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resen seydayê Tîrêj re pêşkêş dikim. 

 

 

Dilawerê ZENGÎ 
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Panorama veşartin, şînî û bîranîna 

çilrojiya koçkirina seydayê nemir Tîrêj 
 

Di roja şemiyê 23.3.2002an de, demjimêr heştê 

hêvarî, li nexweşxaneya Dr. „Îsam Bexdê, li bajarê 

Hisiça, li Cizîrê, helbestvanê helbesta resen 

seydayê Tîrêj çû ber dilovaniya xwedê. 

 

Di roja 25.3.2002 an de piştî limêjê, laşê wî ji 

mizgefta (Hac Qasim), li taxa „Ezîziyê, demjimêr 

11ê nîvroj bi coşeke mezin derxistin. 

 

Li pêşiya merasîman komên folklorî, bi cilên 

Kurdî, wêneyên Seyda û baqên gulan rêzkirî bûn. 

Bi beşdariya deh hezaran kes ko ji hemû bajar, 

gund û herêmên Kurdî civiya bûn, çi nûnerên 

rêxistin û partiyan, rewşenbîr û helbestvanan û çi 

girûpên bijîşkan, parêzeran, endazyaran, mamoste-

yan, bazirganan.. û çi jî pîr û kal, mêr û jin û keç û 

lawên Kurd yên li dirêjahiya panzde k.m li hev 

kombibûn, bi çepk û saloganan meş destpêkir. Bi 

yekdengî digotin: 

(Seydayê Tîrêj namire, helbesta Kurdî namire, 

zimanê Kurdî namire), û bi rêketin.  
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Li devê riya ku merov ji najarê Hisiça diçe 

bajarê Qamişlo, milet bi coşeke mezin birêket û 

berî dan gundê (Gir Keftar), yê ku li dora 35k.m 

dûrî bajarê Hisiça dikeve. Li dora 500 tirimbêl, 

pîkab û otobîsan li dû hev rêz dibûn. 

 

Piştî merasîmên veşartinê, seknandinek bêdeng 

li ser giyanê nemir Tîrêj û giyanê pakrewanên 

Kurd û Kurdistanê sekinîn û dest bi xwendina 

gotinan hat kirin. 

Li gorî wesyeta nemir seydayê Tîrêj, ko 

xwestibû Dilawerê Zengî birêveberina karûbarê 

veşartina wî rabe, ev daxwaz bi cih hat.  

Di pêşî de, Dilawerê Zengî gotinek li ser 

jînenîgarî û helbestvaniya wî pêşkêş kir. Paşê 

gotina (Bera Dîmoqrat ya Kurd) û gotina 

(Hevbendî ya Dîmoqrat ya Kurd li Sûriyê) jî hat 

xwendin. Lê, mexabin ji ber qutbûna kehrebê 

programên mayî neçûn serî. Lê li bin konê 

serxweşiyê hemû gotin, mesac û birûskên ko 

hatibûn rêkirin hatin xwendin, û gelek ji 

siyasetvanan gotinên xwe kirin, û helbestvanên 

Kurd, bi xwendina helbestên xwe ew şînî kirin 

mehrecana helbesta Kurdî. 
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Serok û sekreterên partiyan yên li bin konê 

serxweşiyê gotinên xwe kirin , ew jî ev bûn: 

 

Di roja 25ê-3-2002 an de û piştî vegera ji 

sermezel li bin konê serxweşiyê serokê (partiya 

Yekîtî ya Dîmoqrat ya Kurd li sûriyê) mamoste 

Ismaîlê Umer gotinek pir balkêş û hêja di dermafê 

Seyda de pêşkêş kir: .....” ji bo me şanaziyek pir 

mezin e ko em wek partiya (Yekîtî) bi karûbarê 

veşartina Seyda rabin. Lê em dibêjin seyda ne 

hevalê tu partî û rêxistinan bû. Seyda milkê miletê 

xwe bû. Milkê hemû partî û rêxistinan bû. Dema 

em Seyda bi partiyekê ve girêdin em wî biçûk 

dikin û xebata wî beravêtî dikin. Seyda bi 

helbestên xwe zimanê milet e. Êş û derdê vî miletî 

anîye ziman. Seyda nemirî ye. di dil û hestê miletê 

xwe de jîndar e........”.  

 

-Gotina (partiya Qomonîst ya Sûrî) ji alî 

mamoste Hisênê Umero endamê Mekteba siyasî 

ve hat xwendin. 

-Gotina partiya (Demoqrat ya Kurd li Sûriyê-

(elpartî) ) ji alî mamoste Nesredîn Ibrahîm ve hat 

xwendin. 
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-Gotina (partiya pêşverû ya Dîmoqrat ya Kurd li 

sûriyê) ji alî mamoste Hemîdê Hac Derwêş ve hat 

xwendin. 

Gotinên ko li bin konê şîniyê ji alî siyasetvan, 

helbetvan û rîsipiyan ve hatin xwendin ev bûn: 

-Gotina Metran Mar Metranê Cezîrê û Nisêbînê. 

-Gotina mele Beşîr. 

-Gotina Endamê Perlemanê-yê berê-Beşîr Se‟dî. 

-Gotina Dr.‟Isam Bexdê. 

-Gotinên Xelkên Kobanê, Efrîn, Reqa, Girê 

Sipî, Serê Kaniyê, Dirbêsiyê, Amûdê, Dêrikê, 

Tirbe Sipiyê, Qamişlo, û Hisiçayê jî hatin 

xwendin. 

-Gotina hunermand „Ednan Seîd û Remezan 

Omerî û ......... 

-Gotina koma Tolhildan. 

-Gotina koma Helebçe. 

-Gotina rewşenbîran ji alî mamoste „Ebdilferîdê 

mele Ibrahîmê Golî ve hat xwendin. 

-Gotina nivîskaran ji alî mamoste Deham 

Ebdilfetah ve hate xwendin. 

    Ji alî xwendina helbestan gelek rewşenbîr û 

helbestvanên Kurd di bin konê şîniyê de li hev 

civiyan û helbestên xwe xwendin, ji wan:  
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-Yûsifê Berazî(Bêbuhar).-Nûhat.-Deham Ebdul-

fetah. -Melê Kurd.-Seydayê Keleş. -Ferhadê 

„Içmo.- Salihê Heydo. -Rezoyê Osê. -Konê Reş. -

Bêwar Ibrahîm. -Dildarê Mîdî.-Perîşan.- Bavê 

Birûsk. Ferhadê Içmo.-Dilbirîn û ........ 

Hejmarek mezin ji şînename, behîname û 

nameyên serxweşiyê li bin kon hatin xwendin, ji 

wan şandevanan: 

-Kemal Burkay serokê giştî yê P.s.k. 

-Selah Bedredîn. 

-Sertac Bucak. 

-Partiya Dîmoqrat ya Kurdistan -Îraq. 

(Danîmark). 

-Berpirsiyariya PKKê a rojhilata navîn. 

-Abdurrahman Çadircî-Beyrût. 

-Konferansa Çand û Hunera Kurdî-Beyrût. 

-Parêzerên Kurd li herêma Cizîrê. 

-Partiya Qomonîst ya Sûrî-Herêma Cizîrê. 

-Yekîtiya nivîskarên Kurdistana (Rojava) li 

Elmanya. 

-Komîta Mafên Mirovan li Sûriyê CDF-Ismaîl 

Mihemed. 

-Hunermendên Kurd li Sûriyê. 

-Partiya Çep ya Kurd li Sûriyê –mekteba siyasî. 
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-Partiya Yekîtî ya Dîmoqrat a Kurd li Sûriyê-

Rêxistina Ewropa 

-Partiya Yekîtî ya Dîmoqrat a Kurd li Sûriyê-

Rêxistina Belcîka. 

-Komela Ciwanên Kurd li Sûriyê. 

-Komîta Civakî ya Kurd li Hisiça. 

-Komkar-Fettah Timar-serokê giştî. Frankfurt. 

-Samî Ehmed Namî-Stockholm. 

-Malbata Cegerxwîn- Keyo Cegerxwîn-

Stockholm. 

-Hoşeng Osman Sebrî-Berlîn-Elmanya. 

-Sîwan Hecî Berko. Xwediyê Malpera Amûdê. 

-Hevbendî ya Dîmoqrat ya Kurd li Sûriyê-

Rêxistina Ewropa. 

-Partiya Pêşverû ya Dîmoqrat ya Kurd li Sûriyê- 

R. Elmanya. 

-Partiya Dîmoqrat ya kurd ya Sûrî.-mekteba 

siyasî. 

-Partiya Dîmoqrat ya kurd li Sûriyê-rêxistina 

Elmanya. 

-Partiya Sosyalîst ya Kurd li Sûriyê-komîta 

herêma Cizîrê. 

-El-tecemu‟ el-wetenî  el-Dîmoqratî el-Sûrî-el-

mekteb  el-siyasî. 
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-Birûska hunermend Se‟îdê Gabarî digel 

helbestek li ser seyda. 

-Hunermend Şivan perwer. 

-Yekîtiya Nivîskarên Kurd-Dihok.Hesen Silîvanî. 

Bi navê gelek rêveberên kovar û rojnameyan jî 

birûskên serxweşiyê hatin şandin û xwendin, ji 

wan: 

Kovara El-Hîwar. -Pirs. -Zengil. -Gulîstan.-

Pênûsên Azad.-Sorgul.-Rojda.- Zevî. –Mewasim.-

Jîn û Kovara Zarokan...... 

 

Di roja 29.3.2002 an de demjimêr dehê êvarî 

bidawî anîna konê şîniyê mamoste Azad Elî- 

sernivîserê kovara Hîwar- sipasiya xelkên Hisiça û 

her kesên ko di ber vê şîniyê de westiyan û dijwarî 

kişandin kir, û ji wan, ji Dilawerê Zengî xwest ko 

çend gotinan li ser têkilî, hevaltî û naskirina xwe 

bi seyda re bîne ziman. Bi vî rengî şîn kete çerxa  

dawî de. 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   * Ji her rewşenbîr, dîndar û rîsipiyekî ko beşderî 

van çalakiyan bibû û gotinên xwe bi devkî pêşkêş 

kiribû û navê wan an berhemên wan di vê pertûkê de 

nehat belavkirin lêborînê ji tevan dixwazim.
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Jînenîgariya Seydayê Tîrêj: 

 

Mamoste û helbestvanê helbesta resen nemir 

Tîrêj di sala 1923an de li parêzgeha Hisiçê-gundê 

(Nicîm)ê hatiye dinê. Navê wî yê rastî Nayif e. Ew 

kurê Heso ye. Gava ew dibe şeş salî, bavê wî mala 

xwe koç dike û li gundê Sêmitik bi cîwar dibin. 

Tîrêj li wê derê û li cem mele Birahîmê Golî, 

Qur‟anê û çend pertûkên olî dixwîne. Wek gelek 

helbestvanên Kurda, ew jî di dibistana olî de dest 

bi xwendin û nivîsandinê dike. 

Ew, di sala 1937an de hatiye bajarê Amûdê û li 

wê derê dest bi dibistanê kiriye. Pênc salan li wê 

dibistanê xwendiye. Lê ji ber mercên aborî 

xwendina xwe nedomandiye. Li wê derê, têkiliyên 

wî bi helbestvanên mezin re mîna Cegerxwîn, 

Qedrî can, Hesen Hişyar û Nûredîn Zaza re xurt 

dibe. Bi akam û bandûra wan, evîna helbestnivî-

sandinê di dilê wî de şax daye. Bi wan re xebata 

niştimanperwerî kiriye û wek gelek welatperwer û 

ronakbîrên Kurda, seydayê Tîrêj jî, di nava civata 

Xoybûnê de cihê xwe digre. Ligel nivîsandina 

helbest û çîrokan têkoşînek ramyarî jî dimeşîne. 

Dîsa S.Tîrêj di bin bandora Cegerxwîn de dimîne 
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û ji sala 1948-1952an  di partiya Qomonîst ya Sûrî 

de kar dike. 

Di sala 1952an de bi destê parastinê tê girtin û 

dîwanek ji helbestên wî yên ne belavbûyî jî tê 

talan kirin. 

Piştî ko Seyda ji zindanê reha dibe, berî dide 

nav Erebên Cibûran û ji neçarî demek pir dirêj 

xwe li nav wan diparêze. 

Di sala 1973an de berî dide bajarê Hisiçayê û li 

wir bi cîwar dibe, ta ko ji nav me koç dike. 

Seyda, di bîr û baweriyên xwe de Berzanî bû. 

Lê girêdana wî bi tu rêxistin û partiyan re nebû. 

Kurdekî  serbixwe bû. Piştgiriya hemû tevgerên 

Kurdî û Kurdistanî dikir û xwe mîna yekî ji wan 

didît. Heger merov li helbestên wî vegere ev nerîn 

pir zelal dibe. Tenê li ser zimanê Mamoste Hisênê 

Umero tê gotin ko ew di salên pêncî de hevalê 

partiya Qomonîst ya Sûriyê bû. 

Mamostayê mezin û bi nav û deng Cegerxwîn 

di dîwana xwe ya (Kîme Ez) de, li ser seydayê 

Tîrêj, bi navê wî yê zikmakî (Nayifê Heso) 

helbestek nivîsandiye û hêviyên bilind ji wî kiriye. 

Seydayê Cegerxwîn di wê helbesta xwe de weha 

dibêje: 
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“... Ev xwendin û zanebûn 

Nêzîk dikin serxwebûn 

Xortên wek te pir zana 

Gerek bêjin; Nezana 

Bira destên hev bigrin 

Di vê rê de em bimrin...” 

 

Berhemên wî yên çapkirî ev in: 

1-Dîwana Xelat, pêşgotin: D. Zengî,  Libnan-

Beyrût-1985. 

Ev dîwan di sala1990î li siwêdê jî hatiye 

çapkirin. 

2-Dîwana Zozan, pêşgotin: D. Zengî, Libnan-

Beyrût-1990. 

3-Dîwana Cûdî, pêşgotin: D. Zengî, Libnan-

Beyrût-1998. 

4-Serpêhatiyên Kurdan(1).Ev kurteçîrok ji alî 

Şêx Tewfîqê Huseynî hatine wergerandin bo 

zimanê Erebî. 

Berhemê wî yên ne çapkirî ev in: 

-Mûlida Kurdmancî. 

-Dîwanek ji helbestan. Ya rast (çend helbestên 

destnivîsî)hene. 

-Serpêhatiyên Kurdan(2).* 

     *(Ev destnivîs di erşîvê Dilawerê Zengî de ne). 
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  Seyda sê caran  hatiye xelat kirin: 

 

-Xelata Roja Helbesta Kurdî li Sûriyê 1995. 

-Xelata(100)Saliya Rojnamevaniya Kurdî. 

1998, Hewlêr. 

-Xelata Koma Helebçe ya Folklorê Kurdî li 

Cizîrê- Hisiça. 2001. 

 

Seydayê Tîrêj û helbest: 

 

Rêjîmên şovenîst digel talankirina dewlemen-

diya serxak û binxakiya welatê me, bi dijwariyek 

mezin êrîşî ser ziman, tore û folklora Kurdî jî 

dikin. Lê, herwekî xuya ye, ev armanc û daxwaza 

wan heta niha neçûye serî û di dilê wan de bûye 

kulek mezin. Ji bo em ji bin destê van rêjîmên 

şovenîst derkevin, bi sedan serhildan û 

berxwedanên bi rûmet me daye; bê hejmar law û 

keçên xwe di vê riyê de gorî kiriye. Ev şer, di warê 

parastina ziman, tore, û zargotina Kurdî de jî, bi 

dijwarî dom dike û roj bi roj gûrtir dibe. Ronakbîr, 

nivîskar, helbestvan û hozanên Kurd yên bi rûmet 

di nava vî şerê ha de, cihekî taybetî digrin. Xebat û 

têkoşînek giranbiha didin. Pêwîst e, ko em vê xebat 

û têkoşîna hêja û giranbiha kêm nebînin û di vî 
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beşê şerê tevgêra rizgarîxwaziya gelê kurd de, wan 

tenê nehêlin û ne zindîkuj û mirîperest bin, di 

saxiyê de xwedî li wan derkevin. 

Yek ji wan helbestvanên bi nav û deng jî, 

seydayê Tîrêj e.  

Seydayê Tîrêj, li ser şop û riya helbestvanên 

helbesta Kilasîk ya resen helbesta xwe ristiye. Bi 

van çend gotinan nerîna xwe di helbestê de diyar 

kiriye: 

 

“Ez li helbestê bi nezim, awaz, qafiye(serwe), û 

naveroka wê dinêrim. Ev her çar şert wê dikin 

helbest”. 

  

Seyda, rûmet, ronahî û cewherê helbestê jî weha 

dibîne: 

 

“..Ma rûmeta şi’rê çiye, ned’ xizmeta milet debî 

 Ronahiya şi’rê çiye, pesnê welat ko têd’ nebî 

Çibkim ji wê şi’ra rijî, danegire sewda û mejî 

Derdê dil û can nakujî, çaxê ko cewher têd’ nebî..” 

 

Ew, li gorî dîtina xwe van mercan ji bona 

helbestê dibîne, û ji xwe re dike mîna per û baskên 

balayekî baz ko bi yek firê baskê xwe li ezmanê 



Şînî û çilrojiya koçkirina seydayê Tîrêj.................... 17 

 

 

helbesta resen dide û xwe di kûrahiya dilê 

xwendevanê helbesta Kurdî de cîwar dike. 

Germahiya tîrêja helbestê, pencên xwe di dil û 

hestê xwendevan de rewa dike, û xwendevanê xwe 

di nav tevna pursir û pursirîyê de dîl dike. Bi vê 

raza ne penî, tezînokên xweşiyê û akama xwe li dil, 

hest û derûnan dihingêve. 

Li pişt evî bazê serbilind, bazekî şêt û bêhempa 

di gasîna helbesta Kurdî de heye.  Ew baz jî 

seydayê nemir Cegerxwîn e.  

Tîrêj, di bin baskê helbesta Cegerxwîn de berz û 

mezin dibe. Hînî perwaze û firê dibe. Di derya 

Cezîrî û Xanî de hevotî melevaniyê dibe. 

Linik wî, bejna helbestê pir bilind, bi xeml û 

xêz û bi kêş û serwe ye, bi zimanekî rewan, pesin 

û halan, haldan û salixdanên rojeve, gazin û 

hêviyên rewşa gel di jîna jîweriyê de, di yek hest û 

hizrî de, li ber tîrêja ronîkirina riya hişyariyê têne 

meyandin.  

Wek me gotî, bi awayekî kilasîk helbetên xwe 

dihûne: (pesin, şînî, evînî, xweşxwan, perwerî û li 

ser zimanê bale û teban), kêşa helbestan li ser 

movik û bi bare ne. 

Çewa seyda di bin baskê helbestvanên me yên 

kilasîk de mezin bû, weharenge gelek helbetvanên 



Şînî û çilrojiya koçkirina seydayê Tîrêj.................... 18 

 

 

me yên kilasîknivîs jî di bin bandora seydayê Tîrêj 

de mane, û akameke xurt li nifşê pey xwe re 

kiriye. 

Ew, ji dibistana helbesta jîwerî bû, bi rewş û 

bûyerên gelê xwe ve pir girêdayî bû. Heger merov 

li rêzkirina naveroka helbestan hûr-hûr meyzeke, 

merov xelekên dîroka gelê xwe, û bûyer û 

serpêhatiyên wan gav bi gav, roj bi roj û dem bi 

dem lêdivarqile. Ji wan bûyerên  herî balkêş ya  ko 

bû sedemê xweştir, ciwantir û şêrîntirîn helbest bi 

seydayê Tîrêj re bête der. Ew kuştiyarî, talankirin 

û malwêrankirina ko bi serê gelê Kurd hati bû. 

Têkçûna peymana yazdehê Adarê bû. Seyda, 

volqana derûna wî, kelandin û lihevketina hundirê 

wî, sergêjî û pizotên hest û hinav û cergê wî bi hev 

re ew dane ber pêlan û peqiyan, li ezmanê toreya 

Kurdî helbesta (Ey bilbilê dilşadî) hate vejandin. 

Ev helbest nûzayeke nû bû di dîroka helbesta 

Kurdî ya  resen de. Em dikarin bibêjin seyda bi vê 

helbesta xwe derbasî gerdûna xweştirîn helbestên 

Kurdî dibe. 

 

Ew, di helbestên xwe de, zor û sitemkariya li ser 

neteweyê Kurd, hoy û sedemên bindestiya gel, û ji 

bo rizgariya Kurdistanê pêwîstiya têkoşînek bi 
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yekdest û canbêzariyek bê sînor didît, bi 

hunermendiyek mezin û bi zimanekî şêrîn û zelal 

ev rewş aniye ziman. 

 

Bêdiro, bi derd û kovan, xweşî û nexweşî, 

paşketin û pêşveçûna gelê xwe ve dijiya. Radestî li 

ber narvînê nedikir, û xwe dîlê hêvî û lavlavan 

nedidît. Lewra digot:“ jîn divê kotek û zor e”. 

Ango ûştê azadî û xoybûnê zor e. Zor nebe setem 

netê hilavêtin. Bi lavlavan merov naghê armanca 

xwe. Têkoşîn şana hebûnê ye. Bi baweriyeke 

bêbend û sînor rizgariya Kurdistanê bi şerê 

çekdariyê dibîne, û dibêje: 

Ez narevim narevim       pêşmergim ez narevim 

Wek hîm û tehtê çiyê     tucar ji cih nalivim 

Bi zarotî diya min          şîr daye min bi xwînê 

Dunya li min bi yek bî    ji ya xwe danakevim. 

 

Bi rastî Seyda, heta bi roja dawîn ji jiyana xwe ji 

ya xwe nehat xwarê, û digel ko ew bixwe ji 

malbateke xizan û perîşan bû jî, lê ewê yekê tucarî 

nikarîbû çavkaniya helbestên wî ziwa û bimiçiqîne, 

yan berê pênûsa wî ji bîr û baweriyên wî 

biguhêrîne. Bi pênûseke bejinbilind û zimanekî 

rewan û zelal, her çavkaniyên wî diherikîn û dizan. 
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Dara evîna wî tim şîn e. Bi hezar berê rengereng 

xemilandî ye. Lê, heger berê darê tehl nebî şêrînî û 

sipehîbûnê jî nadin. Tenê şêrîniya gulê bi dîtin û 

şîravê xweş e. Lê ya xweştir ew e, ko bilbilekî 

şeyda bi deh hawan bixwîne û pesnê xeml û xêza 

gulê bide . Wê gavê nuh gulê li naz û kubariya xwe 

hay dibe,  li ber sura bayê sibê diserçime û bi 

qurnazî serî dihejîne. Durv girnijî, rûgeş û dilşa 

dibe. Gul! dezgîr e, bilbilê şêt dilketî ye. Heger tu 

axaftineke bê sûde, lavijeke bê awaz, sazike bê 

dûzan bî, tucarî tuwê nikaribî dilê gulê 

bidestxwekî; ji ber ko  gulê dilkoçer e.  

 

“..Wan nêrgizan girtî xunav     

Bişkeftî xunca sorgul e 

Nêrgiz û sorgul bişkivîn             

Çîçek û lal û yasemîn 

Xweş tên ji wan bex û bîn         

Axifte canê bilbil e 

Axifte wî can û ciger                       

Sermaye axîn û keser 

Hêstran dibarê cot û fer                 

Lewra ko çav herdem şil e..” 
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Seyda, li ser êmîşê welatê xwe mezin dibû, û pir 

ji xweristiya welatê xwe hezdikir. Girêdaneke xurt 

di navbera seyda û xweristiya welatê wî de hebû. 

Di helbestên xwe de pir li ser av û dar, gul û giya, 

deşt û çiya, mêrg û kanî, buhar û zivistan, dehl û 

zevî û bale û tebayên welatê xwe digot. Navên 

hersî dîwanên wî navên çiyayên Kurdistanê ne: 

(Xelat, Zozan, Cûdî). Binavkirina dîwanên wî 

pirtir ji me re diyar dibin bê seydayê Tîrêj çiqasî bi 

xweristiya welatê xwe ve girêdayî bû.  

