Hawar û jina kurd 
 
101.   Hawar, h. 28, r.12 
 
Dîroka kurdî di nav rûpelên Hawarê de 

 
102.    Hawar, 16, r.2-4 
103. Kurd le mêjûyî dirawsêkanîda, 
Sîyahetnamey Ewliya Celebî, wergêranî 
Seîd Nakam, Çapxaney Korrî Zaniyarî 
Kurd, Bexda 1979 
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104. Bin.: Q. Kurdo, rojnamey Dengê 
Komkar, h. 13, 14 adara 1980, h. 17, 33, 
1981, h. 35, 1981 
105.  Mihemded Emîn Zekî, Xulaseyekî 
tarîxî Kurd û Kurdistan, bergî  yekem, 
Bexda 1931 
106.  Mihemed Emîn Zekî, Xulaset tarîx 
Elkurd we Kurdistan mîn eqdemî elusur 
eltarîxîye heta elan, neqelehu îla elerebîye 
we eleqe elêyhî Mihemed Elî Ewnî, 
Elqahêre 1939 ç.1, ç.2 1971 Bexdad 
107.    Bin.: Hawar, 28, r.5 
108.    Hawar, h. 29, r.6 
109.    Bin.: Hawar, h. 30, r.9-10 
110.    Hawar, h. 16. r.24 
111.    Bin.: Hawar, h. 50, r.3-7 
112.    Hawar, h. 51, r.3-5 
 
Dengveda bûyerên Cenga Cîhanî a 
Duhemîn di Hawarê de 

 
113.   Hawar, h. 35, r.7 
114.   Hawar, h. 36, r.7 
 
Serçavine êtnografî di Hawarê de 
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*  Êtnografîya: peyveke girêkî ye, mana wê 
(ethnos - êl, gel e). Ew bireke zanistiyê ye, 
li taybetvaniyên çandî, rewşt, herweha li 
ser dîrok, cihên jîyînê û pêwendiyên 
çandî-dîrokî dikole. 
115.   Hawar, h. 39, r.4 
116.   Hawar, h. 37, r.7 
117.   Hawar, h. 52, r.1 
118.   Hawar, h. 42, r.4-6  
119. Dîwana Melayê Cizîrî, Eleqd 
Elcewherî fî şerh Dîwan Elşêyx Elcizîrî, 
Ehmed Mila Muhemed Elzivingî. 1987. 
Çend caran ew hatiye çap kirin.   
 
Hawar û pirsa olan 
 
120.   Hawar, h. 20, r.3 
121.   Hawar, h. 21, r.5 
122.   Hawar, h. 25, r.10 
 
Celadet Bedirxan wek hîmdarê elfabeya 
latînî kurdî 
 
*  Ev benda di Roşinbîrî Nuê de, h. 105, 
1985, r.96-100, di Roja nû de, h. 11, r.22-27 
û bi elmanî di Kurdistan Heute de, N. 5, 
1993, r.32-35 belav bûye. 
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123. K.K. Kurdoev, Gramamtîka 
kurdiskovo yêzîka ne metêryalê 
dîyalêktov kurmancî î soranî, Moskova 
1978, r.22 
124.  Q. Kurdo, Govarî Korî Zaniyarî Kurd 
h. 1, bergê yekem, Bexda 1973  
125.    K.K. Kurdoev, Akadêmîk Î.A. Orbêlî 
î Kurdovîdênîyê. Îstorîko-fîlologîçiskî 
Jûrnal, 1973, N.1, s.64 
126.    Hawar, h. 19, r.2 
127.    Hawar, h. 13, r.1 
128   Bona bêtir zanînê, bin.: Diary of 
Major E.M. Noel, on special duty in 
Kurdistan, from: June 14th, to september 
21st, 1919, printed and engraved by 
Superintendent, Goverment Press, Basrah 
û wergera wê: Yadeştekanî Meycer Noel 
le Kurdistan, Husên Ehmed Caf û Husên 
Osman Nêrgise Carî, Bexda 1984 
129.    Hawar, h. 10, r.6 
130. Hamêd Ferec, Rênûsî kurdî le 
sedeyek da, Bexda, 1976 
131.    Hawar, h. 1, r.1,6 
132.    Hawar, h. 10, r.1 
133.   Bin.: Elî Seydo Elgoranî, Mîn Emman 
îla Elemadîye ew cewlet fî Kurdistan 
Elcenûbeîye, Emman, 1939 
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134.   Hawar, h. 9, r.7 
135.   Hawar, h. 11, r.2 
136.   Ronahî, h. 12, r.11 
137.  Bona bêtir zanînê, bin.: Mirovî nemir. 
Be birrişt û rêbere !! Xazî Hesen, Karwan, 
h. 80, 1989 r.4-11 
138.  X. Çetoev, Kurdî sovêtiskoy Ermînî, 
Êrêvan, 1965, s.119 
139.  Bin.: K.K. Kurdoev, Kurdisko-rûsskî 
slovar, Moskova 1960, s.835 
 
Hawara û pirsa yekîtiya zimên  
  
140.   Hawar, h. 10, r.3 
141.   Hawar, h. 16, r.1 
142.  Î.M. Resûl, Zimanî yekgirtûyî edebî 
kurdî, Bexda 1971 
143.  C. Nebez, Zimanî yekgirtûyî kurdî, 
Bamberg 1976 
144.   Hawar, h. 40, r.5 
 
Taybetvaniyen stîlî û zimanî di Hawarê 
de 
 
*  Janir (firensizî ye, "genre"), ji aliyê dîrokî 
ve ew parvekirina hundirî ye di hemî 
coreyên huner, folklor û rojnamevaniyê 
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de. Ew cuda coreyên nivisîna rojname-
vaniyê, jê re dibêjin: Janir. 
*  Êlîta, ew rêza xwe pir li jor dibîne, di her 
warekî de. 
145. Stîlîstîka gazyetnîx janirov, pod 
redek. D. E. Rozêntal. Mokova 1981 û 
Praktîka sovietiskoy pêrîyodîçêskoy 
pêçatî, Moskova 1980 
146. A. Baçêrov, Osnovnoy prînsîpî 
tîpologî sovrêmênoy sovîyetskîx jûrnalov, 
"Vestnik Moskoviskova Ûnîvêrsîtêta" 
1973, No. 3, s.26 
147.    Hawar, h. 19, r.7 
148. Teorîya î praktîka sovyetiskoy 
pêrîyodîçêskoy pêçatî. Pod rêdek. V. Pelta, 
Moskova 1980, s.203 
 
Pişka sêhemîn 
Hawar û pêşdabirina lîtêretûra kurdî 
Metêryalên li ser dîroka lîtêretûra kurdî 
 
149.   Hawar, h. 5, r.1 
150. Bin.: L.Î. Tîmofêyiv, Osnovî teorî 
lîtêretûrî, M. 1976, S.344 
151.   Hawar, h. 33, r.6 
152.   Hawar, h. 11, r.2 
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153.   Bin.: Mêjû, kurtebasêkî zanistî, mêjû 
û kurd û mêjû, Dr.K.M. Ehmed, Bexda 
1983   
154.   M.A. Jaba, Recuil de Notice et Récits 
kourdes, St.- Petersbourg 1860 
* Sala 1797an M. Beyazîdî li bajarê 
Beyazîdê hatiye dinê. Lêkolînên xwe li ser 
ziman, edebiyat, dîrok û êtnografiyê li 
bajarê xwe û li Tibrîzê destpêkirin. Ew 
melayekî pir navdar bû di nav kurdan û di 
nav miletên din de jî. Berhemine pir 
bayexdar ji kurdan re hêştine. Çawa di 
jêderan de dixuye, ew yekemîn werger-
vanê kurd e; wî cildekî "Şerefnameya" 
Şeref Xan Bidlîsî wergerandî kurdî. Ew 
kara bi navê Tewarîxî Qedîmî Kurdistan, 
sala 1986an li Mosko hat belavkirin.  
155.  Bo bêtir zanînê, bin.: M.B. Rûdênko, 
Opîsaniyê kurdiskîx rûkepîsêy lênîngrad-
iskîx sobranî, Moskova 1961, s.115 
156- Bin.: Hawar, h. 33, r.9 
 