 

“..Rojek ji rojên buhara rengîn 

Ez diçûme ser çiyayê Metîn 

Çiyakî bilind hemî ber û dar 

Li jêrê çiyê gelî û zinar 

Li dev newalan hemî bax û rez 

Li binya çiyê hemî êl û pez..” 

 

Ew, di temenê xwe de kalemêr bû. lê berê dara 

evîna wî naz e, ciwan e. xweştir û ciwantirîn 

helbestên evîniyê hûnandiye, û li ser hezkirin û 

evîndariya keç û xortan û yar û dilberan lorandiye.  

Li ser dûrî, gihandin û kavilên evîndariyê 

nivisandiye. 
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Ma gelo nayê te bîrê, ko te dildarek hebû 
Her wekî reswa û kola, tim l’ber dergahê te bû 
Her dema ko te nedîba roj dibû lê wek tenî 
Xan û eywan tim li wî zindan û hebs û çale bû 
 

Seyda ne tenê li ser heskirina keç û xortan 

nivisandiye, lê belê rola keç û xortên xwendevan di 

rêvebirina kar û xebatê de mîna serê rimê dibîne û 

bi dengekî bilind hawar û gaziya xwe digihîne 

xortên xwendevan û ji wan dixwaze ko bi rola xwe 

ya dîrokî rabin: 

 

 “Xortê jîr û xwendevan çare û ûmîda milet 

Rabe ji xew tu carek serê roja me derket 

Xwe rapêçe birader ji bo kar û xebatê 

Kes nema ye di xew de cîhan pêkve li hev ket 

Li çar kenar û hawêr şer û halan û ceng e 

Karwanê riya jînê binêre va bi rê ket 

Li şûnwara nemînî dem pir xweş e birader 

Divê wextê nemane tu kes bê al û şewket...” 

 

       Seyda, gelek stranên folklorî  bi kêş û 

serwe hûnandiye. Ew stran ji mirinê reha kiriye û 

sipehîbûn û qeşengî bera rewanê wê daye û bi 

hunerek pir mezin û bilind hûnandiye. Mîna: 
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Siyamend û Xecê 335 cotmalik in, Sîpan û Perwîn 

400 cotmalik in û Ciwan û Kejê jî 421cotmalik in. 

Weharenge bi dîrok û mêjûwa gelê xwe ve jî 

girêdayî bû û leheng, mêrxas û navdarên dîrokê di 

helbestên xwe de aniye ziman. Pesnê dîroka gelê 

xwe dida û her û her digot: 

 

 “..Buhiştek Xuda ye li xakî zemîn 

Berê ew bi navê Meya Fareqîn 

Ne dûre ji havîngehên ber Ferêt 

Bi nav û bi deng bûye bûka welêt 

Ji berya hezar sal Meya Fareqîn 

Dibû dewletek serbixwe nazenîn 

Dema bûye dewlet bi serxwe’v dihat..” 
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Bîranîna çilrojiya koçkirina 
 seydayê Tîrêj 

 

Di roja 1-5-2002-an de, li parêzgeha Hisiça, 

gundê Gir-Keftar, ji hêla malbata nemir û xwedî 

kovar û nivîskarên Kurd ve li Sûriyê, bîranîna 

çilrojiya koçkirina Seydayê Tîrêj hate li dar xistin. 

Komîta amadekar ya bîranîna çilrojiya 

koçkirina Seydayê Tîrêj: 

Bo pêkanîn û birêvebirina bîranîna çilrojiya 

koçkirina Seydayê Tîrêj, komîtek ji deh kesan hate 

damezirandin, ko digel malbata Seyda kar û barê 

vê bîranînê bi xwe bigre. Di vî warî de dan û 

standin bi dezgeh, navnasên rewşenbîriya Kurdî re 

vekirin. Kovar, rojname û berpirsiyarên çapeme-

niya Kurdî agadar kirin. Rewşenbîr, nivîskar û 

hunermend  tev vexwendî vê rojê kirin. 

 

Komîta amadekar ev in: 

-Dilawerê Zengî (Şam). 

-Rezoyê Osê 

-Seydayê Keleş  (Qamişlo). 

-Konê Reş 

-Yûsivê Berazî (Serê kaniyê). 

-Diham Ebdilfetah (Amûdê). 
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-Ciwanê Evdal (Dirbêsiyê). 

-Salihê Heydo  (Hisiça). 

-Mihemed Qasim (Dêrik). 

-Axîn welat    (Efrîn). 

Hêjayî gotinê ye, ko hunermend Dilxwaz bi 

boneya bîranîna çilrojiya koçkirinê wêneya S.Tîrêj 

bi awayekî pir mezin û ciwan afirand û di vê rojê 

de pêşkêşî malbata seyda kir. 

 

Bîranîna çilrojiyê li Gir-keftar: 

Li gorî vexwendinê, li gundê Gir-Keftar, li nêzî 

gora seydayê nemir Tîrêj û demjimêr 11ê nîvrojê 

bîranîna çilrojiya koçkirina Seydayê Tîrêj li dar 

xistin. Bi bihnek rawestana bêdeng li ser giyanê 

nemirên Kurd û Kurdistanê û giyanê nemir 

Seydayê Tîrêj dest pê kirin. Endamê birêvebirina 

çalakiyên bîranîna çilrojiya koçkirina seydayê 

Tîrêj Dilawerê Zengî bi gotina li ser jînenîgariya 

nemir dest bi çalakiyên  rojê kir. 

 Di wê rojê de 40 kesan bi berhemên xwe 

beşdarî kirin. Ji wan gotin, gotar, helbest û awaz 

hatin pêşkêş kirin. Çend hunermend û dengbêjan jî 

bi deng û sazên xwe tevlî van çalakiyan bûn. Mîna 

koma Orkêş, Husên Salih, Nesrîn, Şukrî Omerî 

(Bavê Berzan) û..hwd.  
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Di navbera her çalakiyek rojê de, tenê navên 

şandevanên birûsk, faks û nameyan dihatin 

xwendin. Ji ber tengiya demê naverokên wan 

birûskan ne hatin xwendin. Ew jî ev in: 

 

Şandevanên birûsk û şînenameyan: 

-Serokê P.Y.D.K. li Sûriyê mamoste Ismaîl 

Umer (B.Şiyar). 

-Tevgera Sosyalîstên Ereb – Behcet Rimheyn-

Hisiça. 

-Xort û rewşenbîrên Aliyan-Mir‟an Axa. 

-Koma Helebçe ya Folklorê Kurdî-li bajarê 

Hisiça. 

-Behcetê Begê(Bavê Şino) ji Amûdê. 

-Bavê Hozan –ji Kurdaxê. 

-Bavê Hêja –Ji Helebê. 

-Kovara Pirs, Hîwar, Newroz, Deng, Pênûsên 

Azad, Zevî û Mewasim. 

 

Bidawîhatina bîranînê: 

Birêvebirê çalakiyên bîranînê li ser navê 

malbatê û navê komîtê sipasiya beşdar û 

berhemdêran kir. Bi sirûda neteweyî re bîranîn 

kete çerxa dawî de. 
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Şîna seydayê nemir Tîrêj 
Tu seydayê gelê Kurdî 

Bi helbestan te fêrdayî 

Li nav Kurdan te rûpel girt 

Di dîrokê ne windayî 

Tu Lorka û Şikispîrî 

   Tu Taxûrê me Kurdayî 

Heya Kurd hey li dunyayê 

   Li nav Kurdan tuyî Manî 

 

Di tarî da te rojê Kurd 

   Bi tîrêjê xwe ronî kir 

Gelek tiştên xuya nedbûn 

   Ji Kurda re xuyanî kir 

Nexweş bû Kurd ji Kurda ra 

   We tim dozê jiyanî kir 

Tu Bêkes û Hejarê Kurd 

   Cegerxwîn û melê Xanî 

 

Te rê da ber gelê Kurd tim 

   Ji bo Kurd jî felat bin ew 

Bi xamê bê hedar bûyî 

   Dinivîsand bi şev bê xew 

Tu wek Ducla û Xabûr bû 

   Herdû Zab û Ferat bû ew 

Dilopên hêsirê Kurdan 

Ji jor tên wan gelek kanî 

Ji dozê ra tu perwer bû 
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   Ji Kurda ra civat çêkir 

Ji nav Kurdan tu mir barkir 

   Ji helbestan Kurd têrkir 

Cegerxwînê duduyayî tu 

   Bi zanyarî we Kurd fêrkir 

Di gorê da tême serdan 

   Mirî dîsa tu rêzanî 

 

Li ba serwer û zanên Kurd 

   Ewên şandar tu mêvanî 

Li Bêkes û Hejarê zan 

   Cegerxwîn û melê Xanî 

Riza û Şêx Se`îdê kal 

   Li ba Qadî û Barzanî 

Li Ihsan Nûriyê Agrî 

   Û Şêx Mehmûd tu cîranî 

 

Tu çû ba wan li vir ez mam 

   Silavê min li wana kî 

Bi helbestên xwe yî şêrîn 

   Tu hêvî min ji wana kî 

Ku ez bimrim li ba wana 

   Mi jî belkî bi cîran kî 

Bibêj ew Bêbuharê jar 

   Ji wî min ev silav hanî 

 

Dibêje Kurd li Kurdistan 

   Di xew dabûn we tev ş`yarkir 
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Hemû Kurdên li cihanê 

   Nezan bûn ew we tev zankir 

Dibê bavê me Barzanî 

   Bi çekdarî rijîm sazkir 

Welatê Kurd xerab nabê 

   Ji kurd ra wî binat danî 

 

Mi sûnd xwarî heya bimrim 

   Dibê rêça we bernadim 

Heya saxbim li dunyayê 

   Ji wê rêçê xwe banadim 

Bila nemrim bi sernizmî 

   Ji çewser ra qe rê nadim 

Bila bimrim şehîd im ez 

   Bila nemrim bi erzanî 

 

Welatê min di dest çû ser 

   Ezê dozkim bi bêwestî 

Ku ê doz ke tucar namrê 

   Kesê dozê xwe tim xwestî 

Mirovim ez wekî xelkê 

   Divê jînbim bi serbestî 

Bi zor mafê xwe nestînî 

   Tucar wê kes nebên hanî 

 

 

Bêbuhar 
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Şîna Tîrêj 
 

Tu nîşana me bû seydayê Tîrêj 

Tu sitêra me bû tu bû gelawêj 
 

Belê seyda te em dane kul û xem 

Tu dîwana me bû tu bû serecem 
 

Tu bû ê ko te germî pir dida me 

Bi me xweşkir te ev kar û keda me 
 

Te barê me girantir kir hevalo 

Te xatir jî ji me nexwest çima lo 
 

Te em kuştin bivê derba xedar e 

Te dil sotin li me hişk kir buhar e 

 

Tu seydayê me bû rênasê Kurda 

Çima îroj te zû destê me berda 
 

Tu hêja bû çima te ber nebir ser 

Alîkarê gelê kurd bû li her der 
 

Erê seyda ji nav me tu cuda bû 

Te benda me şikand û pir xera bû 
 

Tu hevalê Cegerxwîn û Keleş bû 

Berî çil rojî ew roja me reş bû 
 

Çima em kurd bicarek bê si`ûd in 
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Çima dijmin li ser me tim şerûd in 
 

Va Afxan û Felestîna me hel bû 

Para gelê kurdî çima xerdel bû 
 

Divê çêkin civak û kom û cerdan 

Welatê me hê meydana zigurdan 
 

Serî rake were bayê me rabû 

Ji Êlûlê ve bî tir ew xuya bû 
 

Tu mizgînê bide koma şehîdan 

Wekî xanê Cegerxwîn û Qedrî can 
 

Ji wan re bêj Keleş va name rêkir 

Ji yezdanê mezin wî bo me çêkir 
 

Dem hatiye wê perde bên çirandin 

Qeyd û zincîr wê tevde bên şikandin 
 

Bê xem razin neyar wê tev nemînin 

Ji zû ve kurd li ser wan tev bi kîn in 
 

Eger bimrin wê gel tev bêne meydan 

Li Kurdsitanê namînin perîşan 
 

Bi zarê xwe emê tevde bixwînin 

Nêzîk maye azadiyê bibînin 
 

Ezê bankim ji Gir Keftar tu rabe 

Welatê me dibin destan de nabe 
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Were cejna me pîroz ke bi rastî 

Guman heye dever tev bibe haştî 
 

Gelî kurdan kul û derdan veşêrin 

Li ber bayê demê kevan bidêrin 
 

Dema me hatiye divê ne razin 

Şev û rojan heqê xwe hûn bixwazin 
 

Bi xamê tev bikin cenga neyaran 

Pirtûk û nameyan çêkin bibaran 
 

Hezar carê se`et xweş be tu Tîrêj 

Heta saxim ezê herdem bikim bêj 
 

Te sê pirtûk ji me`r hiştin birawo 

Ji vî karê hêja û pirbuhawo 
 

Gelê kurdî li ser gora te kom in 

Li ser te şînê dikşînin bidom in 
 

Hezar heyf û mexabin tev dibêjin 

Ser û jêr in li ser te mest û gêj in 
 

Hezar rehmet li gora te bibarî 

Hezar baqê gulan bo te diyarî 
 

Seydayê Keleş 

25/4/2002 
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Gelawêj qurijî 
 

Berî wextan....rijî xwar 

Stêr çû ava 

Aso reş bû 

Gulistan bê gul ma.. hişk bûn pel 

Ziwa bûn dar.... 

Xunav bêguman hew lê diyar 

Newroz pişta xwe da me 

Buhar bû xar 

Pirs çilmisîn, bê rewan man, xav û sar. 

Xwendevan bê mamosta man, bêçar. 

Zanîn bê dibistan ma... 

Xelat, Zozan, Cûdî bê xelat man.  

Sêwî, bê xwedî birîndar 

Dema şehsiwarê rist û rêzbenda ji hespê helbestan 

Hat xwar 

Tîrêjê ronahiya sirûdan vemirî 

Hespê pêl û movikan ma bê siwar 

Min jî dest li dest xist dema min bihîst 

Û ber bi çerxa gerdûnê çûm û lê kir hewar 

Ho qederê... ey felek...xapînokî tu, bê soz û qerar 

Te seydayê Tîrêj ji nav me bêveger bir. 

Koça wî kir. 

Û pêre hiştin keser in pir. 

 

Yek ji wan te nehişt çavê xwe kilkî bi dîtina  

                                           kurdistanek azad 
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Serbixwe li vir yan li wir 

Yek jî bi têkilya nemerdan nehişt tîna xwe 

    bişkînî bi tewafa gora Berzaniyê nemir. 

Hinga..guhdarê delal..di şîna seyda û ji çilê wî re 

Ev rêz û ristik min bi darvekir..... 

 

Ewrek reş û tarî va bi kulpan kirye halan 

Asoyê me girtî wî ji Dêrik ta bi Şam e 

Bahozek lidarxist û li hawîr toz û dûman 

Bayê ecelê zor û bi lez pif da çira me 

Tîrêjê heta wa hunerî hew dide insan 

Roja me dibû şev, vaye mestir bû kula me 

`Ey bilbilê dilşadî hela wer bike fîxan` 

Seydayê ko gazî te dikir pişta xwe da me 

Koça xwe girêda û li ser şopek bê han 

Bê xatir û destûr vaye çû barkir ji ba me 

Estûneke avaniya hunra hate wêran 

Daxek li dilan da, çi bi tesîr û ekam e 

Xeşmê li me mek (bilbilo) ka tê çikî ferman 

Hibra me ziwabû, û ji min perçe bû xame 

Ger karibî bahozê bixî gumgum û cêran 

Ava deriya sor û sipî têxî du cam e 

Derzî darvekî bi çendekê çend gamêş û fîlan 

Hestan tê nikarî bikî pêda û sedema me 

Ev çilroj diborin wekî gogê ez bi dewran 

Manendeyê goyînê bilerzîne li qam e 

Pêpê digerim ez li hevok û pirs û tîpan 

 Rêzbendeke rêzdar be ji bo sarkî kela me 
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Ez tînê hevokik xweş û pirsek helo û rewan 

 Asa bê di şînê de,go hêja bî meqam e 

Lewra ev e Tîrêj bû li esmanê me Kurdan 

 Komek ji stêran bû, ne perwîn û beram e 

Tîrêj va te çêkir bi xet û xêzik û xaman 

 Şalek xweş û zîba te bi dilşadî dida me 

Azarê me Kurdan te hilanî ji dil û can 

 Wek xwînê diherikî li rehan  jan û xema me 

Rewşen kirî tor û edeb û ristik û xweşxwan 

 Dengbêj distirên wan va bi awaz û meqame 

Gazî te dikir gel ma nebes, ev xew û razan 

 Dagêrî welatêm hê dixwin maf û keda me 

Ev reng e ezîtî  ji we bê hêz dikî karan 

 Biryara biyanî li we xweş tê berî a me 

Ev kîn ji me Kurdan kete mêjî bûye wek jan 

 Şerme ez  bi rastî yek li yek nakî selam e 

Yek perçe be ey Kurd ne bi cad û ne bi kînan 

 Bê yektî û zanîn û edeb kes naçî dame 

Rêça serxwebûnê te bi rastî daye nîşan 

 Te ji gel re digotî here pêş raste riya me 

Seyda te digo ji ber mirinê beyhûde bazdan 

 Iskenderê Romî bî, çi Cemşîd xwedî cam e 

Qarûnê xwedî mal bî, weyan dektorê luqman 

 Keyxusrewê Mîdî bî, xwedî tac û peyame 

Seyda xwezî dîbame ji sê parî Kurdistan 

 Çendik ji birûskan,weya çend xêzik ji name 

Omîd û hewara te bû tim şahê li Berzan 

 Ma qey go di şîna te`d bijîn?!şerm û herame 
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Tîrêj te ji wênê xwe dikir pirs û sûalan 

 Ka wê çi be halê te,eger bê dawiya me 

Ka wê te bi dilsozî hilînin li civatan 

 Ya xod tê bibêjî va tu çû ez tenê mame 

Seyda serî rake hela va ev der û meydan 

 Milet bûye lek lek,li ger û çol û şiqam e 

Mînaka te hildane li ser sîngan û destan 

 Yek dengî dibêjin namirî, saxe li ba me 

Yek dengî dibêjin namirî saxe tu rêzan 

 Sinbol û nigare tu li ser berz bî name 

Ê wek tene Tîrêj timî şana dev û lêvan 

 Naçin ew ji bîra me bi salan û heyam e 

Seyda va li ber te ditewin bejn û ser û can 

 Bo yên wekî Tîrêj ditewin tim ser û qam e. 

 

 

 

Hadî Behlewî 

Nûhat 
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Bîranîna seydayê Tîrêj 
 

Koçkirina dawî ya seydayê Tîrêj ziyaneke pir 

mezin e ji çandeya Kurdsitan re, helbesta resen ya 

kilasîk bi taybetî behra bihtir ji vê ziyanî wergirt, 

hêvîdarin bihingayî hin helbestvan hol bidin ko 

bikaribin vê valahiyê dagirin, da ko em dilbicî û 

pişterast bimînin. Nizanim ji ko destpêbikim. 

Perîşanî, jankêşî, koçberî, azarî, penaberî ya gelê 

Kurd bi saloxeke durist, rasterast, tevde kul û jan, 

di piraniya helbestên Tîrêj de têne berçav û bi 

kûde dibin. Helbesta (Bilbilê dilşadî) nimûneke 

zindî ye, paye nazik û hestyar e, di hola çandeya 

Kurdî nûjen de, wêneyeke dîmeneke rastego ye, bi 

jankêşî ve rû dide.. 

Ji bêhtirîn helbestên seyda, hilma xwîna pakre-

wanên pîroz difûre, Tîrêj evîndarê xwezayî û 

mirovan bû, ji pala re dîrok gotine, ji karker û 

rêxistinên wan re distira, li ser kuştara-komkujiya 

Sebra Şatîla helbest nivîsiye, bi tundî şermezar 

dikir. Nizanim ji ko dest pê bikim. 

Şilîta ko Şêx Se`îd, Seyid Riza, Qadî Mihemed, 

Leyla Qasim, pêhatine darvekirin, ew şirît hemîşe 

Tîrêj li dor zingelorka xwe dorpêç didît û bi wî 

janî ve dijiya, hema hêviya wî neşkest, ne çimiya, 

ji ya xwe nehate xwar. Pêtiya agirê Newroza 

Kawayê hemdemî (Mezlûm Doxan)bihtir giyanê 

seyda tehfîl dikir, dil û cegerê wî sîqal dikir, razên 
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arezûya veşirtî ronî dikir, ji welatperweriyê re han 

dida. Işkenca berxwedan vanan, azarîn girtî gihan 

bi giyanê xwe Tîrêj bi wan re parvedikir,bi rikdarî 

di ser pozê dagîrkera re, li berxwe dida. Li ber 

lehengiya (Zîlan) û hevriyan bi tore radiwestiya, 

herwekî seyda  têre ji nasandinê ko tim û tim bi 

mafê jinê re bû, heya dawî. Bi çalakiyên hilo- 

bazên gupê çiya, çiyayên welatê agir û rojê re 

Tîrêj geş dibû, rêz digirt, mûral didan, dijî kedxur 

û xwînmijan kela xwe dirijand.  

Nizanim ji ku dest pê bikim. 

Wek çavdêrekî dilsoz, biwîrên kêşeya gelê xwe 

bi xweşî, berşiyan ve bi hestekî rastgo, bi bihreva-

nîyeke bêhempa, bê sînor û bê pîvan, bi zimanê 

daykê şêrîn û zelal, ji kûraniya dil, bi şewat, bi 

helbesta resen pir xweşik dirist, bi diwêt dihûna, 

biçêjke balkêş, radiçand, radigihand, bi evîna xwe 

ava welatê xwe ve, stirayî, diweşand. 

Di navtêdana serhildêran de bi nav û nîşan bû, bi 

yektiya gel re bû weke neynûk û goşt, di binê 

tomercan de, jî ranediqetiya, wek hêv diparst, ji 

birakujîyê re, bi tundî, bi hêrsî bina qîr dida. Bi 

desttengî û belengazîyê re pevdiçû, li hember wan 

xwe dananî qor nebû, dibe ku di hin mijaran de bi 

mirov re nehem ram bû, lê di encamê de dilsoziya 

seyda bê navbir, bê murav, bi dilpakî bi Kurd û 

Kurdsitan ve, bê dudilî, bi zelalî rû dida. Û 

tucaran di perwazên rêxistinan de Tîrêj hilnedihat. 
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Ji ber dana wî ya bi nirx, ku hestê neteweyî 

dilivan, dihejand, digiyand, bigiranbihaya- cêzên 

genimî sorgul û manî- heya ber bi perê ezmanan, 

em ji Tîrêj re rêzdigrin, destên me li ser heve.  

Şîrê daykê li we fehîle, lawê bi nan û xwê, spasî û 

hezaran aferîn, lewra bi kom hezaran mirov 

herikîn (Gir Keftar) xatir jê xwestin û sipartin 

dilovaniya xwedê û bê navbir yek qîr didan: Tîrêj 

namire. Em tevlî qîrîniya gel dibin, û dibêjin oxir 

be gorbuhişt . û di bîranînê de, em vî hestî dubare 

dikin. 

Tîrêj ne mirî ye 

Payîz û buhar dem sal in xweş in 

Xwerist û jiyan bi wan ve geş in 

Di rixt û mêwe ev genim û ce 

Nav dixwe medin axa me dide.. 

Neyar diçinin nehêlit dixin 

Lê em weke Kurd tî mane zigurd.. 

Çima mijdarî serê xwe xwarî 

Dara jiyanê te pel jê weşand 

Cegerxwîn revand helbest dihûnand 

Wî hêvî diçand wî şîn dicivand 

Dest didane hev ciwanên bengîn 

Sema digirtin bi mihr û evîn 

Ji baxê gulan sitrî diçinin 

Rêka mirovan kelem dibirin 

Bi armanc digot nebû delodîn 

Ji ber ku çawê dilê me şikest 
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Qirdê me kor e bi kovan û mest  

Pir em tengijîn xemxur û xemgîn.. 