Weşanên lîtêretûrî di Hawarê de  

A- Helbestvanî 
 

157.   Hawar, h. 54, r.2 
158.   Hawar, h. 4, r.6 
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159.   Hawar, h. 7, r.3 
160.   Hawar, h. 8, r.3 
161.   Hawar, h. 23, r.9 
162.   Hawar, h. 9, r.4 
163.   Hawar, h. 22, r.4 
164.   Dîwanî Bêkes, Mihemedî Mila Kerîm 
rêkî xistûwe, serperiştî le çapdanî kirdiwe, 
Bexda 1970, r.5-6 
165.   Hawar, h. 2, r.4 
166.   Hawar, h. 6, r.2 
167.  Hawar, h. 10, r.5, herweha bin.: 169 
r.187-188 
168.   Hawar, h. 11, r.6 
169. Dîwanî Goran, serecemî berhemî 
Goran, bergî yekem, Mihemedî Mila 
Kerîm koy kirdiwe û amadey kirdiwe, 
Bexda 1980 
170.  Hawar, h. 53, r.2, Hawar, h. 20, r.2, 
Hawar, h. 22, r.1-3 
171.   Hawar, h. 24, r.5 
172.   Hawar, h. 57, r.5 
173.   Hawar, h. 5, r.3-4 
174. Bo bêtir zanînê, bin.: Marof Xeznedar, 
Kêş û qafiye le şîirî kurdî da, Bexda 1962 
175.   Hawar, h. 27, r.6 
176.   Apo, Dîwana Osman Sebrî, Hemreş 
Reşo sala 1981 ew çap kiriye  
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177.  Bin.: Paşbenda duhemîn ji vê lêgerînê 
 
B. Paxişan 
 
178.   Dr. Î.M. Resûl, Elwaqî'iye fî eledeb 
elkurdî, Bêrût 1964 
179.  Bin.: Husên Arêf, Çêrokî hunerî 
kurdî 1925 - 1960, Bexda  
180.  Hesen Caf, Çêrokî nuêyî kurdî, 
Bexda 1985, r.26 
181.  Di van salên dawî de, li Îraqê van 
lêgervanan: Enwer Mihemed, Reşîd Findî 
û yên din lê wê rayê ne, ku çêroka Fuad 
Temo berhema hunerî yekemîn e, di wê 
babetê de, bo mîna bin.: Hecî Cefer, Çêrok 
û sê nivîsevan, Roşinbîrî Nuê, h. 102, 1984, 
r.180-187 
182.    Hawar, h. 2, r.5 
183.    Hawar, h. 4, r.7 
184.    Hawar, h. 5, r.5 
185.    Hawar, h. 29, r.9 
186.    Hawar, h. 31, r.6 
187.    Hawar, h. 28, r.7 
188.    Hawar, h. 35, r.7-8 
 
C. Drama 
 



384 

 

189.    Hawar, h. 20, r.2 
 
Hawar û folklora kurdî 
 
190.  K.K. Kurdoev, Xaçatûr Aboviyan kek 
kurdevêd-îslêdovatêl, v kn.: "Oçêrkî po 
îstorî rûskovo vostokovêdêniya" cb. 2, 
Moskova, 1956,  s.370  
191. Wagner Moritz, Reise nach dem 
Ararat und hoch - Armenien, Stuttgart, 
Tübingen 1848 û herweha Reise nach 
Persien und dem Lande der Kurden, 
Leipzig 1852 
192.  H. Marr, Eşe ras o slovê "Çelebî" (K 
voprosû o kûltûrnom znaçêniyê kurdiskîx 
narodnostêy v îstorî Prêdnoy Asî), v cb. 
Zapîskî Vostoçnovo otdêlêniya ÎMP 
rûsskovo arxeologîçêskovo obşêstvo  t. 20, 
1911, s.127 
193.  Bin.: P. Lerx, îslêdovaniyê ob 
îraniskîx kûrdax î îx prêdkov. SPb, 1857, 
kn 1 î 2, 1858 û yên din 
194. Bin.: A. Socin, Kurdische 
Sammlungen, St.-Petersbourg 1890 
195.  Heciyê Cindî û Emînê Evdal, 
Folklora kurmanca, Êrêvan 1936 
196.    Hawar, h. 33, r.6 
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197.   Ronahî, h. 23, r.8 
198. N.A. Cewarî, Kûrdiskoe narodnoe 
pêsnnoe tvorçêstvo, Êrêvan  1971 
199.   Hawar, h. 7, r.7 
200.  Bo nimûne, bin.: Soane, E.B. 
Grammer of the Kurmanji or Kurdish 
Language, London, 1913, r.126-128, 
herweha jêdera 199   bi firensizî. 
201.   Hawar, h. 22, r.5 
202.   Hawar, h. 37, r.16 
203.   Hawar, h. 38, r.12 
204.   Hawar, h. 19, r.3 
205.   Hawar, h. 24, r.7 
206.   Hawar, h. 25, r.10 
207.   Bin.: Hawar, h. 29, r.3-5 
208.   Hawar, h. 54, r.7 
209.   Her jêdera 198 ye 
210.  Dr. Î.M. Resûl, Edebî folklorî kurdî, 
lêkolînewe, Bexda 1970 
211.   Bin.: Hawar, h. 30, r.7 
212.   Bin.: Hawar, h.45-49 
213. R. Lescot, Proverbes et Enigmes 
Kurdes- "Revue des Etudes Islamiques, 
Paris 1937 
214. Bo mîna, bin.: Kûrdiskiyê skazkî, 
Moskova 1959, Kûrdiskiyê êpîçêskiyê 
pêsnî-skazkî, M. 1962, M. Rûdênko, 
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Kûrdiskiyê narodniyê skazkî, M. 1970 û 
yên din .. 
215. Şukirye Resûl Îbrahîm, Kûrdiskiye 
poslovîtsî î pogovorkî, Aftore. Moskova 
1977 
216.  Meksîm Gorkî, O lîtêretûrê, M. 1980, 
r.50 
217.  Lîtêretûrnî ênsklopêdîçêskî slovar, 
M. 1987, r.145  
* Îlyade, berhema helbestvanê binavûdeng 
ya şaîrê yonaniya kevn "antîk" Homîros e 
* Kalevala, berhemeke helbestvanî ya 
miletên karêlo-fînlendî ye, ew li ser 
mêrxasî û muxameratên qehremanên 
efsaneyî ye. Li ser bingeha stranên folklorî 
ji aliyê şaîr û folklorzanê fînlendî E. 
Lönnrot (1802-1884) ve di nîvê yekemîna 
sedsala 19an de hatiye vehandin û di salên 
1835 û 1849an çapbûye.  
 
Kelepûra afirandinî ya C. Bedirxan 
 
218.   Hawar, h. 12, r.2 
219.   Hawar, h. 23, r.4 
220.   Hawar, h. 32, r.14 
221.   Hawar, h. 31, r.5 
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222.  Bin.: Zînfon, Mesîret eleşretî alafî 
ebre Kurdistan, tecemet, Selah  Se'idela, 
menşûret ela heleqat fî Elteaxî, h. 896-903, 
27.11.1971 ta 5.12.1971, herweha bin.: Dr. 
Cemal Reşîd Ehmed, Dîrasatun 
kurdiyetun fî bîladî Soparto, Bexdad 1984, 
r.72, 103, 117-118 
223.   Martin Hartmann, Bohtan, 1-2 Berlin 
1896, 1897 
224.   Helmuth graf von Moltke, Das Land 
und Volk der Kurden in vermischten 
Schriften, zur Orientalischen Frage, Berlin 
1892  
225.  Bin.: Dr. K.M. Ehmed, Kurdistan fî 
senewat elherb elalemiye elûla, tercemet, 
M.M. Kerîm, Bexdad 1984 r.29-30 
226.   Hawar, h. 34, r.13 
227.   Rojî Nuê, h. 5, r.98 
 
Paşbenda yekemîn 
Bi kurtî li ser kovar û rojnameyên kurdî ta 
dawiya salên heftê 
 