 

Adara çikûs zirza bê mirûs 

Kê tu niquçand tilî te hilda 

Wilo dest bi dest te bi dil veda 

Te pênûs şikand te diwêt rijand 

Ji dilên bi kul keser difirand 

Dijî kedxuran wî rim dihejand 

Tîrêja rojê simbil dipijand 

Simbila jînê mêwe digihand 

Kesk û sor û zer gul pê vedibûn 

Kulîlk û beybûn gulşen hey dibûn 

Bilbilê şeyda sirûd tê dida 

Tiltivîk û kew şalûrê rengîn 

Qulingên bedew bi lîs û hêlîn 

Kê pilwaz didan lê dikitin xew 

Tîrêj çû ava kulîlk çilmisîn 

Xweza xeyidî tilûr pinisîn 

Bîra me anî koça Cegerxwîn 

Birîn axivîn birîn axivîn.. 

 

Dîroka me ye timî raperîn 

Dîrok me girtî dastana Hitîn 

Ji mala pîroz kê berda Firing 

Ji ber kê revîn di cengên bi deng 

Li Mercdabiq kê berda neyar 

Şerê Çaldêran dibû tar û mar 
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Şiqêf û Ernûn kî bû xwîn rijand 

Bi dem û dewran kê neyar şikand 

Xwîna me tal e wek zilindar e 

Pişka me qar e çima ifar e? 

Bê nan û xwêtî çima li kar e 

Li ser vî gelî qîr û hewar e 

Me biçûk dikin her ro terp û toz 

Tipê kurd bin lawaz û aloz 

Çanda me dizîn ziman tê birîn 

Ev ne rewa ye çima gurgîn.. 

Çima bermalî herî ê me bin 

Em ne çêlîkên `Eyşka `ereb in!.. 

Na mijdarîna adarê na na 

Qîma me nehat tebax vaye hat 

Berbangeke nû rojek nû hilat 

Li ber şewqa wê niqir vejiya 

Gelê birûmet rabû ser piya 

Ji ber tîna wî neyar bezdiya 

Berxwedan e jîn alinde mizgîn 

Arê nixumî bû pêt û rivîn.. 

Qirx bilind bû li dû bayê nû 

Ronahî pêket zanîn birêket 

Deng bi deng ket me kostek birîn 

Gelek Cegerxwîn Tîrêj aferîn 

Me haştî divê biratê divê 

Wekhevî divê wekhevî divê. 

 

Hac Ebdilferîdê mele Ibrahîmê Golî 
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Çilrojiya seydayê Tîrêj 
 

Xûşk û birayên amade..,Nivîskar, torevan û 

ristevanên rêzdar..,  

Dost û dilxwazên seydayê Tîrêj.. Çaxa we xweş 

be!. 

Em îro yekî ji erkên xwe yên pîroz- bi cih 

dikin, li hembera ristevanekî xwe yê hêja û 

xoşewîst, seydayê Tîrêj. Ev yeke ji erkên giran û 

pîroz ewên ku dikevin ser milê xwediyên 

xameyên bi rûmet, çikû gelek erkên din jî di stiwê 

wan de ne; wek rêberiya civak û gel, civandin û 

hevgirtina gel û hêzên wî yên zana û konevan, 

pêşveçûna zanîn û têgihiştinê, û gelek erên din 

yên dikevin ser milê xwediyên hiş û ramanê. Em 

bi hêvî ne ku rewşenbîrên me cihê xwe bigirin û 

dagirin.? Em bi hêvî ne ji partî û rêxistinên me ku 

rê li ber rewşenbîran negirin.? Em bi umîdin ku 

xwedî raman û partiyên me alîkar bin bi hev re, di 

hilgirtina barê kêşeya me ya Kurdî ya rewa û 

dademend de. 

 

Tîrêj tu ma şewqek geş û her vêketî 

Kuldar û perwer ma, tu bo vî miletî 

Ey bilbilê pir nalenal û dilbirîn 

Ew dil, ji ber derdên te- ma êş lêketî 
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Dostê te bû, ew “bilbilê dilşad” û geş 

Lê her,ji ber derdan,tu ma qels û ketî  

Derdê te “Sîpan” û “Xelat” bû, berf û sêv 

 Tevlî “Xeca” dildar bi wê serxweş ketî 

Derdê te “Zozan” bû digel deşt û çeman 

 Dildar tu ma ta dawiyê, sur lê ketî 

Doza te “Cûdî” bû, gelek efraze ew 

 Berjor tu çû, mandû tuma, dilperpitî 

 

Zana û rewşenbîr gelan hişyar dikin 

 Zana nebin, gel herdimînin raketî 

Bê pendiyar û xwendevan û şareza 

Gel nagihên rêzên bilind û serketî 

Ey jîr û hişmendên gelê Kurdê Nebez 

 Em Kurd tenê, azad nebûn, man paşketî 

Erkê we yê pîroze hûn zû dakevin 

 Hola xebata dûdirêj û pêşketî 

Pir şerm e ev bindestiya zor û giran 

 Riswaye ev rewşa me, ev bê rûmetî 

Bê sûd e zanayê ne rast û keysebaz 

 Hem partiy û rêxistin ên tîş lêketî 

Pir şerme rewşenbîr ji dozê dûr kevin 

 Bê sûd e ev kar û xebata daketî 

Pir seyre gava em ji hevdû dûr bibin 

Doza me jî azadiy û kurdayetî 
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Partî eger zana û pir dilsoj nebin 

 Bê sûd dimînin xaf û rîpên konetî 

Ew partiya zana li nav wê pir nebin 

 Kengî giha daxwaz û dozên berketî? 

Serkirdeyên zana û jîr û xurt nebin 

 Bêhûde ne ew wek pilingên kaxetî 

Zana ku tek bin, bê hevla û hogiran 

 Bê piştgiran, kengî dibin deng pê ketî? 

Zana dema bû keysebaz û “ez” perest 

 Tenha cuda dûrma, ji nav gel derketî 

Zana dema pabend nebin bo kêşeyê 

 Dûrin ji gel, kurtêlxurin, bê payetî 

Zana eger dixs û bi kîn bin ew ji hev, 

Bedkar e ev bê sinçiyû bê hawetî 

Zana divê herdem bibin rêber ji bo 

 Dilpakiyû azadiya bê koletî 

Zana divê mînak be her bo başiyê 

 Şewqa bilind û her xuya, çavlêketî. 

 

Seydayê Tîrêj giha dilovaniya Xwedayê xwe, 

bila “Xelat” û “Zozan” û “Cûdî” li cihê wî sax 

bin, bila nivîskar û ristevanên Kurd- sax bin, bila 

serê dost û dilxwaz û zarowên wî sax bin.  

 

Bijî Kurd û Kurdistan.  

Bijî dilsojên Kurd û welêt. 
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Ey hevalê pir çeleng û zindiyar 

  Ma ne zû bû dest ji jînê hate xwar? 

Dest te şuştin, zû ji jîna tariyê 

  Pişt te da wê sext jiyana tengezar  

Ev jiyana pir qidoş û pir nexweş 

  Tev te berda ew jiyan, serbar û bar 

Ew jiyana bûye pêt û Kurd pijand 

  Ew jiyana bextreş û bê dost û yar 

 

Ger te dît dijmin li Kurdan bûne gur 

  Bûne hovên devbixwîn û dî û har 

Ger te dît zora neyar her gûr dibû 

  Kurd ji ber wê, perçebûn tev tarûmar 

Ger te dît zorê, li kurdan pêl veda 

  Bûye derya, bûye bahoz, çarkenar 

Lê bila derdên te hilbin yek bi yek 

Da li can û dil be mizgîn berxudar 

Dilniya bin, torevanên Kurd hemî 

  Xameyên wan ket ne nava karûbar 

 

Ger te dît her dem sitembarî li Kurd 

  Cûreyên wê pir me dîtin, car bi car 

Pir, ji destê rehperestan, zor me dît 

  Çav li roja geş, diman em bendewar 

Ger me dîtin pir demên dijwar û reş 

  Va ye azadî xuya bû rûhinar 
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Ger neyaran rûpelên Kurd reş kirin 

  Lê li dîrokê bi şewq man namidar 

Kêşeya Kurd va belav bû ber fireh 

  Pir xebatkar dane pêş gel, serguzar 

Serbilind din kurd, ji çerxên kûr û dûr 

  Têne hola berxwedanê şehsiwar 

Lew li dîrokê Nivîsîn rêz bi rêz 

  Rûpelê pak û qeşeng û xweş nigar 

 

Nav cihana nû tu dilşad be, heval 

  Lew dilêrên Kurd hemî mane likar 

Va ye azadî, li pêşçav, geş dibit 

Va ye serbestî li kurdan, bû bihar 

Va ne dijmin her li hawîr şerpilîn 

          Dil bi tirs in, hiş belav in, wey hewar! 

 

 

Mehmûdê Sebrî 

(Evîndarê Xemgîn) 
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Bila seydayê Tîrêj xemgîn nebe, ku li Gir-

Keftar bi cih bû ye. Belê, ola Zaradeşt behweriyê 

bi hebûna du hêzên dijraber tîne, xêr û şer. Ango 

ronî û taristanî. 

 

Serkanên vê olê Rexê Zaradeşt bi cûmek 

agirê pîroz, ji roniya Ahora Mazda pêdixistin û ew 

ji bilingehekî difirandin. Devera ev Rex lê deyne 

dibe şûneke pîroz û mezargeheke vê olê lê ava 

dibe. Wilo, devera seydayê Tîrêj lê bi cih bû be, 

dibe mezargeheke rewşenbîrî. Ez helbesta `Rex` ji 

xilmaşiyên xwe diyarî seyda dikim. 

 

 

REX 
(1) 

 

Me  

Rexê Zaradeşt 

li serê çiyayê `Avista` 

kar  

 kir. 

Rojê 

bi 

şev 

serek lê da 

û 

bi cûmek agirê pîroz 
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ew 

bar 

kir.  

  
(2) 

 

Me  

hêviyên xwe civandin 

li ser perên wî danîn 

û 

ew 

firand.... 

 Bilind rêst 

 Fereh rêst 

 û 

 liva wî 

 xew ji çavan revand. 

 
(3) 

 

Koç 

û 

êlên me 

mane li bendê... 

wî 

li 

dora me 

xêzeke agirî gerand. 



Şînî û çilrojiya koçkirina seydayê Tîrêj.................... 49 

 

 

 
(4) 

Me 

pîrozgeha xwe 

li 

şûna Rexê peritî 

ava kir... 

 xêz li me teng bû 

 me 

 ji yazdanê pak 

 dilovanî 

lava kir. 

 

Seydayê Tîrêj dilberek hebû, ew di jiyanê de, 

bi serfirazî himbêz nekir. Li koçkirinê wê ew 

himbêz kir. Dilbera wî jî ev xaka pîroz bû, ev 

welat bû- Kurdistan bû. 

 

Ez ê li ser zimanê wî vê helbestê pêşkêşî yara 

wî bikim. 

 

Ez û Yarê 
 

Ji bo te ez mijan û çav û zar im 

Ez im damar û ra û ez xumar im 

Ji min dil bo te bû hêlîn û warek 

Ez im rav û rev û ez bendewar im 
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Ji bo te ez gulî û şan û xal im 

 Ez im ew zilf û ez ew bejn û bal im 

 Didim ez soz û peyman û qirarek 

 Ji bo te ez kiras û rist û şal im 

 

Ji bo te ez xunafim, tim dibarim 

Ez im şevnem û ez pêtî û ar im 

Ji min gewrê dixwazî tu çinarek 

Kulîlk im ez û ez xuncê buhar im 

 

Ez im çerx û livîn û ez zinar im 

Lehî me ez, û ez şap û sûxar im 

Ji min dil bo te bû kêl û kinarek 

Ez im berbad û ez soz û qirar im. 

 

 

Rezoyê Osê 

 



Şînî û çilrojiya koçkirina seydayê Tîrêj.................... 51 

 

 

Seydayê Tîrêj Bilbilê Buharê 
 

Seydayê Tîrêj jî, li meha avdarê bû mêvan. 

 Avdara ku gelek ji têkoşer û torevanên me di 

zikê xwe de daqurtandine. Avdara ku bi bûyerên 

Kurdistanî, ji kêf û şahiyê, şîn û xemdariyê, hatiye 

xemilandin. 

Adara ku pêşewayê gelê Kurd Barzaniyê nemir 

çavên xwe di 14ê wê de, bi dîtina dinyayê kilkirin 

û di 1ê wê de, ew çavên wî yên bazî bi ser hevde 

hatin xwar û gewrika dinyê winda kir... 

Avdara ku cejna Newrozê, cejna netewî Kurdî, 

cejna berxwedan û azadîxwazan di sînga xwe de 

hembêz dike. Avdara Qadî Mihemed û Mehabada 

bi xwîn, avdara peymana Cezair, Avadar Helebça 

birîndar... 

 

Ma emê çi bêjin û çi nebêjin, vê avdarê rojekê 

xwe bê bûyerên Kurdî derbas nekiriye. Mixabin 

ku avdara Îsal jî, xwe bê par nehişt, wê jî heska 

xwe di nav bûyeran de dakir û di roja 5an de, 

têkoşerê Kurdsitana bakur Nûredîn Pasto ji nav 

me revand, û di roja Hîroşîma Kurdan de, 

welatparêzê bi rûmet Derwêşê Mele Silêman canê 

wî bi bê bextî, di nexweşxaneyek Elmanî de hat 

dizîn. Û di roja 23an de, derfet neda bilbilê 

buharê, seydayê Tîrêj ku carek din ji miletê xwe 

re bistirê û bi buhara 2002an şad bibe û bibêje: 
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`Buhar dem û dewrana min e 

Serpişk û hem para min e 

Mêrg û gulistana min e 

Avdar û nîsan û gulan 

Xemla te heft rengê gulan 

Mirxo bi kewt û xulxulan 

Newroz û sersala min e 

Dinya li Tîrêj bû xelek 

Zor û setem dîtî gelek 

Gog bû li ber kaşoy felek 

Sergol û meydana min e`.1 

 

Seydayê Tîrêj mîna bilbilê buharê, bi bûyerên 

meha avdarê re dijiya, ew bûyer ji şîn û şadiyê, 

kul û evîndariyê, di hiş, mejî û damarên xwîna wî 

de kom bûn. Bi wan bûyeran re rojên xwe derbas 

dikirin, ta ku avdarê bedena wî di roja (23)an de 

daqurtand, lê navê wî, wek stêrek gêşoli sînga 

esmanê Kurdistanê de ma daliqandî, ku her buhar 

û Newroz vê sirûdê ji me re bibêje: 

 

`Bîst û yekê Adarê, hezar carî bi xêr hat 

Di dewrana buharê, Newroz û cejna welat 

Ew agirê dilê me, pêtî jê diçne ezman 

Perava xwe da welat,deşt û çiya û zozan 

Keç û xortên di Kurdan, li her war û li her cî 

Bi ser bejna xwe berdan,xeml û xêza kurmancî`2 
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Seydayê Tîrêj, evîndarê buharên welatê xwe bû, 

evîndarê deşt û gelê, çiya û zozanê welatê xwe bû, 

û tevî ku wî qet ne zozan, ne gelî û ne jî çiyayên 

Kurdistanê dîtibûn, belê wî xweş helbest û sirûdên 

ciwan bi hunereke rengîn di pesin û xweristiya 

welatê xwe de hunabûn, yê ku Tîrêj ji nêzîk ve 

nas neke wê texmîn bike ku, ew di nav gelî, çiya û 

zozanên Kurdistanê de hatibû xwedî kirin û mezin 

bibû.... weha bawerî û texmîn xweş dîdevane ji 

serketin û evîndariya seyda re ji welatê wî re û bi 

taybetî dema ku hawar û gazî dike û dibêje: 

 

`Çiqa bêjim tu şêrînî welatê min 

Tu xêr û bêr û mizgînî welatê min 

Hem bax û rez û dehl û gulîzarin 

Buharek têr gul û şînî welatê min 

Çiya û deşt û zozan û çîmengah in 

Bi ava xwe tu zengînî welatê min 

Ji hevrazê çiya dertên çem û kanî 

Çemê Xabûr bi lez tînî welatê min 

Ferat û Dicle û ava çemê Hêzil 

Ji bin çengê xwe dertînî welatê min`3. 

 

Seydayê Tîrêj di sala 1923an de li gundekî ji 

gundên deşta Mêrdînê hatibû ser riwê dinyê, tev 

jiyana xwe di beriya Mêrdînê de xerc kiribû, di 

nav rûpelên wê xerc kirinê de, hezkirina wî ji 

folklor û zargotina gelê wî re, û ew hezkirin ji 
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biçûkanî ve pêre hatibû afirandin, nexasim ew li 

gundên Kurdî yên orjînal, mîna Nicim, Sêmitik, û 

Amûdê, mezin bibû û li ser bênderên wan fêrî 

lîstik û yariyên bav-û kalan bibû, xortaniya xwe bi 

dan û standin û `irf û adetên Kurdî bûrandibû, ji 

pîrejin û kalemêrên civatan tûrikê xwe ji serpê-

hatî, pend û gotinên pêşiyan dagirtibû, û di 

civatên xurû Kurdî de hatibû perwerde kirin, digel 

ku di wan salan de jî, feqetî û meletî jî, li ber destê 

melayên mezin yên wê heyamê de xwendibû... 

Li Amûda şewitî, bi Ezîzê Darî, Birahîmê Qiço, 

Ûsê Hersan, Reşîdê Kurd, Mihemed Elî Şiwêş, 

Qedrî can û Cegerxwînê Hesarî re ala Kurdîtiyê 

bilind kiribûn û bi dengekî şewat bang dikir û 

digot: 

 

`Ey gelê Kurd tev bibin yek 

Dest bidin hev wek bira 

Dahola cengê li darxin 

Hûn li meydana şera 

 

Firsetê îro ji dest xwe 

 Bernedin dem ya we ye 

Ala kesk û sor î zer 

 Hildin li ser xan û sera`4. 

 

Seydayê Tîrêj, mîna bilbilê buharê bû, her ku 

bayê buharê radibû, zengilê hunera hestê wî lêdi-
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da û li ber dengvedana wî zengilî welatiyên wî 

şiyar dibûn. 

Bi vê mebestê, ez gurzek gul û kulîlkên buharî 

ji beyar û bênderên Nicim, Sêmitik û Amûdê li ser 

xaka gora wî direşînim, û ji Yezdanê gewre hêvî û 

lavan dikim ku cihê seydayê Tîrêj buhişta herdemî 

be. 

 

Konê Reş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
1-Dîwana Cûdî, Beyrût,1998,Rûpel:44. 

2-Dîwana Xelat, Stokholim,1991,Rûpel:71. 

3-Dîwana Cûdî, Beyrût,1998,Rûpel:112 

4-Dîwana Xelat, Stokholim,1991,Rûpel:85. 
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Ji seydayê Tîrêj re 
 

Kesê xêzek ji bona gel nivîsî 

Tu behwer bî ji bîr nabî tucarî 

 Belê navê te Tîrêj e di îsî 

 Di dîroka gelê min payedarî 

Erê seyda ferîqet tu vehêsî 

Li nava gel tu zendûyî kubarê 

 Belê helbest û pirtûkên te hiştin 

 Ew in cewher û zêr û hem mirarî 

Çi çaxê dest bidin wana bixwînin 

Hezar pesnî ji te`r dikne diyarî 

 Belê navê te ma d` sînga millet de 

 Digel Xanî-w Cegerxwînê Hesarî 

Wekê heyvê didî ruhnî û rewşen 

Li me derbû di şev ên reş û tarî 

 Tu bilbil bû ji nav dehlê tu firya 

 Li sirûdên te dikin em her gudarî 

Belê rast e rewanê te bilind bû 

Lê her navê te ma ye li vî warî. 

 

Salihê Heydo 
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Bîranîna Seydayê Tîrêj 
 

Tîrêjê roja kurda ya li asoyê welatî geş 

Bilbilê bax û gulzara li bostanan xelatî xweş 

 

Delalê dengê qîza ye li qirş û qurmik û dara 

Dikalê her dikê nalîn li ser demê Evîndara 

 

Şev û rojan dikê qeb qeb di nav gulzar û gulbaxa 

Belê ahan dikêşînê kû dermanê hemû daxa 

 

Tu geşbûna sitêra ye di şevên tar û êvara 

Nîşana tore û çandê gula pirtûk û kovara 

 

Ronahîka Roja Nû bû bi ristên xwe te pir xweşkir 

Sitêra kamîranê Kurd li ezman te pir geş kir 

 

Di nav destan de pir dîlî pepûk û mestî pênûsê 

Bi vîna seydayê hêja riwê pel xweş diramûsê 

 

Bi koça te belê seyda kinarek odê ma vala 

Sirûd û lavij û efsan bi hev re çûne tev bala 

 

Evîndarê welatî tû, tu dilêşê hemû êşê 

Şev û rojan bi fîxanî ji xwîna dil didê bêşê 

 

Di rojên cejn û sersala tu serdarê civata ye 

Bi kolosê hevirmîşî di destê qîz û xorta ye 
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Belê lingek li Dicla bû li Şamê bû, yek li Efrînê 

Bi ker û kor û gêja re divê doza xwe bighînê 

 

Belê em bargiran in tim ji erk û doz û daxwaza 

Eger pêş ew kul û kor e ezê çibikim bi awaza 

 

Ezê çibkim bi van rista bi van aha bi van derda 

Bi van peyva di piştî te bi van pendê li pey perda 

 

Belê seyda bi hêvî me li me îro temaşa kî 

Were bibhîze van denga bi qedrê qîz û xorta kî 

 

Bibîne kû mînakê te di nav gel çi rengîn e 

Belê navê te yê şêrîn di nava lêvê şêrîn e. 

 

 

Dildarê Mîdî 
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Şîna seydayê min 
 

Seydayê min, ez çi bêjim 

Herkes zane mirin tal e 

Mirin çûnek bê vegere 

Rêbarînek bê heval e 

Mirin tirsa dilê şad e 

Rewan ji ber tim dinale 

Jiyan baxê xewnên xweş e 

Mirin tê de ne ti fal e 

Zanistiya tev li rastyê 

Ji xwedî re bilind al e 

* * * 

Seydayê min serî rake 

Dost û heval tev li virin 

Sed mixabin seydayê min 

Rojên mirî nazîvirin 

Kesên wek te ji milet re 

Her ronak û rê û pir in 

Pêtên finda dîroka te 

Bi mirinê venamirin 

Li bin axa goristana 

Gelek hêvî dihêwirin 

* * * 

Çava digrim seydayê min 

Di bîr tînim rojên berê 

Rewanê te li ber ba ket 

Weke tûmê kelemperê 
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Kenê lêva hîn xuya ye 

Li ser pelên wê defterê 

Kê bîrdibir tev li kefen 

Tîrêj here ser oxirê 

Ê ku sehkir bawer nekir 

Tenê gotin erê erê.. 

* * * 

Erê jînê serê rake 

Ka te çikir bi vê kînê 

Pel û pênûs hîn dinalin 

Ji ber êşa yek birînê 

Ji wan xêza em têrnebûn 

Çav tên şûştin bi nerînê 

Cej`n û sersal mane sêwî 

Li ber kêla Mem û Zînê 

Bi mirinê em tên sotin 

Kes têr nabe ji evînê 

* * * 

Ji bîr nabe seydayê min 

Ji bo rastyê tu nîşan bû 

Pêncî salî ji ber BEKO 

Tu rêbar û perîşan bû 

Li ser rêça azadiyê 

Serbilind û xwedî şan bû 

Di Payîza helbesta me 

Tu kaniyek bi weşan bû 

Geh tu mey bû geh tu ney bû 

Tu serkêşê serxweşan bû 
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Sitêra te bi xwezya re 

Ji ezmana xwe berda xwar 

Baxê kenê dêm û lêva 

Bê deng maye xemgîn û sar 

Li omîdên dilê riswa 

Berî esir bûye êvar 

Pelkê şermîn li ser şaxa 

Gazî dikin ev e bihar...? 

Vê Adarê ferman rakir 

Hespê peyvê ma bê siwar. 