228.   Hawar, h. 43, r.8 
229.  Ronahî, Şam 1942 - 1945, çapxaneya 
Jîna Nû, Uppsala 1985 
230.   Roja Nû, h. 68, r.14 
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231. Cemal Nebez, Govarî Nîştiman, 
temûzû 1943 - maysî 1944, zimanî halî 
"Komelî Jêkaf" û îdyolojî hurde borjway 
roşinbîrî nasiyonalîst le Kurdistan da. Be 
bûney têperbûnî çil sal be ser govarî 
"Nîştiman" da le temûzî 1983 da. Binkey 
çapemenî Azad, Swîd 2097 k. 1985 f. 
232.   Hetaw, h. 42, 1955 
233.   Hetaw, h. 146, 1958 
234.   Bin.: Ronahî, h. 1, r.1 
235.   Ronahî, h. 2, r.10-14  
236.   Ronahî, h. 3, r. 15-20 
237.  Bo bêtir zanînê, bin.: Madlîn Mûnîr, 
Kommûnîstîçêskaya pêçat Îraka v boribê 
za êdînstvo natsiyonalnîx progrêsîvnîx sîl 
stranî. Dîs. Moskova 1979, s.187 
238.   Elteaxî, 12 adar 1974 
239.   Terîq Elşe'ib, 5 nîsan 1979 
240.   Bin.: Rojî Kurdistan, h. 64, 1981  
241.  Bin.: Nûserî Kurd, xulî duwem, h. 3, 
1980 
242. Elî Ridwan Xidir, Kûrdiskaya 
pêrîyodîçêskaya pêçat v êmîgratsî:  
Osobênnostî î têndênsî razvîtîya (1975-
1985), Aftre. dîss. M.1986 
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Paşbenda duhemîn 
Hozanvanê nemir Cigerxwîn û kovara 
Hawarê 
 
*  Ev lêgerîna di kovara Roşinbîrî Nuê, h. 
113, 1987, r.149-157 de belavbû 
1. Keyo Cigerxwîn, Jînenigariya 
Cigerxwîn, Hêvî, h. 3, 1985, r.17 
2.  Dan û stan bi mamosteyê mezin 
Cigerxwîn re. Roja Welat, h. 12, 1978, r.8 
3.  Bo nasîna cihgerên Cigerxwîn, bin.: 
Helbesta "Cihê xwendina min", Kîm e Ez, 
Dîwana 3, r.310-312 
4.   Hawar, h. 26, r.4 
5.   Hawar, h. 29, r.9 
6.   Hawar, h. 13, r.5 
7.   Hawar, h. 4, r.6 
8.   Hawar, h. 19, r.4 
9.  Cigerxwîn, Dîwana 1, pêşgotina 
Celadet Bedirxan, çapa Bahozê 1971, 
Uppsala 
10.   Hawar, h. 27, r.6 
11.   Hawar, h. 20, r.12 
12.   Hawar, h. 39, r.9 
13.  Bin.: Hawar, h. 52, helbestên "Marşa 
keango", r.8 û "Pêşkevin", h. 54, r.2 
14.   Hawar, h.52, r. 4 
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15.   Hawar, h. 24, r.7 
16.   Hawar, h. 31, r. 6 
17.  Qanatê Kurdo, Pêşgotina Dîwan Zend 
- Avitsa, Stockholm 1981, r.12 
 
 