 

 

 

 

Ferhadê Içmo 
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Dema zindî dibin mirî 

Û mirî dibin mîr 
  

Va careke din em di navbera gir û goristanê de 

li hev civiyan, bi hemû şêweyê afirandin û xemil-

girêdanê amadene ku dest bi ahenga orkêstira 

şîniyeke nû bikin, belê vê carê jî wek her carên 

buhirî wê qiralê mirinê maystroyê vê ahenga dêm 

melûl û xemgîn be. 

 

Îro emê çil rojên razayî li ser sînga seydayê 

Tîrêj şiyar bikin, çil tîrêyan ji roka vemirî vejînin, 

çil desmalkên reş li bejna keç û xortan girêdin û bi 

seydayê nemir re bibêjin: 

 

`Serhilde ji xew ey kurdo roj hate delava 

Temara xewê girtiye, ma ser herdû çava 

Hayê te ji bayê felekê nîne xewaro 

Kêlek li te hişk bûne li ser merş û kulava 

Karwan buhir, derbaskir û ket warê jiyanê 

Maye tu tenê îro di nêv av û çirava..` 

 

Lê sed mixabin! Ku îro wê dengê me tevan 

bilind bibe ji bilî dengê seydayê Tîrêj wê bilyayî û 

keroke be. Di bin baskên gelek zivistan û buharên 

Girbawî min û seydayê Tîrêj movikên tiliyan ji bo 

ristên Kurdî dihejandin, di gelek şevbuhêrkan de  
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min gotinên wî di mejiyê xwe de tomarkirin, lê ez 

gotina wî jibîrnakim dema ji bavê min re got: 

-(mele Ibrahîm xwezî ez û te cîranê hev bana, 

min zehf ji we hezkiriye, kesên wek te li nav me 

kêm in). Hingê min jê re got: seydayê delalî bes 

serî li me mezin bike, lê wî bi dil şewatî li min 

vegerand û got: 

-Keça min te hêj tiştek ji fen û xapên dinyayê 

nedîtîye, em wek nanê garisin ji xelkê re jîr in û ji 

hev re kor in, wê dil-şewatiya seydayê Tîrêj 

şewatek mezin û bê aso di hinavê min de vekir, ji 

wê rojê ve min ji gotinên seyda sehkir ku birîna 

kûr nezanî ye û nezanî reşahî ye, windabûn û 

nexweşî ye, li ser vê yekê zingilê dengê seyda di 

guhê min de lê dide dema dibêje: 

 

`Bese cilka xewê bavê li te şerme tu razabî 

Bizane ku cîhan dewre divê herdem tu pêra bî 
Şev û roj tim wek hev nayê cih û warê xwe dughêzin 

Di vê çax û zemanî de divê pispor û zana bî...` 

 

Lê temariya xewê ji ser çavê me xwe neda alî, 

lalbûn û bêzarî ji ser kursiyên kesayetiyê 

daneketin, xewn û hêviyên gelek kew, bilbil û 

qulingan bûn ewrên bê av, çendî hewl dan xwe ku 

bi hêsir, xwêdan û xwînê wan ewran geş bikin, lê 

tav û birûskên xapînok hêza wan ji hev belawela 

dikirin, û seydayê Tîrêj teyrek bû ji vî refê 
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baskokirî, wî bêrîk di canê xwe de vekirin xwezî û 

hêviyên jiyanê di wan bêrîkan de veşartin û bi 

xwe re dahijand gorê, wî çemê Dicle derbas 

nekir,. Laleşa Melekê Tawûs tewaf nekir, hilim û 

bîna xaka gora Barzaniyê nemir bîn nekir.... 

Erê ev e rewşa zana û rewenbîrên me, di jiyanê 

de mirîne û di mirinê de qiral û mîr in, em bi tenê 

hînî vegirtina konên şîniyê bûne; gelo! Çima em 

hewl nadin xwe ku birînên van kesên westyayî di 

ber ziman û welatperweriyê de bikin guldestên 

rengîn û di rojên şadûmaniyê de diyarî wan bikin? 

Kesên wek seydayê Mele Nûriyê Hesarî, Şêx 

Ehmedê Şêx Salih, seydayê Bêbuhar, seydayê 

Keleş û gelek kesên weha, ku hêz û ramanên xwe 

ji ziman û welat re terxankirin, ku hêj nemirîne di 

nav me de dijîn . Gelekan ji mêj ve şîret li min 

kirin, nêzîkî saxan qet mebe, lê xewnên min ne 

hinkûfî her razanekê ne, li ser darbesta van 

xewnan ez siwarbûm û li goristanên, bê edrês 

geriyam, dema ez bi ser wan edrêsan vebûm taya 

matbûnê ez girtim, min dît ku saxên me mirîne û 

miriyên me mîr in, ji wê hingê ve min rahişt 

deftera miriyên sax û pel bi pel ji xwedan re 

dixwînim û dibêjim: ev e rewşa alim û zanyaran, 

ev e xwestekên wan û bi taybetî kesên ku temen 

di nav pel, diwêt û peyvan de xerckirine; ev e 

çemek ji hêsrên sersariyê, newaleke ji razana 

hişyariyê. 
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Erê em razayîne û kirzima temariyê xwe ji ser 

çavê me nade alî, tu rêk li ber me nemane ji bilî 

mirinê, de ha vê carê jî emê bi seydayê Tîrêj re 

gazî mirinê bikin û bibêjin: 

 

`Eger umrê te yê Nûh bî siwarê geşteya ba bî 

Ku gustîla te telsem bî li ser textê Silêman bî 

Bi milk û malê Qarûn bî ku textorê te Luqman bî 

Çiyayê Serheda pêkve seraser dar û derman bî 

Tu bighê ber perê ezman ji ber mirnê xelas nabî. 

 

Tu wek Rustem kurê Zalê siwarê rexşê rehwan bî 

Tu wek Keyxusrewê Mîdî xudanê tac û eywan bî 

Li bajarê Silîva tu li paytextê Merewan bî 

Tu şehsiwarê gerdûn bî,bi dest te çerx û dewran bî 

Ji hin gaz caw kefen pêve ji dunyayê bi xwe nabî.` 

 

 

  Sed rehmet li giyanê seydayê Tîrêj be. 

  Û buhişt warê wî be. 

 

 

 

Bêwar Ibrahîm 

 

 

  Jêder: 
1-Cûdî, dîwana siyemîn, Beyrût 1998,r.49,88 û 116. 



Şînî û çilrojiya koçkirina seydayê Tîrêj.................... 66 

 

 

Şîna seydayê Tîrêj 
 

Ezê çawa li xwe dînim îro 

Bêjim seyda wî ji nav me barkir 

Raste bûyer yasa xurist ber b`ro 

Bes dabêjim, seydayêm xwe parkir 

 Ne min kin-dirêj.. seydayêm Tîrêj 

Seyda Tîrêj tucar namre l`dila 

Dema tarî rawest Tîrêj hila 

B`tîpe-gotnî naz û pakî Kurdî 

Navdarê hest û helbest got bila 

 Ziman wê ci bêj.. seydayêm Tîrêj 

Du bûyerin jîn û mirin d`bûrin 

Bi hev re ne cêwî nav wan pir in 

Çawa dijî dibîne tên û derin 

Yam b`dilê wî ku li dila namrin 

 Ez nakim dirêj.. seydayêm Tîrêj 

L`jînê dibin em ermancên tîra 

Ji nav kurdan yek dike van nîra 

Tenê mehder eşq bo welat û gel 

Dide halan her dil naçe j`bîra 

 Ci-Abdal dibêj..seydaym Tîrêj 

Rist-xêz dimîn bi te sax dem çendî 

Bi pertûkên: Xelat, Zozan, Cûdî 

Ta ket rêza Cegerxwîn û Xanî 

Her dimînin gotinên çak, b`xwedî 

 Hindekin ev rêz..seydayêm Tîrêj 

Ciwanê Abdal 
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Hey seydayê Tîrêj: 

Îca ezê niha a xwe bibêjim 

Ji mêj de ez bendî koça te bûm. 

Seydayê Cegerxwîn, ketina wî bi min bû 

Mihemed Şêxo min da dû ta min ew da erdê 

Mela Namî bi navê kurdayetiya min bê deng çû 

Osman Sebrî min ew li rastê hişt, ta min ew  

   ji hev belawela kir,  

Mûsa Enter min xêz û mêz li dorê çêkirin, 

   Û hîn û hîn tû li ku yî.. 

Ez Kurd im, çav sor im, zik reş im, goştê birayê 

xwe dixwim berî ê hevalê xwe, û ê hevalê xwe 

berî ê dijminê xwe.  

    Ez heme bi nerastiya xwe ez li ber a xwe me, 

çavên min bibar nabin bi te û ên wek te. 

Xweşik dengê min bike:  

Ez neyarê te bûm û ana tê bi min bê naskirin.. 

bela ez ne kêmî kesên din bim. 

Erê seydayê Tîrêj, bi hesanî ez ê kurd dibim nasî 

bi gelên din, ez bi giringî dibim Kurd. 

Ez bi serê xwe me ez çi dikim ji min re dimîne, 

û dimîne, ez çawa xwedî bûme wilo rabûme. 

Hey seydayê Tîrêj ezê a xwe yî dawî bibêjim. 

Sê gotinên min mane: Gulek ji navê te re û 

kevirek ezê bigindirînim li ser serê çi kesê du rû û 

du ziman, û ezê pînûsa xwe bikim gurek wî 

berdim dû çi şivanê dijî keryê xwe. 

Ibrahîm Mehmûd 
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Tîrek dijwar 
 

 

Avdar dîsa gul hişkir 

Dîsa cîhan di çav reşkir 

Dilê koledaran xweş kir 

 Çima avdar tu dil har e 

 

Gul û bilbil diponijin 

Dost û heval diqijqijin 

Rondik ji çavan dirijin 

 Buhar bêyî Tîrêj sar e 

 

Bibêje Tîrêj bibêje 

Dilê dayikan bibrêj e 

Dem û dewran li te gêj e 

 Tu dermanê jara mar e 

 

Tu hem çav û hem ziman î 

Bo derdê mezin derman î 

Tu şagirtê seyda Xanî 

 Koça te xiste dil ar e 

 

Tu dilgîrê av û ax e 

Were wan rûpelan raxe 

Dizanim di dil de dax e 

 Şewata ar dilkir war e 
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Zimanê kesê bindset e 

Bilbilê diljar û mest e 

Herdem bi hêvî û mebest e 

 Li ser milan giranbar e 

 

Piştî te kî bidî pesnan 

Bipîve bejna Kurdsitan 

Rêzbike gotin û hestan 

 Ji janê tu bi hewar e 

 

Emê buharekê çêkin 

Navê seyda li bejnê kin 

Bilbilan tê de bi rêkin 

 Ev bo me hemya biryar e 

 

Şaristaniya me pîvand 

Derd û xemê me lê civand 

Tovên jîndariyê te çand 

 Li pêla demê siwar e 

 

Karwanê derd û êşana 

Bilbilê sîka zozana 

Bavê cûdî û Sîpana 

 Zimanê qata hejar e 

 

Me êşên xwe bi te naskir 

Serî li ber kêlê xwar kir 

Te nifşên ciwan hişyar kir 
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 Ji bo te ew dost û yar e 

Bila buhişt serfiraz be 

Li asoyê wê tu baz be 

Li wir jî tu bi daxwaz be 

 Welat ji bîra te nar e 

 

Xort û keç tev dilbirînin 

Wê berhemên te bixwînin 

Hestan li te dicivînin 

 Navê te bo wan xweş kar e 

 

Sipas ji bo dayika Kurd 

Ku yên wek te çêkirine merd 

Bi me naskir kovan û derd 

 Şopa te bo me her çar e 

 

Tenahî li ser giran e 

Hestê wî dikî talan e 

Tenik giyan û rewan e 

 Tenê gazin ji Avdar e 

 

 

Arşevê Oskan 

1-5-2002 
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Seydayê min 
 

Ezê vê sibê herdû 

Destan deynim 

Ser kêla gora Cegerxwîn 

    û M.Şêxo 

Ezê rabim ji Qamişla 

Rengîn. 

Barek hêsir û derd 

Ji çavên zarokê şehîdan 

Û qetîtikên keserê 

Dilê dayikên bi kul 

Bixwe re rakim 

Ezê rokê bi çarîka 

Reş girêdim 

Û serê xwe li ber  

Kêla te deyînim û  

Hawar kim  

 Hawar hawar. 

Êdî bese xweda 

Ma emê ban kêkin 

Û kê nekin. 

Çima? 

Weke caran sitêrkek  

Geş ji ezmanê Kurda 

Xuricî? 

Çima? 

Hogiran bê xatir 
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 Ji oxirê ne zîvirîn? 

Çima? 

Seydayê Kurd 

Îro ji civata me 

Xeyidî? 

Qey rojekê, kêlîkê 

Şahî bo me guneh e? 

Li hawara min bibûre 

Seydayê min 

Gi bi destê min ba 

Minê demsal 

Kirbana sisê.. û weke te jî bi zarê 

Şêrîn gotî: 

`wey tu ne bixêr hatî sed car Adar`. 

Delalê min 

Mamostayê min 

Ne helbestvanim ez. 

Lê gola hêsra çikiya 

Cerg û dil 

Ji qefesê reviya 

Û ji mêj de hest li ser 

Helbestên te digriyan 

Hisiça 

Bilbilê te ez leqandim, 

  Hejandim 

Hisiça 

A min ji dilê te re 

Çawa ev şîn te  
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Himbêz kir 

Te çawa yeqîn kir 

Çawa te bawer kir 

Hisiça 

Bê pêjin be 

Xwe biguvêşe 

Bela ava xabûrê te 

Zuha be 

  Biçike 

Kewkebê Milla bişewite bi 

Hevrik û bi helbestê 

Evîndarê xwe re 

Bistirên 

 Bibin gerdenî 

Ji bûka ronahiyê re 

 

 

 

Mamoste Pîr 

Qamişlo 
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Felek 
 

Bi hêsrek xemgîn 

Ezê namak pirotistoyê 

Li deryê te xînim 

 Felek 

Şerm bike, tola bê ol 

Çawa? 

Ken ji ser lêvên gula nav bera 

Dû şema bidizî, 

 Qaz û qumriyan 

 Ji mêrga dil bifirînî 

Tu zanî? Gî her adaran 

Ez caran bi qîra Zaxo 

Ezê te reşkim 

Çawa? 

Siyamendek din 

Îro ji Sîpanê qedera te 

Tê xwar  

 Felek 

Lê xweş bizane 

Ku mizgîniyên şefeqê  

 Tîrêj e... 

 

Mamoste Pîr 
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Şîna helbestê 

 

Fêrmisk li me bûnin 

Wekû tavêd bûharê 

Bûye akincî 

Di nêv reşahiya çavêd yarê 

Geh li Kurdistan dixwîne 

Û... geh li Filistîn bi şûn e 

Li rojava bûye mînewer 

Û...di nêv me de bûye perwer 

Fêrmisk de bîbarin 

Wekû baranê bibarin 

Di çûna Tîrêj de bikelin. 

Wekû pelên daran bêne xwar 

Dengê helbestê vegerîne bi hewar 

Bela deng bimîne 

Wekû sirûda bilbila 

Bila hêvî bigernije 

Wekû çîçek û kulîlka. 

Fêrmisk bibarin 

Li ser dêman zuha bin 

Wekû tîna evîna seyda 

Û...welat bikelin. 

Seyda  

Welatê te ma 

Di bin sitem û zorê 

Kesera wî bi te re 

Çûye gorê. 
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Ji ber dema sitemkar 

Tu bû bê dost û yar 

Lê...wekî ar û benzîn 

Wekî Mem û Zîn 

Wekî can û xwîn 

Kurdsitan di dilê te de dibûn vîn. 

Îroj em jî bi şîn 

Çilroja te dikin jîn 

Bi dilekî merez 

Diyar dikim gurzek gul 

Ji darokên gerdena kepez 

Bi hêvî me 

Ji xwedan. 

Cî te bibe 

Buhişta ezîman 

Linik wan pakrewanan 

Cegerxwîn û Feqê Teyran 

Qadî Mihemed û Barzan. 

 

Ziyad Mendekî 
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Dayê 
 

Dayê îro min berde 

Bê dengî êş û derd e 

Dayê divê bibêjim 

Kulê dil ez birêjim 

Me berda rêça gela 

Me da pey şêx û mela 

Em ketin derya bela 

Dayê te got min bela 

Dayê divê bibêjim 

Kulê dil ez birêjim 

Bi nivişt û nifira 

Naşke pişta gawira 

Hevîrê tu distirê 

Bi tirsê bi hêstirê 

Nanê wî qet ez naxwim.. 

Ji dijmin ez danaxwim .. 

Dayê li min bibûre 

Xwîna dilêm difûre 

Em tev de bûn Misilman 

Me jibîr kir niştiman 

Me pir girêdan şaşik 

Nebûn tac man paçik 

Gel tev bûn paşe û sultan 

B`tenê kole û rêncber man 

Bawer bik Salahedîn 

Bikêrnayê ol û dîn 
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B`azadî ger em bijîn 

Hêjaye b`hişta rengîn 

Dayê ma heya kengî 

Ev bê lebat û bê dengî 

Êşa min ne lorîn e 

Dergûşê nehejîne 

Dayê em tên xapandin 

B`hovîtyê tên şikandin 

Ala spî aştî ye 

Kefenê gel hemî ye 

Aştiyê ez naxwazim 

Çimkî ne serfiraz im 

Mi navê dîmuqrasî 

L`xwe nakim vî kirasî 

Kirasekî rengîn e 

Lê dibin de birîn e 

Birînek pir kevnar e 

Şûna şûrê neyar e 

Dayê ev davek nû ye 

Sitemkarî deh rû ye. 

Dayê divê bibêjim 

Kulê dil ez birêjim 

Napirsim ji Hîrodot 

Tev bû derew tiştê got 

Ka kardox ka Mîtan 

Ka Mîdya ka Kurdsitan 

Kanîn Kurdê qehreman 

Tev de laş in bê rewan 
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Piştî ku em ketin xew 

Tevde bûn vir û derew 

Dayê ez qet narûnim 

Kezyê jina nahûnim 

Ji dîrokê napirsim 

J`pêşerojê bitirsim 

Ditirsim em nebin yek 

Ku bilîlîne felek 

Ku bibin sed çarperçe 

Qamişlo bibe Helebçe 

Dayê ez qet nawêrim 

L`pêşerojê binêrim 

Ka rewşen ka ronahî 

Ka dilxweşî ka şahî 

Ka dengê bilbil xweş tê 

Piştî reşê şevreş tê 

Dayê li min bibûre 

Xwîna dilêm difûre 

Va dugherin navê min 

Va kor dikin çavê min 

Pêşî d`gotin min cîran 

Va dibêjin min mêvan. 

Bûme xerîb li welat 

Dil bi axîn û şewat. 

Ey neyarê sitemkar 

Ey dijminê koledar 

Dengê dilê min tê te 

Volqan e ar û pêt e 
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Ne lawir im ne hov im 

Ez kurd im xweş mirov im. 

Wek zanim tu dizanî 

Ne mêvanim tu mêvanî 

Danaxim serê j` pola 

Maç nakim pê û sola 

Ez kurd im bê dewlet im 

Tu min bixe zindanê 

Tu l` min bike lêdanê 

Heye ez bikim fîxan 

Lê bi kurmancî bi zan 

Ey neyarê sitemkar 

Ey dijminê koledar 

Kurdistana me roj e 

Wê dilê te bisoje 

Ger Tîrêjek çû bi xem 

Çil melyon Tîrêj in em 

Perîşano de rûne 

Dijmin va dev bixûn e 

De rakev wek vî gelî 

Bes bixwîn vî rûpelî 

 

 

Perîşan 
 



Şînî û çilrojiya koçkirina seydayê Tîrêj.................... 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birûsk û nameyên serxweşiyê 
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Brayê delal Cemîl û Selman, 

 

 

 

Bi bihîstina mirina mamê we yê hêja, şair û 

nivîskar Seydayê Tîrêj, gelek xemgîn bûm. Bila 

rehma Xwedê lê be û serê we û hemû malbata wî, 

serê hemû heval û hogirên wî sax be. 

 

 

Kemal Burkay 

Sekriterê Giştî 

Partiya Sosyalîst a Kurdistan 
26Adar2002 
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Ji bo Cemîl Ibrahîm û Selman Ibrahîm 

Hevalên hêja, 

 

 

 

 

Ez gelek xemgîn im ji çûyîna seydayê Tîrêj ser 

dilovaniya xwe. Bila serê we û serê miletê Kurd 

sax be. 

Bawerim, gelê me wî ji tekoşîna xwe de bi jîn 

bikê. Seydayê nemir Tîrêj tim û tim li nav me da 

ligel helbest û xebatê xwe da bijît. 

 

 

Bi silavên germî û biratî 

 

Sertac Bucak 
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Yekîtiya Komelên Kurdistan 

             27.03.2002 

 

 

 

Ji malbata Seydayê Tîrêj ra 

 

 

Me xebera koçkirina mirovê mezin û nemir 

kak Seydayê Tîrêj bi xemgîniyek mezin bihîst. Lê 

mirovên wek wî tu car nayên bîrkirin, ew tim bi 

însaniya xwe, bi hunerê xwe di nav me de dijîn. 

 

Em sersaxiya malbat, dost û hevalên wî 

dixwazin. 

 

Bi navê Komkarê 

 

Fettah TIMAR 

Serokê Giştî 
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Birûska sersaxiyê 
Malbata seydayê Tîrêj...Cemawerê gelê me yê 

Kurd li Sûriyê...Xûşk û birayên hêja! 

Bi xemgîniyeke giran, me koçbarkirina hozanê 

xwe yê bi nav û deng mamosta yê mezin mele 

Nayifê Heso (seydayê Tîrêj) bihîst. Ewê nûçeya 

reş, cerg û dilê her kurdekî li hundir û dervey 

welat birînkir. 

Seydayê Tîrêj li dirêjaya temenê xwe, xizmeta 

helbest û wêjeya Kurdî yê resen, bi naverokeke 

niştimanperwerî û şoreşgêrî kir, û cihekî wî yî 

taybet di nav helbestvanin mezin yên gelê me yê 

Kurd de, li seranserî Kurdistanê hebû. 

Raste Bilbilê me yê dilşadî ji nav me barkir, lê 

li şûna xwe, ximneke giranbuha ji dîwan û wêjeya 

Kurdî hişt, ku gelê Kurd nifş bi nifş bixwîne û bi 

sipêre hev. 

Em li ser navê rêxistina Ewropa ya Partiya 

Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûriyê-Yekîtî-, 

sersaxiya malbata nemir seydayê Tîrêj û gelê xwe 

yê Kurd li Sûriyê dikin, û soz û peyman didin, ku 

emê berdewamiya xebatê diber mafê gelê Kurd de 

ku seydayê me behwerî pê anîbû bikin. 

Cihê te buhişt be ey seydayê Tîrêj 

Xwedayê mezin te di ber dilovaniya xwe ke. 
 

Komîta rêxistina Ewropa ya Partiya Yekîtî ya 

Demokrat a Kurd li Sûriyê (Yekîtî). 



Şînî û çilrojiya koçkirina seydayê Tîrêj.................... 87 

 

 

     

    Hevalê giranbuha Dara û malbata seydayê Tîrêj 

    Hevalên xebatê yên Partiya me Yekîtî. Bila yên  

     mayîn sax û xweş bin. 

 

Bi nûçeyeke şîngiran me çûna pakrewanê Kurd 

û Kurdistanê helbestvanê giranbuha seydayê Tîrêj 

bihîst. 

Seydayê Tîrêj ji gerdûnê barkir û çû ser 

dilovaniya Xwedê. Lê li şûna xwe berhemin zor 

giran hiştin. Çiraxa azadiyê û zengilê evînê yên ko 

wî ji me re bikaranîbûn hîna jî wê berdewam 

bikin. 

Em hemû endamên rêxistina Belcîka ya Partiya 

Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûriyê bi hest xwe 

dibînin birayên we û lawên seydayê pakrewan 

Tîrêj, û şîna ku wî tê de dijin bi we re parve dikin. 

Em hêvîdarin ku Xwedê aram û sebra we xurt 

bike û deyaxê bide we ta ko ev bûyera ko qederê 

ji we re aniye ji bi tesîra ferwera sal û deman ko 

bibe. 

Careke din bila wîn saxbin, û yên ko li ber wîna 

mane tu şînan nebînin û nekêşînin. 

 

Rêxistina Belcîka 

Ya Partiya Demokrat a Kurd li Sûriyê 

(Yekîtî) 

26/03/2002 
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Komela ciwanên Kurd li Sûriyê 

 

Mirin şêrîn dibe ji Kurdan re di Avdarê de û axa 

Avdarê payeberz e bi hembêzkirina navdar û 

gewreyên Kurd mîna qazî Mihemed û Berzaniyê 

nemir û bilbilê xemgîn Mihemed Şêxo û 

pakrewanê Newrozê Silêman Adê û îro tu tev wan 

dibe û bûye mîvanê zarokên Helebça. 

Beşdarên berêz: Seydayê Tîrêj helbestvanê Herî 

bilind di esmanê tore û wêjeya Kurdî sitêra tu carî 

narije û her dem diçirise. 

Beşdarên hêja: werin em bi hev re nimêjeke 

Zerdeştiyê li ser rewanê Seyda bikin û gurzên lal 

û benefş û beybûn û çîçekan li ser termê pîroz 

bibarînin û sersaxiyê ji malbata wî re bixwazin. 

Seydayê me: Kur û neviyên te ciwanin Kurd soz 

didin em li ser şopa we bin bi geş kirina çanda 

netewî û parastina zimanê Zikmakî. 

 

Komela Ciwanên Kurd li Sûriyê 
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Bo binemala xwedê jê razî seydayê Tîrêj 

 

Bi dilekî tev kovan em pişdariya we dikin bi 

wexirkirina ristevanê bi nav û deng, hozanê 

azadiyê Tîrêjê nemir. 

Bela serê gelê Kurd sax be. 

 

 

 

Rêxistina Dêrikê ya 

Partiya yekîtî ya Dîmoqrat ya Kurd li Sûriyê 

(Yekîtî) 
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Ji malbata hevalê Cemalê seydayê Tîrêj re 

 

Di tarîxa Kurdistanê de çewa ko merovatiya 

mezin û ê nemir Ehmedê Xanî, seydayê 

Cegerxwîn, Apê Mûsa û Ibrahîm Ehmed 

windayeke mezin e ko di dîrok û netewa Kurdî de. 

Îro jî çûna seydayê Tîrêj ji nav me windayeke 

dîrokî û netewiyek mezin e. 

Bîranîna seydayê Tîrêj weke pakrewanekî 

merov dikare  qebûl bike. 

Girêdanê me ji seydayê Tîrêj re gidana 

pakrewan û tekoşîna dîmukratike û herdem wê di 

nava dilê me de jiyan bike. 

Dawî serê malbata hevalê Cemal û serê miletê 

Kurd sax be. 

 

 

 

Berpirsiyariya PKK 

A rojhilata navîn 

25/3/2002 

 



Şînî û çilrojiya koçkirina seydayê Tîrêj.................... 91 

 

 

Gelê Kurd helbestvanek yê xwe yê hêja 

windakir! 

 

Em bi dilovaniya seydayê Tîrêj gelekî xemgînin. 

Seydayê Tîrêj her ji zarokbûna xwe heya çûye li 

ser dilovaniya xwe ji bo doza gelê Kurd têkoşaye. 

Ewî di endametiya xweyibûnê de cih girtiye. 

Seydayê Tîrêj ligel seydayê Cegerxwîn, Dr. 

Nûreddîn Zaza, Qedrî Can û hindek hevalên xwe 

ji bo dibistaneka zimanê Kurdî ne aşkira xebitîye. 

Di sala 1952an de jî hatî ye girtin. 

Hindek helbestên seydayê Tîrêj, Dr. K.A. Bedir-

xan di kovara (Roja Nû) de jî nivîsiye. 

Her wiha sê berhemên wî yê hêja bi navê Xelat, 

Zozan û Cûdî hene. 

Dîwanek ya wî jî dewleta dagirker dest daniye 

ser û hûndaye. 

Îca pêwîste em li helbestvan, ronakbîr û 

siyasetmendarên xwe li ser saxî ya wan xwedî 

derkevin, da ew jî, ji bo karên xwe şa bibin û 

bikaribin berhem û ramanên xwe bi keyfxweşî ji 

bo gelê me pêşkêş bikin. 

Bila serê malbata seydayê Tîrêj û gelê Kurd sax 

be! 

 

Partiya Azadî û Demokrasî ya Kurdistanê 

(PADEK) 

komîta Elmanya 
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Bo/ binemaley xwa lê xoşbû Tîrêjî 

 

 

Rêzdar, kak Dara Heso newey şehîd, be nawî 

hemû endamanî Partî dîmokratî Kurdsitan lêjney 

nawçey Danîmark pirse û serexoşî xoman arasey 

berêztan û binemale têkoşereketan dekeyn be 

boney koçî diwayî bawkitan ke yekê bû le 

hunermende meznekey gelekeman, le xudayî 

mezin û dilovan deparêynewe be beheştî berîn 

şadûmanî bikat û bigate karwanî şehîdanî Kurd û 

Kurdsitan û serwerî şehîdan Barzanî nemir, dawa 

le xuday mezin dekeyn palêştî êwey dilovan bêt 

bo dirêjedan be xebatî xwa lê xoşbû, le kotayîda 

dawa le xudayî mezin dekeyn, sebûrîtan bidat û 

beşdarî xemitanîn. 

 

 

 

 

Partî Dîmokratî Kurdsitan 

Lêjney nawçey Danîmark 
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Malbat û xizmên nemir seydayê Tîrêj 

 

Şîn û xemeke giran bû, nûçeya koçkirina 

seydayê nemir Tîrêj. 

Wisa xuyaye ku Newroza Kurda wê her bi şîn û 

şahîbûnê, weke ku yek bêyî yê din nabê. 

Bêguman koçkirina nemir Tîrêj ji boyî hemû 

Kurda windabûneke mezin e, ew weke stêrekê ji 

ezmanê çand û wêjeya Kurdî rijiya. 

Nemir Tîrêj bi sala bû ku li ser rêça Cegerxwîn, 

Qedrîcan, Zaza û Osman Sebrî ji bona bilindkirina 

dengê helbesta Kurdî têkoşîn dikir, û ta rojên 

xweyî dawiyê ev têkoşîn berdewam dikir. Nemir 

Tîrêj berî koçkirina xwe bi çend roja nameyek ji 

bo konfiransa çand û hunera Kurdî rêkir, di 

nameya xwe de wisa digot: 

(Min pir di xwest ku ez di nav we de bama û 

min bi xwe ev name bixwenda. Ji min re weke 

xewnekê bû ku ez bibînim rewşenbîrên Kurd li ser 

yek dozê bigihêjin hev, lê xuyaye ku felek nahêle 

ez bi vê xewna xwe şabibim). 

Em bi navê komîta konferansa çand û hunera 

Kurdî, dibêjin bila serê malbat û xizmên nemir 

Tîrêj û serê gelê Kurd sax be. 

 

Konferansa çand û hunera Kurdî 

Beyrût 

24/3/2002 
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Behîname 
 

Bira, Xûşk. Xizm û Kesên Seydayê me! 

Birayên rewşenbîrên Kurd, yên li welêt! 

 

Bi dilekî tijî kul û xem, me nûçeya oxura 

seydayê nemir Tîrêj bihîst. Ev nûça wek 

birûskekê bû. Ji ber ku, em bizanin, ku îro 

rewşenbîriya Kurd aliyek bilind wek bilindahiya 

Çiyayê Kurdistanê weku gewde windakir, û wê 

cihê wî vala bimîne, lê ji hêla din ve, em bawerin, 

ku bermayên seydayê nemir bo Kurd û Kurdistanê 

gencîneke mezin e, û bo nifşên niha û yên duhatî, 

bibe kaniyeke zelal. 

Seyda mîna gewde ji nav me barkir, lê weke 

giyan her li ba me ye. Ewê di dilê rewşenbîr, dost 

û dilxwazên rewşenbîriya Kurd e, navê xwe, bi 

karê xwe, ya pîroz, bi ciwanî nîgar kiriye, û wê 

her bimîne. 

Tîrêj û hezkirina Kurdistan yek bûn kesî 

nikarîbû wan ji hev cuda bikra. Birina regezekî ji 

wan herfandina wateya mana, yê din bû. 

Seydayê Tîrêj bi qonaxeke zor ve, mîna 

Cegerxwîn û heval, û dostên xwe yên çûne 

dilovaniya Xwedê, û yên mayê girêdayî bûn, lê 

wan bi kêferata xwe ya pîroz baskên sitem û 

zordariyê şikandibûn, û bûne mûmên herî geş, ku 

wê riya me ronî bikin. 
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Bi navê yekîtiya nivîskarên Kurdistana(Rojava) 

li Elmanya, daxwaza jiyanek baş bo yên mayin, û 

bo seydayê me buhuşta rengîn dikin, çimkî buhuşt 

layiqê mirovên wiha ne. 

 

Seydayê nemir di dilê me de ye, milk û mîratê 

Kurd û Kurdistanê. 

Her win bimînin di xweşiyê de. 

Û serê we hemiyan sax be. 

 

 

Yekîtiya nivîskarên Kurdistan a(Rojava) 

li Elmanya 

25/3/2002 z. 
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Malbata seydayê Tîrêjê nemir 

 

Bi navê parêzerên Kurd/Avocat/li herêma Cizîrê 

em sersaxiyê ji we re û di pêşî de ji miletê Kurdî 

re dixwazin. 

Bêguman bi koçkirina seydayê Tîrêj stêrkek 

birûmet jiesmanêwêjeya Kurdî hat xwar. Çunkî 

seyda stûnek bi nirx bû di warê çand û toreya 

Kurdî de. 

Û di vî derbarî de pênûsa me nikare bi vê 

kurtbirûskê di mafê wî de rûnê. 

Careke din em ji gelê Kurd re û ji malbata seyda 

re sersaxiyê dixawzin û dibêjin Tîrêj ket nava 

rûpelên dîroka helbesta Kurdî de bi mêrxasî û  

namire wê herdem di dilê miletê xwe de bijî. 

 

 

Parêzerên Kurd li herêma Cizîrî 

 

           26/3/2002 
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Em îro bi navê xwendevanên Kurd û xortên ji 

welatê xwe hezdikin em silavê xwe ji malbata 

helbestvanê hêja û nemir seydayê Tîrêj re dişînin. 

 

Bi rastî ne em tenê xortên Kurd lê pir kesên 

Kurd me mafê seydayê Tîrêj nedayê di jiyana wî 

de. Lê di rojek wisa de em soz didin ko emê her 

mirovek xebat kirye ji bo miletê xwe ko emê di 

rêça wan de bimeşin. 

Û em îro bi navê xwendevanên Kurd yê li 

Sûriyê û bi navê her dilê go helbestê te xwendine 

yê mirêkek ji dilê te bû em vê nameyê dişînin. Û 

emê herdem bankin wek te ban kir herdem: Ey 

welat. 

Rêz û neqşê xameya min, navê tey şêrîn û xweş 

herwekî bilbil dinalim ez pesindarê te me. 

 

Xwendevanên Kurd 

    27/3/2002 
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 Ji bo malbata seydayê Tîrêj, 

 

 

 

Mixabin, bi kul û kovan ve xebere wexerkirina 

mamostayê me Tîrêj gehişte me, bi navê tev 

endamên yekîtiya nivîskarên Kurd li Duhokê em 

serê xweşiyê li we û kes û kar û binemala seydayî 

dikin, ji xudayê mezin dixwazin cihê wî li beheşta 

xwe ya berîn bikit. 

 

 

 

Hesen Silîvanî 

Serokê yekîtiya nivîskarên Kurd-Dihok 

27-3-2002 
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Bo serxweşiya seydayê Tîrêj, 

 

Xwîşk û birayên hêja û berketî, 

 

Ev çend rojin tîrêja ronahiya rijandina stêrek 

ezmana beyan bû. Careke din xelkê me xemgîn 

bû. Seydayê me, ristevan û helbestvanê me, 

têkoşer û welatperwerê me û hevalê me Mamoste 

Tîrêj ji nav me koçkir, çû dilovaniya xwe. 

 

Em li pê şaîrê xwe nagirîn, ji ber ku wî jiyanek 

dûr û dirêj û bi dozeka tijî jiyan da. Bi riste, 

helbest, çîrok û nivîsên xwe wê herdem bi me re 

bijî. Emê gellekî bîriya wî bikin, lê gelî hevalan ji 

bîr nekin ku hemû bîr û bawerî û daxwaziya 

Mamoste Tîrêj azadî û xelasiya gel û welatê wî 

bû. Ger em li ser rêça wî bimeşin û têkoştir bikin, 

dilê wî jî wê pir rehet be. 

 

Serê gelê me, dost û hevalan û malbata wî xweş 

be. 

 

Bijî seydayê Tîrêj! 

 

 

Şivan perwer 

28-3-2002 
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Stêrek ji ezmanê azadiyê rijiya 

 

Xeman dîsa li nêva dil xwe kar kir 

Dema gotin ko seydayê te barkir 

Rêvendî û dûriya ji wara ne bes bû 

Xemek dîtir li kovanan siwar kir 

 

Xemek mestir bû mêvanê dilê min 

Bi çûna te bê av man sorgulên min 

Nema bê te dixwînî bilbilê min 

Bikî bawer te dîwana mi sarkir 

 

Piştî te ez bê heval û hogir im 

Ez bê rist û bê mamoste û bê dur im 

Bilbilek dîtir ezê ji kê wergirim 

Wî jî hêlîn li baxê min xirakir 

 

Tu ne bay ez niha şaş û nezan bûm 

Bê çare û bê hêz û bê şiyan bûm 

Li mizgeftan li rêzê sofiyan bûm 

Te bo min bingehek zêrîn avakir 

 

Bi te ez bûm hunermend û stranvan 

Zindî kirim piştî kor bûm ji çavan 

Te ronî da dilê min dem û gavan 

Te rêbaza milet bo min diyar kir 

 

 



Şînî û çilrojiya koçkirina seydayê Tîrêj.................... 101 

 

 

Gelek wek min bi xama te şiyar bûn 

Bi ristên te li Kurdistan diyar bûn 

Hemû tîrêj birûsk û pêt û ar bûn 

Te navê xwe bi lal û dûr jiyan kir 

 

Bi hêvî me ji Yezdanê dilovan 

Li nav baxê Bihiştê bibye mêvan 

Hezar rehmet li gora te be seyda 

Te erkê gel ji ser milê xwe rakir 

 

 

                           Se`îdê Gabarî 

   26-3-2002 
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Ji malbata seydayê hêja Tîrêj re! 

 

 

 

Bi dilekî xemgîn û bi êş û keder me xebera 

koçkirina helbestvanê Kurd seydayê Tîrêj bihîst. 

Ez li ser navê malbata Cegerxwîn û bi dilekî 

xemgîn malbata seydayê hêja Tîrêj xemgîniya 

xwe û malbatê nîşan didin. 

Jiyan û xebata helbestvanê gelê Kurd Tîrêj wê 

herdem di bîra me de bimîne. 

Xwedê bi dilovaniya xwe wî şabikî. 

 

 

 

 

Malbata Cegerxwîn 

Keyo Cegerxwîn 

 

Stockholm 2002-3-26 

 

 

 



Şînî û çilrojiya koçkirina seydayê Tîrêj.................... 103 

 

 

Malbata Rehmetî seydayê Tîrêj! 

 

 

Bi xem û keser min nûçeya koçbûna seydayê 

Tîrêj bihîst. 

Ew canê, bi ked û xebata xwe gîha karwanê 

cangoriyên Kurdên nemir.  

Bela serê we û gelê me sax be. 

 

 

 

Hoşeng Sebrî 

Berlîn, Elmanya 

27-3-2002 
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Malbata seydayê Tîrêj 

 

 

Helbestvan û nivîskarê Kurd seydayê Tîrêj 

stêrek di azmanê Kurdewariyê û tevgera miletê 

Kurd de û sîmbolek ronak di çand û rewşenbîriya 

Kurdî de bû. 

Seydayê Tîrêj îro di demeke pir aloz de di jiyana 

miletê Kurd de pişta xwe da me û ji jiyanê koça 

xwe ya dawî kir û çû ber dilovaniya Xwedê û 

gihişte refê hevalên doza xwe ya pîroz, helbestvan 

û rewşenbîrên Kurd. 

Seydayê Tîrêj bi koça xwe ya dawî dilê her 

kurdekî bi kul û xem kir. 

Ez bi dilekî xemgîr bi navê malbata Mela 

Ehmedê Namî li welat û li derveyî welat 

serxweşiya gelê Kurd û malbata seydayê Tîrêj 

dikim, hêvîdarim ji Yezdanê pak û dilovan ko 

cîgehê wî buhuşt be. 

Bere hûn saxbin. 

 

 

Samî Ehmed Namî 

Stockholim 26-3-2002 
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Mamostê hêja, seydayê Tîrêj ji nav me koç bû 

 

Seydayê Tîrêj! 

Gelek kesên wek te welatparêz, zehmetkêş, 

xwedî nivîsandin û çekhilgir, ji vî gelî hatine dinê 

û koç bûne. Gelek kes ji wan tên bîranîn, gelek jê 

nayên bîranîn. Sedemên vê jî gelek in. 

Lê ez hêvîdarim ko di serî de malbata te, dûv re 

hemû dost û hevalên te, her wextî te li bîra xwe 

bînin û di mejî û dilê xwe da xweyî bikin. 

Ez û te di Newroza sala par 1-4-2001ê de li 

bajarê Berlîn bi hev re mêhvanê cejna Newrozê 

bûn. Roja 26-4-2001ê de em dîsa hevalê hevdû 

bûn. Me û kurê re Dara ji Balefirxana bajarê 

Frankfurtê me ti rêkirî mala te û welatê te 

Kurdistanê. Koç kirina te jî kete Newroza 2002-3-

23 seet 20`17 ev wextê he wê ji bo min pir bi 

qîmet be. 21ê nîsanê salvegera rojnamevaniya 

Kurdî ye û 26ê Nîsanê bîranîna ronahiya gelê 

Kurd Mîr Celadet Alî Bedirxan e. 

Ez her wextî bi hêvî me kû hemû der û dorên te, 

wê te jibîr nekin wê te li bîra xwe bînin. Bila serê 

hemû malbata te û dostên te û gelê Kurdsitanê sax 

be. 

Ji binemala mîrê Bota Mîr Bedirxan 

Berpirsiyarê 

Centruma Kultura Kurdî 

Mamoste M.Şerîf Muştak 
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Seydayê min î hêja Tîrêj 

 

 

Di rojên teng de, di rojên xweş de, di şiniyan de 

te ligel me bû. 

Jiyanek birûmet te da xizmeta gelê xwe, ta ku ev 

gel bijî, tu dê her bijî. 

Mirina bê bext, mirina qelles...! 

Em çi bikin? 

Ev jiyanê seydayê min. 

 

Bera serê we û gelê Kurd sax be! 

 

Paris, 27/3/2002 

 

Hussein Saado 
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Turkiya-Mardîn 

 

 

Birano xebera nexêrê ya helbestvanê hêja 

Seydayê Tîrêj îro me bihîst. Em gelek pê xemgîn 

bûn. 

 

Bila serê malbata wî û gelê Kurd sax be. 

 

 

Hamît ji Qoser 
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Ji bo birêz Cemalê Tîrêj, 

 xizm û malbata Tîrêj 

 

 

Weke her kesî koçkirina helbestvan û 

welatparêzê Kurd yê hêja seydayê Tîrêj li ser me 

jî xemgîniyek kûr çêkir. Koçkirina seyda di warê 

welatparêzî û wêjeya Kurdî windabûneke, ez 

bawerim ku wêjevan û welatparêzên Kurd wê 

xewna wî li ser nirxên ku ta niha derketine holê 

pêkbînin. 

Dibêjim ku ez êşa malbat û xizmên wî 

parvedikim û ji hemûyan re ser saxî dixwazim. 

 

 

 

Abdurahman ÇADIRCÎ 

Beyrût 

24/3/2002 
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Birayên delal, 

 

 

 

Bi dilxemgînî me bihîst, çûna dawî ya 

helbestvanê bi nav û deng seydayê Tîrêj, bêguman 

seydayê dilovan yek ji wan helbestvanên resen bû, 

ku berxwedanek gewre dida parastina helbestên, 

ku şaxê we dighişte-Xanî, Cizîrî... – û dihate nasîn 

ji wan hevalên dilsoz, di rêça Cegerxwînê nemir 

de bû, lê we seydayê nemir-Tîrêj- her gav û dem 

bimîne simboleke navnîşan di dîroka çan û toreya 

Kurdistanê de. Em destê we dihejînin û dibêjin 

bere serê we sax be. 

 

 

 

 

Ebdilqadir Bedredîn 

Siwêd 
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Ji bo malbata nemir Tîrêj 

 

Em gelek xemgîn bûn ku me bihîst helbestvanê 

me yê mezin Tîrêj çû ser dilovaniya xwe. 

Helbestvanê nemir tîrêj yek ji sitûnên wêjeya 

Kurdî û bi taybetî yê helbesta Kurdî bû li başûrê 

biçûk û nav û dengê xwe dabû parçeyên din yê 

Kurdistanê. Ji boy vê çûna wî ya ser dilovaniya 

xwe cihê xemgînî û dilêşiya me ye. 

Em wek kovara (Rojda) emê her tim hewl bidin 

ku rêka çand û wêjeya Kurdî bişopînin, ta ku 

xewn û xeyala seydayê Tîrêj û hemû nemirên 

Kurdistanê nemînê hesret di dilê nifşên paşerojê 

de. 

Em bi navê kovara (Rojda) bi dilekî xemgîn 

dibêjin, ji bo nemir dilovanî, ji malbata wî re ser 

saxî dixwazin. 

 

 

Kovara Rojda 

24/3/2002 
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Malbata seydayê Tîrêj ê nemir 

 

Hemû dost û hevalên bi rûmet hunermendê hêja 

Cemalê Tîrêj, xuyaye dîsa Newroza 2002 bi 

şahiyeke mezin di dîroka Kurd de cih digre.... Lê 

mixabin di nava vê şahiyê de nûçeyê koçkirina 

helbestvanê hêja seydayê Tîrêj xemgîniyeke 

mezin bi ser me de anî û ji ber vê yekê em jî weke 

hemû gelê Kurd vê xemgîniyê bi we re jiyan 

dikin, û hemû malbat û dost û hevalan re 

sersaxiyê dixwazin û dibêjin tucarî namire, ew 

mirovê êş û jana miletê xwe bi pênûsê aniye ser 

ziman, seydayê Tîrêj jî yek ji van kesên ku cihê 

xwe bi hêz di dîroka wêjeya Kurdî de girtiye, ji 

ber vê şahiyekê de ewê her tim bi me re be. 

 

 

Kovara Sorgul 

Beyrût 

24/3/2002 
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Gelê Kurd, malbata seydayê Tîrêj 

 

Dema we xweş be! 

 

Xuya dike ko meha Adarê dev ji me Kurdan 

bernade! 

Rast e! Meha Adarê meha Newrozê ye, destpêka 

buharê û sala nû ye, meha cejn û kêfxweşiyê ye. 

Lê Adar ne tenê Newrozê bi xwe re tîne, gelek 

rojên reş û xemgîniyên mezin jî bixwe re anîne. 

Ne gerek e ko niha ji we re yek bi yek bêjim çi 

bûye û çi nebûye... 

Ew rojên reş di dîroka me Kurdan de bo her kesî 

xuyanî ne, Helepçe bi xwe kafî ye... 

Dîsa vê mehê derba xwe li me xist û nehişt ko 

em newroza xwe ya neteweyî bi awayekî hêja 

pîroz bikin. 

Di van rojên dawî de, çend kesên hêja jiyana 

xwe winda kirin, kesên ko bi xebata xwe ya hêja 

cihên xwe yên giranbiha di nav gelê xwe de 

çêkirin û ketin dîroka Kurd de ya ko tucarî nayê 

jibîr kirin. 

Di roja 5ê mehê de siyasetvan û nivîskarê Kurd 

Nurettîn Basût li Istenbolê di bûyereke trafîkê de 

jiyana xwe winda kir. 