Jêderên bi cuda zimanan 
 

Jêderên Kurdî 
Pirtûk 

 
-  Celîl, Ordîxan (Ordîxanê Celîl)  Poêzîya 
Cegerxwîne bajarvanîyê, Neşreta 
Akademîa RSS Ermenistanêîe ÖLMA, 
Êrêvan, 1966 
-  Celîl, Ordîxan û Celîl  (Ordîxanê Celîl û 
Celîlê Celîl) Mesele û metelokêd kurda bi 
zimanê kurdî û rûsî, Naûka, Moskva, 
1972   
-  Celîl, Ordîxan (Ordîxanê Celîl)  Stranê 
zargotina kurdaye tarîqîyê, sedalîya 19 – 
20, Hayastan, Êrêvan, 1975  
-  Celîl, Ordîxan û Celîl  (Ordîxanê Celîl û 
Celîlê Celîl)  Zargotina Kurda para 1, 2 
neşirxana Naûka, Moskva, 1978 
-  Cigerxwîn  Ferhenga kurdî,  1, 2 Bexda 
1962 
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-  Cigerxwîn  Dîwana yekan,  çapxana 
Bahoz, Uppsala, 1971 
-  Cigerxwîn  Kîme ez, dîwana 3,  Bêrût, 
1973 
-  Cigerxwîn  Cîm û Gulperî, Çêrok, 
Komika Karê Çandî, Berlin,  1978 
-  Cigerxwîn  Ronak, dîwana 4a, Weşanên  
Roja Nû,  Stockholm, 1980 
-  Cigerxwîn  Zend - Avista, dîwana 5a, 
Stockholm,  1981 
-  Cigerxwîn  Şefaq, dîwana 6a, Weşanên 
Roja Nû Stockholm 1982 
-  Cigerxwîn  Hêvî, dîwana 7a, Weşanên  
Roja Nû,  Stockholm, 1983 
-  Cindî, Hecî û Evdal, Emîn (Hecîyê 
Cindî û Emînê Evdal)  Folklora 
Kurmança, berevkirin û hazirkirin, 
H.Cindî û Emînê Evdal, neşra hûkûmata 
Ermenistana Şewrê, Yêrêvan, 1936  
-  Cindî, Hecî   (Hecîyê Cindî)  Hewarî, 
Roman, Neşîreta, “hAYASTAN” Êrêvan, 
1967 
-  Cindî, Hecî   (Hecîyê Cindî)  Hîkayetêd 
cimaeta kurdîê, ktêba 3 bernivîsar, 
pêşxeber û nivîsarnasî ya H. Cindî, 
naşîreta AÖ  RSS Ermenîê, Êrêvan 1969 



392 

 

-  Cindî, Hecî  (Hecîyê Cindî)  Klamêd 
cmaeta kurdaye lîrîkîy, bernivîsar, 
pêşnivîsar û navnivîsarî yê H.Cindî, 
Êrêvan, 1972, 
-  Cindî, Hecî  (Hecîyê Cindî)  Kilamêd 
cimaeta kurda, berevok, bernivîsî H. 
Cindî, Neşreta”hayastan” Êrêvan, 1975 
-  Cindî, Hecî (Hecîyê Cindî)  Şaxêd 
êposa “Rostemê Zale” kurdî, bernivîsar, 
pêşgotin, nivîsarnasî ê H. Cindî, Neşreta 
Akademîa RSS Ermenistanêîe ÖLMA, 
Êrêvan, 1977 
-  Cizîrî, Mela  Dîwana لعقد الجوهری فی شرح  ا

دیوان الشیخ الجزری صاحب الشرح أحمد بن المال محمد  

١٩٨٧الزفنکی مفتی القامشلی الطبعة الثانیة،   
-  Evdal, Emîn  (Emînê Evdal) 
heleqetîyêd pizmamtîyê nav kurdanda, 
Neşreta Akademîa RSS Ermenîstanmîe 
Olma, Êrêvan, 1965 
-  Gewranî, Elî Seydo  Ferhenga Kurdî 
Nûjen, Kurdî-Erebî, Eman, Alurdun, 
1985 

  –علی سیدو گورانی  القاموس الکردی الحدیث، کردی 

١٩٨٥عربی، عمان، األردن،   

-  Jîn kovara Kurdî-Tirkî 1918-1919 cild 1 
û 2, wergêr ji tîpên erebî bo tîpên latînî 
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M. Emîn Bozarslan, Weşanxana Deng, 
Uppsala, 1985 
-  Kurdo, Q.  Ferhenga Kurdî-Rûsî, 
Neşirxana dewletê ya ferhengêd zimanê 
miletêd derve û yê Sovêtistanê, Moskva, 
1960, 
-  Malmîsanij & Mahmûd Lewendîm Li 
Kurdistana Bakur û Tirkiyê 
Rojnamergeriya Kurdî (1908-1981) JN 
Weşanên Jîna Nû, çapa pêşîn, adar 1989 
-  Mîrazî Ehmed (Ehmedê Mîrazî) 
Bîranînêd min, “hayastan” Êrêvan, 1966 
-  Sebrî, Osman  Apo  Helbest, Hemreş 
Reşo amadekiriye, bo çapê, çapxane û sal 
ne dîyar in 
  Şemo, Ereb (Erebê Şemo, Ereb Şamîlov) 
Berevok, ji sê romana ye, Berbang, Jîyîna 
bextewer (kitêba ewilîn) û Hopo, 
Neşireta “hAYASTAN” Êrêvan, 1969  
-  Şemo, Ereb (Erebê Şemo, Ereb Şamîlov)  
Dimdim dastan Şukur Mistefa kirdo be 
kirmancî xwarû Bexda, 1975 
-  Teyran, Feqî Tembêr, helbest, Weşanên 
Ronahî, Komela Şoreşgerên Kurdên 
Tirkîyê li Ewrûpa, 1976 

-  Xanî, Ehmed  Nûbar, di kitêba Albert 
von Le Coq, Kurdische Texte, Kurmānğỉ-



394 

 

Erzählungen und –Lieder APA – Philo Press/ 

Amsterdam, Neudruck der Ausgabe Berlin 

1903 

-  Xanî, Ehmed, ئەحمەدێ سەیدایێ مەزن   نووبەهارا

نا صادق بهاء  خرڤەکرن و ل دوی چۆن و تویژاندخانی 

بەغدا   –الدین ئامێدی چاپخانەی کۆڕی زانیاری کورد 

١٩٧٩ 

-  Xanî, Ehmen  Mem û Zîn di pirtûka Ахмед 

Хани  Мам и Зин Критический текст, 

перевод, предисловие и указател М.Б. 

Руденко, Изд. Восточой литратурыб 

Москва 1962 

کۆکردنەوەو  ، ١٩٢٦ –  ١٩٢٢بانگی کوردستان   

لە سەر نووسینی جەمال خەزنەدار، بەغدا، 

بەرکوتێکی خەرمانی کوردناسی لە -١٩٧٤

ئەوروپا، چاپخانەی کۆڕی زانیاری کورد، بەغدا، 

١٩٧٤ 

جەمال خەزنەدار، رابەری ڕۆژنامەگەری      

١٩٧٣کوردی، بەغدا،   
-   ١٩٤٣جمال نەبەز، گۆڤاری نیشتمان، تەمووزی 

پەمەنی ئازاد، سوێد، ، بنکەی چا ١٩٤٤مایسی  –

١٩٨٥  

حامد فرج، ڕێنووسی کوردی لە سەدەیەکدا، 

١٩٧٦بەغدا،   
رەفیق حلمی، شعرو ئەدەبیاتی کوردی، بەرگی  

     ١٩٨٨یەکەم، أربیل، 
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، باڵوکردنەوە و پێشەکی و  ١٩١٣ڕۆژی کورد، 

١٩٨٠لە سەرنووسینی جەمال خەزنەدار، بەغدا،   

و   ، کۆکردنەوە١٩٢٣  -١٩٢٢رۆژی کوردستان، 

١٩٧٣پێشەکی جەمال خەزنەدار، بەغدا،   

شوکرییە ڕەسوول، مێژووی کۆکردنەوە و  

لێکۆڵینەوەی پەندی پێشیان و قسەی نەستەقی 

کوردی، لە بەرگی چوارەمی "گۆڤاری کۆڕی 

١٩٧٦زانیاری کورد" دەرهێنراوە، ىەغدا،   

صدێق بۆرەکەی )صفی زادە(، مێژووی وێژەی   

(، ١١٩٩)  ١٣٧٠چاپ اول   ٢و   ١کوردی 

 انتشارات ناجی، بانە، کردستان 

عبدو ڕەحمان قاسملۆ، کورد وکوردستان،  

لێکۆلینەوەیەکی سیاسی و ئابووری. وەرگێڕ  

١٩٧٣عەبدوڵال حەسەن زادە، بەغدا   

١٩٧٤عزیز گەردی، ئەدەب و رەخنە، بەغدا،   

عالء الدین سجادی، مێژووی ئەدەبی کوردی،  

١٩٧١چاپی دووەم، بەغدا،   

ڕەسوول، ئەدەبی فۆڵکلۆری   عیزەدین مستەفا

١٩٧١کوردی،لێکۆلینەوە،  بەغدا،   

عێزەدین موستەفا رەسۆل، زمانی یەکگرتوی  

١٩٧١ئەدەبی کوردی، بەگدا،   

کەمال مەزهەر ئەحمەد، "تێگەیشتنی ڕاستی"  