Piştî koçkirina wî bi 11 rojan û di roja bîranîna 

Helepça şehîd de, siyasetmedarê Kurd mamoste 

Derwêşê Mele Silêman çû rehmetê. 
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Berî ko ez dest bi nivîsandina van gotinan bikim 

bi 2 seetan telefonek ji Holendayê bo min hat û 

nûçeya koçkirina helbestvanê Kurd Seydayê Tîrêj 

gihande min. Min nema zanîbû çi bikim û çi 

bêjim.... 

Di van 25salên ko min li pey xwe hiştin, ev cara 

pêşî bû ko di demek kurt de sê nûçeyên êşdar, bi 

hev re, êrîşî min dikin.... 

Bes e, Adarê, de bes e ha! Ma ta kengî tu yê van 

nûçeyên reş bo me bi xwe re bînî? 

Bes e e e e e e.... 

Rehma xwedê li wan be û bela serê miletê me 

sax be..... 

 

 

 

 

 

Ji Edîtor 

Sîrwan Hecî Berko
*
 

26/03/2002 

 

                                                
Xewdiyê Malpera Amûdê ye.ْ 
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Malbata Seydayê Tîrêj 

 

 

Nivîskar û helbestvanên Kurd li Sûriyê 

Bi dilekî kovan, min nûçeya koçkirina seydayê 

gewre (Tîrêj) sehkir, Xwedê wî bi buhişta şad 

bike. Bêguman bi koçkirina wî, stêrek ji asmanê 

Kurdan temirî, belê pir stêr li şûn xwe vêxistî 

hiştin... 

Em serxweşiyê ji malbat, dost û hevalên wî re 

dixwazin. 

 

 

Nivîskarê Kurd 

Helîm Yûsiv 

Almaniya (Berlîn) 

25/3/2002 
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Malbata seydayê Tîrêj 

 

 

Dost û hevalên wî, evîndarên zimanê Kurdî 

Çendî me dixwest ku, îro em jî li kêleka we 

sekinîbana, me jî bi we re rû li rû pêşwaziya 

xelkên ku têne bin konê şîniya seydayê Tîrêj... lê 

mixabin: akama havîbûnê em wenda kirine.... 

Sed rehmet li giyanê seydayê Tîrêj bin, xizm û 

karên wî, dost û hevalên wî di xêr û xweşiyê de 

bimînin, û serê yên mayî saxbin. 

 

 

 

Nivîskarê Kurd 

Heybet bavê Helebçe 

Almanya 

25/3/2002 
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Malbata seydayê Tîrêj 

 

Bi dilekî xemgîn me nûçeyê koçkirina seydayê 

hêja Tîrêj bihîst bê guman seyda dihat jimartin 

yek ji stûnên tore û helbesta Kurdî hogiriyek 

durist û dûrûdirêj bi ziman re danîbû bi evîn û 

dilsozî tîpên wî li ser mesta xwe kedî dikir ji ber 

vê jî me didît ko berhemên wî di hemû malan de 

bi stiranî guldidan berî ko bêne çapkirin. 

Ji welat re nivîsand bi kevnê wîbi pêşeroja wî  

Ji xakê re nivîsand ji hemû werzên wê re 

Ji hezkirin û evînê re nivîsand ji şevînên wê re 

Ev bû seydayê Tîrêj lawê civaka xwe yî ji dil 

cihê rêzgirtinê bû. 

Bela serê we sax be û ev şîna dawî be. 

 

 

Hefîz Ebdurrehman (Helbestvan) 

Şukran Bîlal  (wênekêş) 

Hesen Berzencî  (mûsîkvan) 

Luqman Husên  (wênekêş) 

Luqman Ehmed  (wênekêş) 

 

Heleb 25-3-2002 
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Silav ji şarê Roma 

Jibo gora te Tîrêj 

Rarêzvanê zimanê Kurd 

Xwedanê bêhna dirêj 

Welat mizgefta te bû 

Azadî kirbû nimêj 

Tu çû gorê bû nemir 

Tîrêjên xwe xurt B`avêj 

Li ber dadgeha xwedan 

Helbesta Kurdî bibêj. 

 

Di hevdîtinekê de em bi hev re li ser mirinê 

dipeyivîn me digot: Eger rojekê ji rojan em biçin 

ber dadgeha xwedan yan em biçin buhuştê yan 

dojeyê gelo zimanê hevpeyivînê dê çi be?! 

Me di encamê de ev biryar da. Tenê em dê bi 

zimanê Kurdî bi axivin, tenê em dê helbestan bi 

Kurdî bibêjin, eger ku me b`avêjin dojeyê jî. 

Sersaxiyê ji malbata wî re dixwazim. 

Hêvî dikim ku wê bimîne şopandî. 

 

Alan ê Osman 

Italia-Roma 

26-3-2002 
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Serxweşî 
 

seydayê Tîrêj, yek ji darçinarên esran, ya xaka 

welatê me ye. Aşiqperestekî mezin ku bi me 

hemiyan evînperestî da hînkirin. Em hemû 

ewladên wî bê guman mîna gelê Kurd, dilxemgîn  

in, lê belê bav evînê me, seydayê Tîrêj her wisa 

xwe bê mirin kirî kû, bûye şahîdê dîrokê û xwe 

her wiha kirî dîrok. 

Êşa me mezin e, wendakirina seydayê welat 

valahiyek dijwar e. Em, wek koma Berxwedan 

dibêjin bila serê gelê me sax be. 

 

 

 

Bi navê koma Berxwedan 

 

Xelîl Xemgîn, Seyidxan, Şemdîn, Diyar, 

Hekîm Sefkan, Cewad Merwanî, Beser Şahîn, 

Kawa, Eylem, Binefş, Zarîfe, Memo, Alî, Cafer 

û Nûrhaq. 
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Birûska serxweşiyê 
 

Bi dilekî şewitî û perîşan min nûçeya koçkirina 

seydayê Tîrêj ji nav me bihîst. 

Hevalno, Dostno, 

Bila serê gelê Kurd xweş be , seydayê Tîrêj 

namire bi hezaran Tîrêj hene. 

Ez wek ciwanekî Kurd di sala 1980`an de seyda 

belavokek da min û gote min: (Ev belavoka me ye 

tu bixwîne, ma çiqas xweş e). 

Min jî xwend û min bawerî bi wê belavokê anî. 

Ez çiqas bêjim ezê bi dawî nakim. 

Aramî bo we û gelê Kurd. 

 

 

 

Silêmanê Mecîdo 

Berlîn-Almaniya 

25-3-2002 
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Seydayê Tîrêj 
(1923-2002)  

 

Gelo felekê tîrêjek ji roja me dizî? 

Gelo stûnek ji wêje-toreya Kurdistanê 

hilweşiya? Gelo pêtek ji alaviya Newrozê 

sernixûn raqetiya? .Yan bayê Newrozê giyanê pak 

guheste ahenga Amedê, bi mebesta pîrozbahiya 

2002an, ku sirûda neteweyî bi zaravê şêrîn û zelal 

jê dixwest,  yaxud vîna Yezdan e, jiyan e, mirin e, 

jiyan e..... 

 

Pişterast rakeve seydayê nemir, gel û welat we 

jibîr nakin û şûna we vala namîne. 

 

Seydayê Tîrêj di asoya welat de perteweke pîroz 

dê pelwaz bide, dimîne û herî dimîne, dûrêze 

dîroka jiyanê, ked û xwîn beyhûde narin, ne 

dereng deng bi we ve tê, (berxwedan jiyan e) bi 

serketin ya gelane mamosta... em naxwazin ji 

behrevaniya we, ji hestên nazik û şêrîn raste xo 

pesindar bimînin, ji xwe guhdarên birêz 

xwendevanê hêjayên ku ji nêzve we dinasin biryar 

ya wan e. 

 

Di vê derbarê de wekmesaj em ji serokê komara 

xwe ya Sûriya yê payebilind (Beşar Esed) 

dixwazin ku destegîriyê bide ziman û 
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rewşanbîriya Kurdî da ev welat bi çandeyên cuda 

bête xemilandin û bi evîndarî hev himbêz bikin. 

 

Parazvanê çandeya Kurd em sersaxiyê ji gel û 

malbata we re dixwazin. 

 

 

Rewşenbîrên Kurd 

3/2002 
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Behîname 
 

Bi dilekî tijî kul û xem me nû dilovaniya 

seydayê nemir Tîrêj bihîst. Wek brûskekê bû. 

Bere serê gelê Kurd xweş be! 

Me navê Tîrêj li xwe kir ji ber ku me seyda wek 

dibistankê didît. Ji nifşên nû re wek kanîka avê 

bû. Nifşên nû her ji vê avê vedixwin. 

Bi navê koma Tîrêj em serê malbata wî xweş 

dikin. 

 

 

Koma Tîrêj 

Berlîn- Almaniya 

25-3-2002 
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Seydayê Tîrêj wê di dilê me de be 
 

 

Seydayê Tîrêj wê di dilê me û gelê me de, tim û 

tim bijî, lê belê wendakirina seyda bêguman, wê 

valahiyek mezin be, ber kû li gora min, seyda yek 

ji hogirên seydayê Cegerxwîn, herwiha yek ji 

sitûnên wêje û hunera gelê me ye. 

Ez ji can û dil serxweşiya malbata seyda dikim, 

bila serê gelê Kurd sax be, ber kû seyda dizanî 

xwe çawa bike malê gelê xwe. 

 

Bi navê malbata xwe 

 

Xelîl Xemgîn 
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Tu namirî 
 

Tu namirî, tê bimînî  

Seydayê Tîrêj, tê her hebe û her bimîne 

Bi nav û nîşan.  

Te şax veda li cihanê  

Dengê Kurdsitanê  

Tu bi helbest û gotinên te  

Li me tu dikî buhar.  

Te diyar kir ji van gulan  

Gulên kesk û sor û zer  

Li her çar perçê Kurdsitanê  

Te pîroz kir diyar.  

Gava te xatir dixwestî  

Erd û ezman hejiya. 

Sed rehme li gora te û li wan şehîdan bî.  

Li Ehmedê Xanî û Cegerxwîn.... be.  

Çiqas bêjim kêr nake  

Di Kurdan de bû birîn 

 

Hozan 

Ebdilqadir Silêman 
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Bi navê kovara zaroka Kurd li Sûriyê. 

 

Em gelekî xemgîn û dilşewatin li ser koçberiya 

seydayê Tîrêj ji nav warê torevan û helbestvanên 

Kurda. 

Tê bimînî di dilê gelê Kurd de û sitêrkek geş li 

asîmanê Kurdistanê seydayê Tîrêj. 

 

Berpirsyarê kovarê 

Lawkê Hacî 

25-3-2002 
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Hevalên cemawer jin û mêr 

Malbata nemirê navdar 

Dost û hevalên xemdar 

 

Ev birîn me dilmest û jarkir ji kêlîka bihîstina 

me bo koçkirina seyda, belê seyda bi laşê xwe 

tenê barkiriye, lê giyan û hestê wî ji yê me hemiya 

saxtir e, û wê her sax bimîne di baweriyên me de. 

Mixabin birînek nû avdarê ji me re şand û bi 

kêra xwe ya tûj li sînga me da, lewra ev roj wê 

bimîne xaleke reş û bûyereke bi şewat di pêla 

dîrokê de, hêviya me ji rewşenbîr û nivîskarên 

Kurd ku wê şûna wî vala nehêlin û ramanê wî 

bişopînin da ku ew di bihişta xwe de derman bibe- 

serê me hemiyan sax be. 

 

Kovara Zevî 

Cizîrê 
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Dost û hevalên seyda 

Malbata seydayê xoşewîst 

 

Em bi dilekî xemgîn û kesereke dirêj û bi hestin 

şikestî û henasene melûl malavyî li seydayê me yî 

mezin siwarê deynasûr Tîrêj dikin û serxoşiya we 

dikin û em hêvî dikin ji Yezdanê dilovanê 

mehreban ko seydayê me bibexşîne û bi buhuşta 

rengîn şake û bera serê we sax be. 

 

 

Komelî Jiyanî Kurd 
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Îro, dîsa stêrkek geş ber bi ezmanê Kurdsitanê 

ve hilkişiya.... 

Quling, teyr û tilûrên Kurdistanê dane dorê, 

stêrka xwe li ser baskên xwe hilgirtine ber bi 

ezmanê jorîn ve... 

Îro, kanî, çem û cobar, dar, gul û kulîlk, alal û 

binefş, kevir û latên Kurdsitanê tev de bê deng û 

bîn û reng in.... li ser pesindarê xwe xemgîn in. 

Bila serê gelê Kurd sax be. 

Ez, ji her kesê ku di vê rojê de, di oxira dawî ya 

nemir Tîrêj de beşdar bûye, gelek rêz û sipasiyên 

xwe pêşkêş dikim. 

 

 

Ehmed Heso 

Almanya 

25/3/2002 
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Bi navê malbata Tîrêj 
 

Bi navê xwe û yê malbata xwe, ez sipasiya hemû 

hêzên Kurdî, hemû gelê me yê Kurd, hemû kesên 

hazir ji netewe û olên dîtir, ez sipasiya we tevan 

dikim. Di vê hevgirtin û destgirtina we de ku hûn 

helbestvan û torevanê xwe yê mezin di koça dawî 

de bi oxir dikin. 

Bi dilê xwe yê bi şewat ez bi we re me, vê 

tevgera cemawer  a mezin, ji welatê xerîbiyê 

dibînim, dengê we dibihîzim û ez bawerim ku ev 

rêka ku Tîrêj dabû ser wê berdewam be, çimkî 

lawên gelê Kurd dane ser... çawa stêrka Tîrêj îro 

di ezmanê Kurdsitanê de geşbûye... roja gelê Kurd 

ya geş ne dûr e!  Gelek sipas. 

 

Dara Tîrêj 

Brêmin-Almanya 

25/3/2002 
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 األسٛح األػساء أثٕبء اٌفمٍض ٚ آٌٗ اٌىراَ

 

 

رٍم١ٕب ٔجؤ ٚفبح اٌلبػغاٌىغصٞ : ٠ب ٌٍٛػخ ٚ األؿٝ اٌؼ١ّم١ٓ 

َ آسغ أ٠بَ ػ١ض ٔٛعٚػ اٌّج١ض فىبْ  23/2/2002اٌىج١غ ر١غ٠ؼ ٠َٛ 

إٌجؤ اٌّفجغ ٚلغ اٌوبػمخ ػٍٝ ٔفٛؿٕب ٚ لٍٛثٕب ٚ ػمٌٕٛب ،ألْ 

ِجضع ر١غ٠ؼ فٟ ٘ظٖ اٌظغٚف اٌٙبِخ ِٓ ربع٠ز عد١ً اٌلبػغ اي

. كؼجٕب أّب ٘ٛ ُبِخ ٌٕب ٚ سـبعح ال رؼٛى 

إٔب ٔؼب٘ض اٌفم١ض اٌغبٌٟ أْ ٔجؼً ِٓ لٍٛثٕب ٌٗ اٌّضٜٛ ٚ ِٓ 

ألْ أكؼبعٖ ٚ , ػمٌٕٛب ٌٗ ِؤٜٚ ٚ ِٓ طاوغرٕب ٌٗ اٌّالط ا٢ِٓ 

ٚ لوبئضٖ رظً كضٚا اٌجالثً فٟ اٌغ٠بى ٚ اٌجٕبئٓ ٚ أغبٟٔ كجبة 

ثٕبد وغصؿزبْ فٟ اٌـٙٛي ٚ فٟ ؿفٛح اٌججبي ٚ ٠جمٝ اؿُ ر١غ٠ؼ 

. ػٍٝ اٌلفبٖ ٚ األٌـٓ ػجغ األج١بي 

ٚال ٠ـؼٕب اال أْ ٔؼؼٞ أٔفـٕب ٚ ؿبئغ أثٕبء كؼجٕب اٌىغصٞ 

ِغ , ثبٌّوبة األ١ٌُ ٚ ٔشوىُ ثبٌظوغ ٠ب اسٛرٕب أثٕبء ٚ آي اٌفم١ض 

اٌغبٌٟ اٌفغصٚؽ ٚ ر١ّٕبرٕب ٌىُ ج١ّؼب ثبٌوجغ ٚ اٌـٍٛاْ ٚ ٌٍفم١ض 

. اٌجٕبْ 

 

        24/3/2002   َ

        

ِٕظّخ أٚرثب 

ٌٍزذبٌف اٌضٌّمراطً اٌىرصي                             
فً ضٛرٌخ                                  
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.رذ١خ ٚ ادزغاَ ٚ ثؼض   

ل١ٕب ٔجؤ ٚفبح اٌلبػغ ٚ رً, ثمٍٛة ٍِئ٘ب اٌذؼْ ٚ األؿٝ

. إٌّبًً إٌُٟٛ األؿزبط ر١غ٠ؼ 

ٚ ربثؼٕب , ٌمض ػغفٕب كبػغٔب اٌىج١غ اٌّغدَٛ ر١غ٠ؼ ػٓ لغة

ٚ لض لضعٔب ف١ٗ ػٍٝ اٌضٚاَ دّبؿزٗ , ِـ١غرٗ اٌلؼغ٠خ ثب٘زّبَ ثبٌغ

ٚ ِب ٠ؼب١ٔٗ ِٓ , اٌّزؤججخ رجبٖ لٌب٠ب كؼجٗ اٌىغصٞ اٌؼبصٌخ

. ٚلٗ اٌم١ِٛخ ٚ اٌض٠ّمغا١ُخ االًِٙبص ٚ اٌذغِبْ ِٓ أثـَ دك

ٚ ٌُ , ٚ ثبٌغغُ ِٓ أْ اٌفم١ض اٌغادً ٌُ ٠ىٓ ػًٌٛا فٟ دؼثٕب

فمض وٕب ٔغٜ ف١ٗ اثٕب ثبعًا , ٠ىٓ ػٍٝ ٚفبق ربَ ِغ سِٗ اٌفىغٞ

, ٠ٕبًً ثبٌفؼً ٚ اٌىٍّخ اٌوبصلخ ِٓ أجً سالهٗ, ٌلؼجٗ اٌىغصٞ

ِٚٓ أجً أْ ٠ذزً ِىبٔٗ إٌّبؿت رذذ اٌلّؾ وىً كؼٛة 

.  األعى

ٚ ثىً ِب سٍفٗ ِٓ اٌلؼغ ٚ , ٚثٙظا اٌّؼٕٝ فبْ اٌغادً اٌىج١غ

ٚ ثبٌزبٌٟ فمض وبْ عد١ٍٗ سـبعح , األصة ٘ٛ ٍِه اٌلؼت اٌىغصٞ

ٚ ثٙظا اٌّؼٕٝ أ٠ٌب فبْ أ٠خ ِذبٌٚخ ٌذوغٖ فٟ اُبع , ٌىبًِ كؼجٗ

. ِذضص ِذبٌٚخ ٌٍزم١ًٍ ِٓ أ١ّ٘زٗ 

: طٚٞ اٌفم١ض األفبًً 

َ ا١ٌىُ ثبؿُ اٌّىزت اٌـ١بؿٟ ٌٍذؼة ثٙظٖ إٌّبؿجخ األ١ٌّخ ٔزمض

ٚ ثب١ٌٕبثخ ػٓ وٛاصعٖ ٚ ِٕب١ًٍٗ ٚ , ا١ٌـبعٞ اٌىغصٞ فٟ ؿٛع٠ب 

جّب١٘غٖ ثؤدغ اٌزؼبػٞ اٌمٍج١خ ِز١ّٕٓ ٌٍفم١ض ١ُت اٌضغٜ ٚ ٌىُ 

. اٌوجغ ٚ اٌـٍٛاْ 

25/3/2002  

اٌّىزت اٌطٍبضً                    
       ٌٍذسة اٌٍطبري اٌىرصي فً ضٛرٌب
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 األسٛح آي اٌفمٍض ضٍضاًٌ رٍرٌس األفبضً

 

ٌمض إٌّٓب وض١غًا ٔجؤ عد١ً اٌلبػغ اٌّجضع ؿ١ضا٠ٟ ر١غ٠ؼ ١ٌٍخ 

ُّ ثٗ ٚ٘ٛ ِبػاي ٠ف١ي األصة  23/3/2002 اصغ ِغى ػٌبي أٌ

ٌمض سـغٔب ِٚؼٕب أثٕبء اٌلؼت اٌىغصٞ فٟ ػَّٛ , كؼغًا ٚ ٔضغًا 

ًِب ثبعػًا ِٓ أػالَ األصة اٌىغصٞ فٟ غغة وغصؿزبْ وغصؿزبْ ػً

ٚ ؿزظً طوغٜ , ٚ ػ١ّضًا ِٓ ػّضح ِضعؿخ اٌلؼغ اٌىالؿ١ىٟ

ر١غ٠ؼ رزٕبلٍٙب األج١بي ػجغ ٔزبجٗ ٚ ِآصغٖ األصث١خ ٚ إٌٌب١ٌخ ِٓ 

ثضء ٔلبُٗ فٟ س٠ٛجْٛ ٚ ِـبّ٘زٗ فٟ ِجٍزٟ ؿز١غ ٚ ٘بٚاع ِغ 

, دزٝ آسغ أ٠بَ د١برٗ  آي ثضعسبْ ٚ ثبلٟ أصثبء ػوغٖ ا١ٌّب١ِٓ ٚ

د١ش وبْ ِضبي اٌّجضع إٌُٟٛ ٚ ّٔٛطط اٌغجً اٌلُٙ ٚ اٌّضافغ 

. اٌّشٍن ػٓ ل١ٌخ كؼجٗ ثبثبء 

ٌٕب ٚ ٌىُ , رذ١خ ػِغح اٌٝ عٚح اٌفم١ض اٌغبٌٟ ؿ١ضا٠ٟ ر١غ٠ؼ

. اٌوجغ ٚ اٌـٍٛاْ ٌٚٗ فـ١خ اٌجٕبْ 

٠ض ِغ ر١ّٕبرٕب ثبٌؼّغ اٌّض, ٚ رمجٍٛا سبٌن رؼبػ٠ٕب األس٠ٛخ     

 

       25/3/2002   َ

صالح ثضر اٌضٌٓ 

رئٍص دسة االرذبص اٌشؼجً اٌىرصي              

فً ضٛرٌخ                          
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 ثبضُ اٌٍجٕخ إٌّطمٍخ ٌٍذسة اٌشٍٛػً فً اٌجسٌرح

 

ٔمضَ رؼبػ٠ٕب اٌذبعح ٌىُ ٌٕٚب ٔذٓ ِؼلغ اٌل١ٛػ١١ٓ فٟ 

اٌىغصٞ اٌظٞ رجٍٝ ف١ٗ إٌبد١خ  اٌجؼ٠غح ثفمض أدض اثغػ أػالَ اٌلؼغ

اٌِجم١خ ٚا١ٌُٕٛخ ٚ٘ظا اْ صي ػٍٝ كٟء أّب ٠ضي ػٍٝ اٌغٚح 

ا١ٌُٕٛخ اٌّزؤهٍخ فٟ ٔفـٗ ١ٍُخ د١برٗ ٚدزٝ آسغ ٌذظخ ِٓ 

. ػّغٖ

ِغح صب١ٔخ ٔؼؼ٠ىُ ٚوً ِذج١ٗ ٚأهضلبئٗ ٚاٌظ٠ٓ ػب٠لٖٛ 

. ٚػبكغٖٚ ثلىً ػبَ ٚػبئٍزٗ اٌىغ٠ّخ ثلىً سبم

                                                  

 

 

ٌٛضف أدّض                                  

ػضٛ اٌّىزت اٌطٍبضً ٌٍذسة اٌشٍٛػً اٌطٛري             
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ٌجبْ اٌضفبع ػٓ دمٛق اإلٔطبْ فً ضٛرٌب 

 