شوێنی لە ڕۆژنامەنوسی کوردیدا، چاپخانەی  

١٩٧٨کۆڕی زانیاری کورد، بەغدا،   
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-١٨٩٨وردی  کوردستان یەکەمین رۆژنامەی ک 

، کۆکردنەوەو پێشەکی دوکتۆر کەمال فوئاد،  ١٩٠٢

١٩٧٢بەغدا،    

قەناتی کوردۆ )کووردۆییڤ(، کۆمەڵە تێکستی  

فۆلکلۆری کوردی لە زاری کوردەکانی سۆڤێتەوە،  

١٩٧٦بەغدا،    

مەال مەحمودێ دێرشەوی، مشتاخا چیا ژ گۆتنێن  

١٩٨٠پێشیا، بغداد،    

  –  ١٨٦٧  محمد رەسول )هاوار(، پیرەمێردی نەمر 

١٩٧٠بەغدا،    ١٩٥٠  

مەال مەحموود بەیازیدی، عادات و رسوماتنامەء  

 اکرادیە 
Мела Махмуд Баязиди  Нравы и 
обычаи курдов, Перевод, предисловие 
и примчания М. Б. Руденко, АН СССР, 
М. 1963 

مـەمێ ئاالن، "چیرۆک نڤیس" کۆی کردوەتەوە و  

گوللێ و ئەنوەر  پێشەکی بۆ نووسیوە، صالح عەلی  

قادر محەمەد لە رێنووسی التینییەوە هێناویانەتە  

سەر رێنووسی کۆڕی زانیاری کورد و فەرهەنگیان  

   ١٩٧٧بۆ کردووە، بەغدا،  

مستەفا شەوقی و "پەیژە" ساغکردنەوە و  

لێکۆڵینەوەی مومتاز حەیدەری، دەقی گۆڤاری  

١٩٨٥پەیژە، هەولێر،    
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ی ناوەندی،  زمان و ئەدەبی کوردی بۆپۆلی دووەم 

١٩٧١بەغدا،    
Jêderên rûsî 

Книги 
 

-  Абрамович Г.П. Введение в 
литературоведение. Изд.-е 6.  Изд. 
Испр. И доп. М. Просвещениеб 1979 
-  Алексанян Н.И. Библография 
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-  Буржуазные теории журнолистики. 
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-  Джалил Дж. Курды османской 
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-  Драйер О.К. Культурные 
преабразования в развивающихся 
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-  Ермаш А.С. Творческая природа 
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культура. М. Мысль, 1976 
-  Ион Эрхард. Проблема культуры и 
культурная деятельность. М. Прогесс. 
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-  История русской журналистки 18-19 
веков. Пад ред. А.В. Заподова. М. 
Вышая школа, 1966 
-  История стран Азии и Африки в 
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Юрева. Изд. Моск. Ун-та. М. 1976 
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-  Камаль М.А. Национально-
освободительное двежение в иракском 
Курдистане, Баку, 1967 
-  Колосов Г.Б. Поетика очерка. Изд. 
Моск. Ун-та. М. 1977 
-  Курдоев К.К. Кудско-русский 
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-  Курдские пословицы и поговорки. 
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-  Лазарев М.С. Курдистан и курдская 
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Наука, 1964  
-  Лазарев М.С. Курдсский вопрос (1891-
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-  Лысакова И.П. Язык газеты, 
социолингвистческий аспелт. Изд. 
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-  Мароф Хазнадар Очерк истори 
современной курдской литературы. М. 
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-  Мгои Ш.Х. Проблема национальной 
автономии курдского народа в 
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