ثجبٌغ اٌٍٛػخ ٚاألؿٝ رٍم١ٕب ٔجؤ ٚفبح اٌلبػغ ٚاألص٠ت اٌىغصٞ 

لضَ اٌّغدَٛ اٌىض١غ ٌشضِخ اٌضمبفخ ٌمض . اٌّؼغٚف ؿ١ضاٞ ر١غ٠ؼ

اٌىغص٠خ ٚوبْ اٌّضبي اٌذٟ ٌٍُٕٟٛ اٌّشٍن اٌّضافغ ػٓ دمٛق 

كؼجٗ ٚاٌّئِٓ ثبٌزآسٟ ث١ٓ اٌلؼج١ٓ اٌىغصٞ ٚاٌؼغثٟ ٚثؤْ ؿٛع٠ب 

ؿٛف رىْٛ ألٜٛ ١ًُٕٚب ف١ّب ٌٛ اػزغفذ ثذمٛق اٌلؼت اٌىغصٞ 

وغح ٚٔذٓ ػٍٝ صمخ ثؤْ اٌّغدَٛ ؿٛف ٠جمٝ د١ًب فٟ طا. اٌّلغٚػخ

. وً اٌّذج١ٓ ٌٍـالَ ٚاٌّـبٚاح ٚاٌذغ٠خ

 

فٟ اٌّب١ٔب ٚثبؿّٟ كشو١ًب  CDFأرمضَ ثبؿُ أػٌبء اٌٍجبْ 

ثشبٌن اٌؼؼاء عاج١ٓ ِٓ اٌؼٍٟ اٌمض٠غ أْ ٠زغّض اٌفم١ض ثٛاؿغ 

عدّزٗ ٚعًٛأٗ ٠ٚـىٕٗ فـ١خ جٕبٔٗ ٠ٍُٚٙ اٌلؼج١ٓ اٌىغصٞ 

. ػْٛٚاٌؼغثٟ ج١ًّ اٌوجغ ٚاٌـٍٛاْ، ٚأٔب هلل ٚأٔب ا١ٌٗ عاط

 

اٌّذبًِ اضّبػًٍ ِذّض                                

   فً اٌّبٍٔب CDFػضٛ ٍ٘ئخ اٌشبرج ِّٚثً                  

 

 

 



Şînî û çilrojiya koçkirina seydayê Tîrêj.................... 135 

 

 

... إٌى  ػبئٍخ فمٍضٔب اٌىجٍر رٍرٌس ٚأٍ٘ٗ ٚأصضلبئٗ

 

 

ثبؿُ رٕظ١ُ أٌّب١ٔب ٌٍذؼة اٌض٠ّمغاُٟ اٌزمضِٟ اٌىغصٞ فٟ 

ؿٝ ٚاٌذؼْ ٌفمضاْ كبػغ ؿٛع٠ب، ٔزمضَ ا١ٌىُ ثؤدغ ِلبػغ األ

اٌىغص ٚوغصؿزبْ، ٚاٌؼبكك األثضٞ ٌلؼجٗ ُٕٚٚٗ ٚاٌظٞ ٚ٘ت 

د١برٗ ٌّٙب، ٚ٘ب٘ٛ كؼجٕب ا١ٌَٛ ٠غص ٌٗ اٌج١ًّ ثٙظا اٌجّغ اٌغف١غ 

. اٌظٞ جبء ١ٌٛصػٗ اٌٛصاع األس١غ

 

إٔب ػٍٝ صمخ ثؤْ اٌلؼت اٌىغصٞ اٌظٞ أٔجت ر١غ٠ؼ، ٌٓ ٠جشً 

ثٗ ٚصمبفزٗ، ٚأٔبعٚا اٌضعٚة أِبَ ثؤِضبٌٗ اٌظ٠ٓ ؿبّ٘ٛا فٟ اغٕبء أص

أثٕبء اٌىغص اٌظ٠ٓ ٠ـ١غْٚ ػٍٝ اٌضعة اٌظٞ ؿ١ئصٞ فٟ إٌٙب٠خ اٌٝ 

. ١ًٔ اٌلؼت اٌىغصٞ ٌذمٛلٗ اٌم١ِٛخ

 

. ر١غ٠ؼ دٟ فٟ لٍٛثٕب

. ٌٕٚب ٌٚىُ اٌوجغ ٚاٌـٍٛاْ    

 

رٕظٍُ أٌّبٍٔب                                  

اٌزمضًِ اٌىرصي فً ضٛرٌب ٌٍذسة اٌضٌّمراطً               

 

 

25/3/2002 
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ثطُ اهلل اٌردّٓ اٌردٍُ 

 

 ٔؼً رفٍك ِٕبضً ٚشبػر ٚصضٌك ػسٌس

 

٠ب جّب١٘غ كؼجٕب اٌىغصٞ فٟ ؿٛع٠ب 

ل١بصح ( اٌجبعرٟ)عفبق دؼثٕب اٌض٠ّمغاُٟ اٌىغصٞ فٟ ؿٛع٠ب 

. ٚلٛاػض

. أهضلبء ٚآي اٌفم١ض اٌغادً اٌلبػغ ر١غ٠ؼ

 

ػ١ّم١ٓ رٍم١ٕب ٔجؤ ٚفبح كبػغٔب ثّؼ٠ض ِٓ األؿٝ ٚاٌذؼْ اي

وبْ . اٌىج١غ ٚعفم١ٕب ٚهض٠مٕب ٚأزمبٌٗ اٌٝ جٛاع ثبعئٗ رؼبٌٝ

اٌّغفٛع ٌٗ ِٓ أٚائً ِٓ اٌزؼَ فٟ كؼغٖ ثم١ٌزٕب اٌم١ِٛخ ٚاٌضفبع 

ٌمض وبْ آسغ ٌمبء ٌٕب ثٗ فٟ . ػٕٙب وؼبكك ٠زغٓ ثبٌىغص ٚوغصؿزبْ

ألِخ اٌشبٌض ثبٌّب١ٔب ١ٌزغٕٝ ثبٌىغص ٚوغصؿزبْ ٚك١ٙض ا2001ػبَ 

.  ِوِفٝ اٌجبعػأٟ

ؿٛف ٠جمٝ اٌفم١ض سبٌضًا ثلؼغٖ ٚأصثٗ اٌمِٟٛ ٚدـٗ إٌُٟٛ 

. اٌٝ األثض

ٚؿ١جمٝ ٔزظوغٖ اٌٝ آسغ ٠َٛ ٔؼ١لٗ، فمض وبْ عف١مًب ٚهض٠مًب 

. ٚجبعًا ػؼ٠ؼًا

ٔؼؼٞ ثبٌفم١ض كؼجٕب اٌىغصٞ لبُجخ ٚدؼثٕب اٌض٠ّمغاُٟ اٌىغصٞ 

ٔفـٕب ٔضع ٌٗ اهلل اٌؼٍٟ اٌمض٠غ أْ ، ٚآي اٌفم١ض ٚأ(اٌجبعرٟ)فٟ ؿٛع٠ب 

.٠زغّضٖ ثٛافغ عدّزٗ  

. أٔب هلل ٚأٔب ا١ٌٗ عاجؼْٛ

 

/ ػٓ ِٕظّخ أٌّبٍٔب    

( اٌجبررً)ٌٍذسة اٌضٌّمراطً اٌىرصي فً ضٛرٌب 

ِطؤٚي إٌّظّخ ِذّض ضؼٍض آٌٛجً     
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 أً٘ اٌرادً ضٍضاي رٍرٌس ٚأصضلبءٖ

 

االكزغاوٟ اٌىغصٞ رٍم١ٕب فٟ اٌٍجٕخ إٌِّم١خ ثبٌجؼ٠غح ٌٍذؼة 

ِـبء ( ٔب٠ف دـٛ)فٟ ؿٛع٠ب ٔجؤ ٚفبح اٌلبػغ اٌج١ًٍ ؿ١ضاٞ ر١غ٠ؼ 

ػبًِب لٌبٖ فٟ (79)ثبٌذؼْ ٚاألؿٝ ػٓ ػّغ ٔب٘ؼ  23/3/2002

. سضِخ األصة اٌىغصٞ دزٝ اٌغِك األس١غ

رغن األص٠ت اٌّذجٛة اٌؼض٠ض ِٓ اٌّئٌفبد اٌموو١خ 

اٌىغص٠خ ٚوزت ػٓ ٚاٌضٚا٠ٚٓ اٌلؼغ٠خ ٚاٌظٞ ِجض األسٛح اٌؼغث١خ 

ٚوبْ ٠ؼض  Ey bilbilê dilşadîاٌغث١غ ُٚبٌت ثزؼٍُ ٌغخ اٌجالثً 

ثذك هٛرًب كؼغ٠ًب أه١اًل ِٚز١ّؼًا وؤدض أثغػ األهٛاد اٌلؼغ٠خ 

. اٌىغص٠خ اٌىالؿ١ى١خ فٟ ؿٛع٠ب

رزمضَ اٌٍجٕخ إٌِّم١خ ثبٌجؼ٠غح ٌٍذؼة االكزغاوٟ اٌىغصٞ فٟ 

ادً ٚأهضلبءٖ ِٚذج١ٗ ؿٛع٠خ ثؤهضق اٌزؼبػٞ اٌمٍج١خ ألً٘ اٌغ

. ِز١ّٕخ ٌٍج١ّغ اٌوذخ ٚاٌؼّغ اٌّض٠ض

 

 

       24/3/2002اٌجسٌرح 

اٌٍجٕخ إٌّطمٍخ فً اٌجسٌرح 

ٌٍذسة االشزراوً اٌىرصي فً ضٛرٌخ 
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 األسٛح ٚاألسٛاد أٚالص اٌفمٍض اٌىجٍر
 

أثٛ  -ِالي رٍرٌسػبئٍخ فم١ض اِزٕب اٌىغص٠خ اٌلبػغ اٌىج١غ 

. جّبي

. ٌغ األؿٝ ٚاٌذؼْ ٔجؤ ٚفبح اٌلبػغ اٌىج١غ أثٛ جّبيرٍم١ٕب ثجب

فبؿّذٛا ٌٕب أ٠ٙب األسٛح أْ أرمضَ ا١ٌىُ ٚثبؿُ عفبلٟ فٟ ِٕظّخ 

اٌشبعط ٌذؼة االرذبص اٌلؼجٟ اٌىغصٞ فٟ ؿٛع٠خ ثبٌزؼبػٞ اٌمٍج١خ 

اٌوبصلخ ثغ١بة اٌفم١ض اٌىج١غ اٌلبػغ أثٛ جّبي، اٌظٞ غ١جٗ اٌّٛد 

ٌزٟ ٠ّغ ثٙب كؼجٕب اٌىغصٞ فٟ ػٕب فٟ ٘ظٖ اٌظغٚف اٌوؼجخ ا

أجؼاء ُٕٚٗ اٌّمـُ وغصؿزبْ د١ش وٕب ثؤِؾ اٌذبجخ اٌٝ ٚجٛصٖ 

. ث١ٕٕب

ٌمض رغن اٌفم١ض ثوّبرٗ ػٍٝ ربع٠ز دغوخ كؼجٕب اٌىغصٞ ِٓ 

سالي ِـ١غرٗ إٌٌب١ٌخ ِٚٓ سالي أكؼبعٖ اٌزٟ رظٚلٙب أثٕبء كؼجٕب 

ػخ ِٓ د١ش وبٔذ رغص ػٍٝ كفبٖ اٌوغ١غ ُِٕٚٙ ٚاٌىج١غ فٟ وً ثك

. أعى وغصؿزبْ

أٌف رذ١خ اٌٝ عٚح اٌلبػغ اٌىج١غ أثٛ جّبي اٌزٟ ٌُ رٙضأ أال 

ث١َٛ عد١ٍٗ ٚؿ١جمٝ سبٌضًا فٟ طاوغح األج١بي اٌمبصِخ اٌٝ جبٔت 

اٌلؼغاء اٌؼظبَ ِٓ  

-ٚفمٙٝ ر١غاْ -أثٕبء كؼجٕب اٌىغصٞ أِضبي ِالٞ جؼ٠غٞ

. ٚجىغس٠ٛٓ-ٚث١ىؾ–١ّ٘ٚٓ 

ْ رؼبػ٠ٕب ِٚٛاؿبرٕب ٢ي اؿّذٛا ٌٕب ِغح أسغٜ ثبٌزؼج١غ ع

. اٌفم١ض ٚػبئٍزٗ

. اٌّجض وً اٌّجض ٌه ٠ب أثٛ جّبي

. اٌوجغ ٚاٌـٍٛاْ ألٚالص ٚػبئٍخ اٌفم١ض
 26/3/2002ثراؽ 

ِذّض رشٍض .ص

ِطؤٚي ٌجٕخ ِٕظّخ اٌشبرج 

ٌذسة االرذبص اٌشؼجً اٌىرصي فً ضٛرٌخ 
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 ٔجً اٌفمٍض األر اٌىرٌُ جّبي ٚآٌٗ ٚطٌٚٗ

 

. عاُٟ اٌىغصٞ اٌـٛعٞ ٚادبٌخ ػٕب١ٔبثخ ػٓ اٌذؼة اٌض٠ّك

ٔلبعوىُ األٌُ ٚاٌذـغح فٟ ٘ظٖ اٌشـبعح اٌىج١غح اٌزٟ أٌّذ 

ثىُ ٚثٕب ٚثبألصة اٌىغصٞ ثغد١ً كبػغٔب اٌىج١غ ؿ١ضاٞ ر١غ٠ؼ 

ٚالْ . اٌظٞ ػ٠ٓ األصة اٌىغصٞ ثؤػظة اٌموبئض ٚاع٘ف اٌّلبػغ

كبػغٔب اٌىج١غ ؿ١ضاٞ ر١غ٠ؼ لٌٝ جً د١برٗ ٚ٘ٛ ٠ٕلض اٌجّبي 

ٚاٌظٍُ -دت ٚاٌذغ٠خ ٚاٌىغاِخ، ٠ٚوغر فٟ ٚجٗ اٌـٛاصٚاي

. ٚاٌجالص٠ٓ ٠ٚـّٛ ٌٕوغح اٌذك

ِّٚٙب وبْ ِلغة كبػغٔب اٌغادً ٚأزّبئٗ فبٔٗ ؿ١جمٝ سبٌضًا 

. ثظوغاٖ فٟ ١ًّغٔب وغصًا ٚػغثًب ٚؿٛع١٠ٓ ج١ّؼًب

الٔٗ غٕٝ ٌٕب ج١ّؼًب أػظة اٌموبئض ٚاعرمٝ ثٕب ج١ّؼًب ٔذٛ 

. صحاٌّلبػغ اإلٔـب١ٔخ اٌّٛح

ٌٍغادً اٌىج١غ اٌشٍٛص ٚاٌغفغاْ 

ٌٚىُ ِٓ ثؼضٖ ُٛي اٌجمبء ٚاٌوجغ ٚاٌـٍٛاْ 
 ٚاْ هلل ٚاْ إٌٍٗ ٌراجؼْٛ

 

24/3/2002 

اٌّىزت اٌطٍبضً                                         

 ٌٍذسة اٌضٌّمراطً اٌىرصي اٌطٛري                              
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: صضلبء، أٌٙب اٌذشض اٌىرٌُ األسٛاد ٚ األسٛح، أٌٙب األ

اؿّذٛا ٌٕب ثبؿُ اٌٍجٕخ إٌِّم١خ ٌٍذؼة اٌل١ٛػٟ اٌـٛعٞ فٟ 

اٌجؼ٠غح أْ ٔزمضَ ا١ٌىُ ثؤدغَّ رؼبػ٠ٕب ٚ ِٛاؿبرٕب اٌمٍج١خ ثفمض اٌلبػغ 

( ثبٌّال ر١غ٠ؼ ) ٚ اٌٍّمت ( ِال ٔب٠ف دـٛ ) اٌىغصٞ اٌّؼغٚف 

اٌج١ًّ ٚ اٌظٞ هضح عصدًب ٠ُٛاًل ِٓ اٌؼِٓ ٚ الَِؾ ِثلؼغٖ 

أدّت ُٕٚٗ ٚ صافغ ػٓ اٌذغ٠خ ًض , اٌّئصغ آالَ ٚ آِبي كؼجٗ 

َِجمٟ ٚ أْفَغَص ٌٍّغأِح جبٔجًب َِّٙب  ج١ّغ أكىبي االًِٙبص اٌمِٟٛ ٚ اٌ

َْ عد١ٍٗ ٌشـبعح ٌٕب ج١ّؼَب فٟ ٘ظا اٌؼِٓ , فٟ فٕٗ ٚ أصثٗ  ٚ ا

اٌوؼت ٚ ٔذٓ ٔغٜ اٌؼبٌُ ثؤوٍّٗ ٚ لض ٌَفزٗ غ١َٛ اإلِجغ٠ب١ٌخ ٚ 

كب٘غًح وً  أؿٍذزٙب فٟ ٚجٗ اٌلؼٛة ِٓ , ه١ٔٛ١ٙخ اٌـٛصاء اي

ْٓ ١٘ٙبد ف١ًٍ اٌظب١ٌّٓ  َٗ اإلع٘بة اٌٝ اٌـالح إٌٛٚٞ ٚ ٌى ُرّٙ

َْٔىَفَؤْد ُرْمغع , ألوغ  ُِْؼٍٕخً  أْ ٠َٛ , ٚ أجغاؽ اٌذغ٠خ ِب ا

.  اٌشالم آٍد 

ٚ اٌزٟ  1995ففٟ ِمبثٍٍخ أجغرٙب ِؼٗ ِجٍخ اٌّٛاؿُ ػبَ 

اْ : دغف١ًب ( اٌّال ر١غ٠ؼ ) اٌل١ٛػٟ اٌـٛعٞ لبي٠وضع٘ب اٌذؼة 

ِـ١غح إٌٌبي ١ٌـذ ؿٍَٙخ ٚ اْ ػ١ٍىُ أاَل رفمضٚا األًِ ثٌٕبٌىُ ٚ 

فبطا , اْ اٌذؼة ٚاٌل١ٛػ١خ ّ٘ب سالم اٌلؼٛة ٚ اٌىبصد١ٓ 

َْ ثٍضأًب  وبٔذ رجغثخ االكزغاو١خ فٟ عٚؿ١ب لض ٚلؼذ فٟ أػِخ فب

٠خ ٚ ِب ػاي اٌل١ٛػ١ْٛ ُ٘ ػض٠ضًح ِبػاٌذ رذًّ عا٠زٙب اٌل١ٛع

ٌَ رجْٕٛ ِب ػعػذ ٠ضاوُ ػٕض٘ب  ١ٍُمخ ِجزّؼبرُٙ ٚ ؿ١ؤرٟ ٠ٛ

أجً أ٠ٙب اٌوض٠ك اٌؼؼ٠ؼ ٚ اٌلبػغ ( . وٍٟ عاثٗ ثٙبعٖ : )ؿؤغٕٟ 

ُْ لغ اٌؼ١ٓ فـٕغٕٟ ِؼًب , اٌغادً  ٌَ دزًّب ) َٔ ( . اْ اٌغث١غ لبص

ط٠ٚٗ ٚ ٔزّٕٝ ٌىُ ج١ّؼًب ُٛي اٌجمبء ٚ اٌؼّغ اٌّض٠ض ٚ ألٍ٘ٗ ٚ 

. كؼجٗ اٌوجغ ٚ اٌـٍٛاْ 

ٚ كىغًا إلهغبئىُ                

 

اٌٍجٕخ إٌّطمٍخ ٌٍذسة اٌشٍٛػً اٌطٛري                           
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" ؿ١ضاٞ ر١غ٠ؼ"ثجبٌغ اٌذؼْ ٚ األؿٝ رٍم١ٕب ٔجؤ ٚفبح اٌّغفٛعٌٗ 

ٚ ؿ١جمٝ , اٌظٞ أٌِٝ د١برٗ فٟ سضِخ أثٕبء كؼجٗ  ٚ اإلٔـب١ٔخ

. فٟ طاوغح األوغاص ٚ اإلٔـب١ٔخ طاوغٖ سبٌضح 

 

أٔب هلل ٚ أٔب ا١ٌٗ عاجؼْٛ                                 

                  

اٌزجّغ اٌٛطًٕ اٌضٌّمراطً اٌطٛري 

اٌّىزت اٌطٍبضً 
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ثؼ١ّك األؿٝ رٍم١ٕب ٔجؤ ٚفبح اٌلبػغ اٌىغصٞ اٌىج١غ ؿ١ضاٞ ر١غ٠ؼ 

ثؼض ػِبء اؿزّغ لغاثخ اٌظٞ ٚافزٗ ا١ٌّٕخ ٚ اسزِفزٗ ِٓ ث١ٕٕب 

. ٔوف لغْ 

ٌمض ػغفذ كبػغٔب اٌشبٌض ِٕظ أوضغ ِٓ صالصخ ػمٛص فىبْ كبػغًا 

وج١غًا ٚ ١ًُٕٚب ِشٍوًب ٚ أٔـبًٔب ِزٛاًؼًب أدت كؼجٗ ٚ ثٍضٖ ٚ 

وغاؽ د١برٗ ِٓ أجً األصة اٌىغصٞ فٌذٝ ثىً كٝء ِٓ أجً 

. اٌم١ٌخ اٌىغص٠خ 

ا وبْ ٠ّٙٗ سضِخ كؼجٗ ٌٙظا ظً فم١غًا ٌُ ٠ّٙٗ جّغ اٌّبي ثمضع َ

. ٚ ثٍضٖ 

. ثبؿّٟ ٚ ثبؿُ دؼثٕب االكزغاوٟ اٌىغصٞ فٟ ؿٛع٠خ 

أػؼٞ أؿغح اٌغادً اٌىج١غ ٚ أهضلبئٗ ٚ ِذج١ٗ ٚ أرّٕٝ ٌُٙ ٚ 

. ٌٕب اٌوجغ ٚ اٌـٍٛاْ ٚ ٌٍغادً اٌىج١غ فـ١خ اٌجٕبد 

                                                                                               

 

 

 صبٌخ وضٚ                                                           
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 ثطُ اهلل اٌردّٓ اٌردٍُ

 

" وً ٔفؾ طائمخ اٌّٛد"

ٚ ٘بأٔظا ألف اجالال .. ِضٍّب وبْ ٠مبي اٌفم١ض فٟ ػغؽ اٌل١ٙض 

ِٓ ٚ ألٛي لٌٛٗ .. ػٍٝ عٚح اٌفم١ض ٚ أٔب أِبِىُ  فٟ ػغؽ اٌفم١ض 

ِـزـّذًب دٌغرٗ . وً وٍّخ وبٔذ رشغط ِٓ فّٗ ِزٛجًٙب ا١ٌٗ 

. اٌغٚد١خ  اٌظو١خ ث١ٕٕب فٟ أْ أغ١غ فمَ أٚي وٍّخ وبْ ٠غصص٘ب 

طان اٌلبػغ اٌظٞ ػبف ٚ سبى ٚ لبعع .. أٗ طان اإلٔـبْ 

لغٕٔب اٌظٞ ٔؼبهغٖ ٚ  –ثـالح اٌلؼغ ِذّض غّغاد لغْ ثؤوٍّٗ 

. صٚٔذ ٌٍزبع٠ز .. دُ ث١ٌِٛخ رىبص أكؼبعٖ أْ رىْٛ ؿجالد ٚ ِال

ٌمض وبٔذ اٌّـ١غح اٌلؼغ٠خ ٌضٜ اٌفم١ض ِلذٛٔخ ٚ ِلذٛطح 

صائًّب ثؼجك اٌزبع٠ز اٌزغاصٟ ٚ ػغالزٗ فٟ أعفغ رج١ٍبرٗ ٚ ِلذٛٔخ 

وظٌه ثذغاعح اٌزبع٠ز اٌّؼبهغ اٌذٟ اٌظارٟ ٚ اًٌّٛٛػٟ فٟ 

. اثغاػ ِّ٘ٛٗ ٚ لٌب٠ب كؼجٗ ٚ أِزٗ اٌىغص٠خ 

ِال )عُ٘ األؿبؿٟ فٟ أكؼبع اٌفم١ض فىّب وبْ ٌٍٕبؽ دٌٛ

فؼٍٗ .. فمض وبْ ٌلؼغ اٌفم١ض دٌٛعٖ األؿبؿٟ فٟ إٌبؽ ( ٔب٠ف

اٌزذغ٠ٌٟ دمًب ٚ اٌّؼغفٟ فؼاًل ٚ اٌضٛعٞ أهاًل فٟ ٔبؽ ػِبٔٗ ٚ 

ٔمٛي ثال ِجبٌغخ اْ كؼغ اٌفم١ض فٟ اٌّؼبعن اٌم١ِٛخ ٚ االجزّبػ١خ ٚ 

. ٘ب فٟ اٌّؼبعن اٌزغاص١خ وبْ ِٓ ألٜٛ األؿٍذخ اٌزٟ ٠ـزشضِْٛ

كؼغ ٠ـغٞ فٟ اٌجّب١٘غ وبٌٕبع ف١و١غ ِٓ أُ٘ ػٛاًِ   

أضفبع اٌجّب١٘غ ٚ رذٛالرُٙ فٟ اٌلبعع اٌٝ ِٛجبد رمزذُ اٌـضٚص 

.. ح األؿٛاع وبٌٕبع 

ٚ ِٓ كٙض اٌفم١ض ػٕضِب وبْ ٠ٍمٟ ثموبئضٖ فٟ إٌّبؿجبد 

اٌم١ِٛخ ٠غٜ و١ف ٠لزؼً ٔبع كؼغٖ فٟ أٚؿبٍ اٌجّب١٘غ ٚ 

٠لزؼً اٌجّٙٛع ِؼٗ ٚ ٠زفبػً فٟ ٚجضأٗ ١ٌغٜ ثؼ١ٕ١ٗ اٌذٌٛع ف

ٚ ٠ٍّؾ ثجـضٖ ٚٚجضأٗ و١ف ٠وجخ اٌلؼغ ٔبعَا ٚ و١ف ٠ىْٛ 

. ؿالدًب ٠شزغق ٚ جضاْ وً وغصٞ فٟ وً ِىبْ 
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فغغُ االٔزىبؿبد اٌزٟ آٌذ ٌٍلؼت اٌىغصٞ فٟ وبفخ أجؼاء 

وغصؿزبْ ٚ عغُ اٌزٕبلٌبد اٌّزٛاجضح ػٍٝ اٌـبدز١ٓ اٌىغصؿزب١ٔخ 

اٌىغص٠خ ٚ عغُ ِب ػبٔبٖ اٌفمغ فٟ أغٍت ؿٕٛاد ػّغٖ صاسً ٘ظٖ ٚ 

اٌّؼّؼخ فبٔٗ وُ ٠زغغة أثضًا ػٓ اٌٛػٟ ثذمبئك ٚٚلبئغ ػٓ كؼجٗ ٚ 

. أِزٗ اٌىغص٠خ ٚ ػوغٖ اٌظٞ وبْ ٠ؼب٠لٗ 

ٚ ٌُ ٠زٛلف ٌذظخ ػٓ اٌزفبػً إٌٌبٌٟ ِغ ل١ٌزٗ اٌم١ِٛخ 

ظخ ِٓ أ٠بِٗ اٌىغص٠خ فظً هبِضًا ٚ كبػغًا ٚ ِٕبًاًل اٌٝ آسغ ٌخ

. إٌٌب١ٌخ 

فزذ١خ اٌٝ عٚح اٌفم١ض ٚ ِضعؿزٗ اٌلؼغ٠خ اٌّجضػخ ٚ رذ١خ ٌىً 

وغصٞ اٌظٞ أٔجت ٚ ِب ٠ؼاي ٠ٕجت ٘ظٖ اٌّضعؿخ اٌلؼغ٠خ اٌّجضػخ 

.. وّب ٠ٕجت غ١غٖ ِٓ ِشزٍف اٌّضاعؽ اٌّجضػخ اٌشاللخ 

ٚ اٌٝ وٍّخ ٚ جٍّخ وزجذ ثشَ . ٚ رذ١خ اٌٝ صٚا٠ٕٚٗ اٌلؼغ٠خ 

. ٠ضٖ 

. اٌٝ آي اٌفم١ض  ػؼائٕب

 .ٚ ػؼاإٔب اٌٝ وً وغصٞ ٚ وً ِٓ كبعن فٟ ِغاؿ١ُ اٌؼؼاء
 
 

25/3/2002 

ٚ ٌىُ جسًٌ اٌشىر                 

 

 

 وٍّخ شجبة اٌىرص فً ضٛرٌب
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ثطُ اهلل اٌردّٓ اٌردٍُ 

 

. ثبضُ ِجٍخ اٌذٍبح 

ٔؼؼٞ أٔفـٕب ٚ كؼجٕب اٌىغصٞ ٚ اٌذغوخ اٌضمبف١خ اٌىغص٠خ ػٍٝ 

ي اٌلبػغ اٌىج١غ ؿ١ضاٞ ر١غ٠ؼ ثغد١ً ٘ظا اٌلبغغ اٌؼظ١ُ عدٟ

سـغد األِخ اٌىغص٠خ صػبِخ أؿبؿ١خ ِٓ صػبِبرٙب اٌلبِشخ فٟ 

. ػبٌُ األصة 

ٚكبػغًا فظًا ٠ٌبٟ٘ اٌِٛص اٌلبِز ثمبِزٗ اٌلؼغ٠خ ٚ ال ٠ـؼٕب 

فٟ ٘ظا ا١ٌَٛ اٌؼو١ت ااّل أْ ٔغًٝ ثمٌبء اهلل ٚ لضعٖ ٚ ٔـؤٌٗ أْ 

. ٖ َ ٠ـىٕٗ فٟ ٔؼ١ُ جٕبرٗ ِغ اٌوض٠م١ٓ رغّضٖ ثٛاؿغ عدّذ

أْ هلل ٚاْ ا١ٌٗ عاجؼْٛ 

 

ٍ٘ئخ اٌزذرٌر 

KOVARA-JIN 
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٠ؼٚع . وبْ وبٌلؼبع ٠ًِ وً ٔٛعٚػ  ثمو١ضح سٌغاء

ٌمض عدً اٌلبػغ اٌؼظ١ُ .. ِـبِؼٕب وشغ٠غ ا١ٌٕبث١غ اٌوبف١خ 

. ٠ٛصع أسغ ٔٛعٚػ صْٚ أْ ٠فزغلب " ر١غ٠ؼ"

..أثٝ اٌفغاق فىؤّٔب ػلمّٙب ػلمًب أػٌٟ ٞ  

ػٓ " ر١غ٠ؼ"ثىً اٌذؼْ ٚ األؿٝ رٍم١ٕب ٔجؤ عد١ً كبػغٔب 

فٍٕب ج١ّؼًب اٌوجغ ٚ اٌـٍٛاْ ٚ .. ػّغًا ِض٠ضًا طاسغًا ثبٌؼِبء 

. ػؼائٕب فٟ لوبئضٖ اٌجبل١خ فٟ ٚجضإٔب ٚ لٍٛثٕب ِب د١١ٕب 

 

 

اٌفبٍٔٓ اٌزشىٍٍٍٓ اٌىٛرص 

فً ضٛرٌب 
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" ثرلٍخ رؼسٌخ" 

 

. ٌُأٌٙب اٌذضٛر اٌىر

 

طٚ اٌفمٍض ٚ أصضلبئٗ اٌّذزرِْٛ 

 

ٔغفغ ِٓ أػّبق لٍجٕب اٌذؼ٠ٓ "ث١ٕٛؿٓ آػاص"أد١ىُ ثبؿُ ِجٍخ 

ٚ ِٓ " ؿ١ضاٞ ر١غ٠ؼ"ٚ ٔذٓ ٍٔزمٟ فٟ ٠َٛ عد١ً اٌلبػغ اٌىغصٞ 

هبدت اٌمٍت اٌىج١غ اٌّفؼُ ثذت " ؿ١ضاٞ ر١غ٠ؼ "اٌّؼغٚف ة 

٠خ كؼت ٚ اٌجلغ٠خ ٚ هبدت اٌمٍُ اٌغف١غ اٌظٞ وغاؽ ِٓ أجً لي

. اٌلؼت اٌىغصٞ 

فىبْ عد١ٍٗ سـبعح ١ٌؾ أٍ٘ٗ ٚ ط٠ٚٗ ٚ أهضلبءٖ فمَ ٚ أّب 

. ٌّجًّ أثٕبء كؼجٗ ٚ ثٍضٖ ٚ سـبعح ٌٍٛؿَ اٌضمبفٟ فٟ اٌّذبفظخ

: أ٠ٙب األسٛح.... أ٠زٙب األسٛاد 

. ؿ١جمٝ اٌفم١ض سبٌضًا ِشٍضًا فٟ طاوغح كؼجٗ

ِٓ ٚ ؿ١جمٝ ٠ٌٟء اٌضعٚة ٌألج١بي اٌمبصِخ ٚ وً إٌّب١ًٍٓ 

.                             أجً اٌذغ٠خ ٚ اٌّـبٚاح ٚ اٌض٠ّمغا١ُخ ٚ رذم١ك اٌؼضاٌخ االجزّبػ١خ

 

اٌوجغ ٚ اٌـٍٛاْ ٌظٚٞ ٚ أهضلبء اٌفم١ض 

. ٚ كىغًا

 

ٍ٘ئخ اٌزذرٌر ِجٍخ ثٍٕٛضٓ آزاص 
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آي اٌفمٍض اٌرادً اٌىجٍر اٌشبػر رٍرٌس 

 

 

ع اٌىج١غ ر١غ٠ؼ اٌظٞ رٍم١ٕب ثجبٌغ اٌذؼْ ٚ األؿٝ ٔجؤ عد١ً اٌلبع

. ٚافزٗ ا١ٌّٕخ ثؼض هغاع ِغ٠غ ِغ اٌّغى

 

. أ٠ُٙب األػؼاء

 

ؿزظً لوبئض اٌلبػغ اٌغادً ٚ اثضاػبرٗ ِض٠ٚخ فٟ ؿّبء ُٕٚٗ 

ِبصاَ ٕ٘بن اٌفغاد ٚ صجٍخ ٚ اٌشبثٛع ٚ ِبصاَ ٕ٘بن ججبي ُٕٚٗ 

اٌلب٘مخ اٌزٟ رّضٔب ثبٌؼؼ٠ّخ ٚ اإلهغاع ِٓ أجً أزوبع ل١ٌخ 

. ح ِٕٚٙب ل١ٌخ كؼجٗ اٌىغصٞ اإلٔـبْ ػبَ

ٌٍفم١ض اٌغدّخ 

. ٌٚىُ اٌوجغ ٚ اٌـٍٛاْ

 

 

 

 

 

 

 

ٍ٘ئخ رذرٌر ِجٍخ اٌّٛاضُ                                        

         ضىررٍر اٌزذرٌر                                                 

اٍُ٘ اٌٍٛضفإثر                                                  

اٌمبِلٍٟ 

24/2/2002 
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: ػبئٍخ اٌفمٍض ٚ ػَّٛ أثٕبء اٌشؼت اٌىرصي .. اٌذضٛر اٌىرٌُ 

 

, ِغح أسغٜ ٚ وّب فٟ اٌؼض٠ض ِٓ اٌّوبئت ٚ إٌٛائت ٚ ا٠ٌٛالد

, ٠ًِ أػاع ثٛكبدٗ األؿٛص ػٍٝ أثٕبء اٌلؼت اٌىغصٞ فٟ وً ِىبْ

ِـبء ٠َٛ ػٕضِب رٍمٝ ٚ فٟ دبٌٟ اٌـبػخ اٌضبِٕخ ٚ إٌوف ِٓ 

إٌجؤ اٌوبػك ٚ اٌّفجغ ثٛفبح , اٌضبٌش ٚ اٌؼلغ٠ٓ ِٓ كٙغ أػاع 

, أدض أثغػ عِٛػ اٌلؼغ اٌىالؿ١ىٟ اٌىغصٞ فٟ اٌؼوغ اٌذض٠ش 

اٌظٞ " ؿ١ضاٞ ر١غ٠ؼ"أٔٗ اٌلبػغ اٌىج١غ ِال ٔب٠ف دـٛ اٌٍّمت ة 

اِزٍه ادـبؿًب ِغ٘فب ٚكىً رجغثخ فغ٠ضح ِٚٛ٘جخ كؼغ٠خ عف١ؼخ 

عػ١ً األٚي ٚ رغػغع ِؼُٙ ٚ الػُِٙ اٌّؼلغ جضًا ٚ ػبكٙب ِغ اي

فىبْ لغ٠جًب جضًا ِٓ اٌلبػغ اٌفظ جىغ , ٚ رزٍّظ ػٍٝ أ٠ضٞ أػالُِٙ 

س٠ٛٓ ٚر١ٍّظًا فٟ ِضعؿخ لضعٞ جبْ ػ هض٠مًب ٌألص٠ت ٚ اٌّفىغ 

وّب أروً ثبأل١ِغ جالصد ٚ " ٘ٛك١بع"اٌالِغ ِال دـٓ وغص 

ٚء ٚ رِٛع عاؿً اٌؼض٠ض ِٓ اٌوذف ٚ اٌّجالد فٟ ثضا٠بد ٔق

ٚ لض ر١ّؼ كؼغٖ ثِبثغ أؿزبطٖ " ؿز١غ  -٘ٛاع" اٌوذبفخ اٌىغص٠خ 

. اٌىج١غ جىغ س٠ٛٓ ٚ سوٛهًب فٟ اٌلؼغ اٌٍّذّٟ

أْ ٠غؿُ ٌٕفـٗ " ر١غ٠ؼ "ِٚغ وً طٌه اؿزِبع كبػغٔب اٌىج١غ 

سًِب ِـزماًل ٚ ٠زشظ أؿٍٛثًب ِز١ّؼا ٠ٚلىً ِٕٙجًب ٚعإ٠خ ٚأؿٍٛثًب 

اؿزِبع أْ ٠لك ُغ٠مٗ اٌّزفغص ؿٛاء سبهًب ر١ّؼ ثٗ ػٓ اٌج١ّغ ٚ 

فٟ أؿٍٛة ا؟ألصاء أٚ اٌوٛعح اٌلؼغ٠خ أٚ ا١ًٌّ أٚ اٌّذبوبح 

اٌٛالؼ١خ ٌٍزغاس وّب ُغح أصثًب ٌألُفبي ٚ دىب٠بد كؼغ٠خ لو١غح 

ػٍٝ أٌـٕخ اٌذ١ٛاْ ٚ ر١ّؼ أ٠ًٌب ثبٌّؼغفخ اٌزفو١ٍ١خ ٌألِبوٓ 

ربْ وّب فٟ اٌٙبِخ ٚ اٌّضْ ٚ اٌمغٜ ٚ اٌّؼبٌُ اٌزبع٠ش١خ فٟ وغصؽ

د١ش ٠ؤرٟ " عصبئ١خ جىغ س٠ٛٓ"ٚ" جٌٛخ فٟ وغصؿزبْ " لوبئضٖ 

ثج١ّغ اٌزفبه١ً ٚ اٌضلبئك ف١وف ججبي ِز١ٓ ٚ ؿ١ٕٓ ٚ ػٚػن ٚ 

. ّ٘غ٠ٓ فٟ ٚهف ٍِذّٟ ج١ًّ ٚ عائغ 
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ٚ ٌؼً أثغػ ِب ١ّ٠ؼ اٌلبػغ اٌىج١غ اٌغادً اٌظٞ ٔمف ا١ٌَٛ أِبَ 

ٚ ثمٟ كبػغ ٍِزؼَ أٔٗ وبْ , جضّبٔٗ اٌِب٘غ ٚ ٘ٛ ٠ٛاعٜ اٌضغٜ 

ثمٌب٠ب كؼجٗ ػجغ ثؤٌُ كض٠ض ػٓ ِؼبٔبرٗ ٚ غٕٝ ثفغح ػبعَ 

لو١ضرٗ ػٓ أزفبًخ آطاع "الٔزوبعارٗ وّب فٟ اٌؼض٠ض ِٓ لوبئضٖ 

لو١ضرٗ فٟ اٌزجغثخ اٌض٠ّمغا١ُخ فٟ وغصؿزبْ اٌؼغاق " ٚ" 1991

 . "

... أٌٙب اٌذضٛر اٌىرٌُ 

٠غح ٚ أؿٝ سـبعح وت" ر١غ٠ؼ"ٌمض كىً عد١ً اٌلبػغ اٌىج١غ 

ػ١ّك ٌضٜ ج١ّغ األٚؿبٍ ٚ اٌفؼب١ٌبد اٌـ١بؿ١خ ٚ اٌضمبف١خ ٚ 

االجزّبػ١خ اٌىغص٠خ ٚ ٔؼزمض أْ أوجغ رىغ٠ُ ـٍٗ ثٙظٖ إٌّبؿجخ 

اٌؼظ١ّخ ٘ٛ أْ ٔؼب٘ضٖ ػٍٝ اٌٌّٟ لضًِب فٟ إٌٌبي ِٓ أجً 

األ٘ضاف ٚ اٌّضً ٚ اٌّجبصة اٌزٟ آِٓ ثٙب اٌفم١ض ٚ ٔبًً ِٓ أجٍٙب 

ٖ اٌذبفٍخ ثبٌجظي ٚ اٌؼِبء ٚ اٌزٌذ١خ ِٓ أجً ُٛاي ِـ١غح د١بد

أْ ٠ىْٛ ٌلؼجٗ ٚ أِزٗ اٌّىبْ اٌالئك ثٗ ث١ٓ كؼٛة ٚ أُِ اٌىغح 

. األع١ًخ

ؿ١جمٝ اٌفم١ض سبٌضًا فٟ طاوغح اٌلؼت اٌىغصٞ ٚ ٔجغاؿًب ِزٛ٘جًب 

٠ٌٟء اٌضعٞ ٌألج١بي اٌمبصِخ ِٓ أجً اٌزٌذ١خ ٚ اٌؼِبء فٟ 

ِجبالد اٌـ١بؿ١خ ٚ االجزّبػ١خ ؿج١ً عفؼخ أثٕبء كؼجٗ فٟ ج١ّغ اي

. ٚ اٌضمبف١خ ٚ ِٓ أجً اٌذغ٠خ ٚ اٌؼضاٌخ ٚ اٌّـبٚاح 

اٌّجض ٚ اٌشٍٛص ٌظوغٜ اٌفم١ض اٌىج١غ اٌلبػغ اٌىغصٞ ر١غ٠ؼ  

اٌوجغ ٚ اٌـٍٛاْ ٌؼبئٍزٗ اٌىغ٠ّخ ٚ ٌج١ّغ أثٕبء اٌلؼت اٌىغصٞ 

ٚ اٌـالَ ػ١ٍىُ                   

25/3/2002 

 

         

ر ِجٍخ أجراش اٌثمبفٍخ اٌىرصٌخ ٍ٘ئخ رذري
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آي اٌفمٍض اٌشبػر اٌىرصي رٍرٌس 

. أصضلبء اٌفمٍض 

 

رٍم١ذ ٔجؤ عد١ً اٌلبػغ ر١غ٠ؼ .. ٚدؼْ جُ , ثؤٌُ ٠ؼزوغ اٌمٍت

ٌُ رٍٓ لٕبح فٟ اٌظٚص ػٓ أـبٔٗ ٚ ُٕٚٗ . اٌظٞ ػغفٕبٖ كبػغًا فظًا 

. ِٓ سالي لوبئضٖ اٌل١ٙغح اٌزٟ اؿزظٙغ٘ب اٌىغص فٟ وً ِىبْ 

رمجٍٛا رؼبػٞ اٌذبعح ثٙظا اٌّوبة .... عح أسغٜ أ٠ٙب األػؼاءَ

ٚ ٌىٓ ؿزظً لوبئض كبػغٔب ِٓ ثؼضٖ وٟ رظوغٔب ثٗ فٟ وً , اٌجًٍ

. وٛادض ِٓ أُ٘ كؼغائٕب اٌىغص ا١ٌُٕٛٓ اٌلغفبء , ٚلذ 

 

اٌىبرت اٌىرصي  

ِشؼً اٌزّٛ 

25/3/2002 
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األر جّبي رٍرٌس اٌّذزرَ 

 

 

ا ٔجؤ عد١ً األص٠ت ٚاٌلبػغ اٌىغصٞ ثجبٌغ اٌذؼْ ٚاألؿٝ رٍم١ٓ

. اٌىج١غ ر١غ٠ؼ

ٌمض وبْ ر١غ٠ؼ ٚؿ١جمٝ ٔجًّب الِؼًب فٟ ؿّبء األصة ٚاٌضمبفخ 

اٌىغص٠خ، فمض اؿزِبع سالي أوضغ ِٓ ٔوف لغْ ِٓ اٌجٙض ٚاٌؼًّ 

ٚثبساللٗ اٌضِضٗ ٚاثضاػٗ اٌّز١ّؼ أْ ٠شَ ٠ِٚجغ اؿّٗ فٟ طاوغح 

. ٚٚجضاْ كؼجٗ

. ثغ ٚاٌـٍٛاٌْىُ ٚألٍ٘ٗ ٚاهضلبئٗ اٌن

. ٌٚغٚدٗ اٌجٕخ ٚاٌشٍٛص

 

 

اٌشبػر 

فر٘بص جٍجً                                

24/3/2002 

دٍت
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 ثطُ اهلل اٌردّٓ اٌردٍُ

 

 أٔب هلل  ٚأٔب إٌٍٗ راجؼْٛ

 

ثجبٌغ اٌذؼْ ٚاألؿٝ رٍم١ذ ٔجؤ عد١ً أؿزبطٞ ِٚغكضٞ اٌىج١غ 

ٌٗ اٌظٞ غّغٟٔ ثؼِفٗ ٚدٕبٔٗ ٚدٌٕٟٛ ِٓ ُفً ػبجؼ ال دٛي 

. ٚال لٛح اٌٝ فٕبْ ؿّغ هٛرٗ ج١ّغ اٌلؼت اٌىغصٞ

 

اْ ثغد١ً ٘ظا األؿزبط اٌؼظ١ُ رغن فغاغًب وج١غًا فٟ األٚؿبٍ 

األصث١خ ٌظا اػؼٞ ٔفـٟ وّب اػؼٞ ج١ّغ أفغاص األؿغح فغصًا فغصًا 

. ٚألجً أ٠بصٞ األَ ث١ٙخ رٍه األ٠بصٞ اٌزٟ سضِذ أؿزبطٞ ١ٍُخ د١برٗ

 

أْ ٠ـىٓ اٌفم١ض فـ١خ جٕبرٗ  أعجٛ ِٓ اهلل اٌؼٍٟ اٌمض٠غ

. ٚال دٛي ٚال لٛح اال ثبهلل اٌؼٍٟ اٌؼظ١ُ

 

26/3/2002  

أسٛوُ                                 

ضؼٍض وبثبري                               
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ثجبٌغ اٌذؼْ ٚاألؿٝ رٍم١ٕب ٔجؤ ٚفبح اٌلبػغ اٌىغصٞ اٌىج١غ 

ٌم١ٌزٗ ِٚضافؼًب ثموبئضٖ  ٌمض ػغفٕبٖ كبػغًا ِذجًب... ؿ١ضاٞ ر١غ٠ؼ

. اٌغائؼخ ػٓ ػضاٌخ ل١ٌخ كؼجٗ اٌّؼِبء

 

. ِغح أسغٜ ألضَ رؼبػٞ اٌذبعح اٌٝ آي اٌفم١ض ٚج١ّغ أهضلبئٗ

 

 

 

 

   

اٌفٕبْ        ٚ             اٌفٕبْ                       

ػجضاٌمبصر ضٍٍّبْ              شالي أدّض            
                       

ِضٌٕخ اٌمبِشًٍ   
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ٚ اٌٝ وً اٌظ٠ٓ " ر١غ٠ؼ"اٌٝ وً اٌظ٠ٓ ادجٛا اٌلبػغ اٌىغصٞ 

فٛجؼٛا ثغد١ٍٗ اٌّفبجٝء اٌٝ وً اٌظ٠ٓ ٠ؼ١لْٛ اٌوضِخ اٌىج١غح 

. ٔمضَ أوجغ اٌؼؼاء ٚ أوجغ اٌذؼْ

 

ٚ ١ٌؾ أِبِٕب اال أْ ٔمٛي ف١ٗ ِب لبٌٗ كبػغٔب كفى١غ د١ٓ ؿّغ 

. ثغد١ٍٗ 

 

 

أي رٌري ٚ رٌسأً ُورص                    أي ضٍضاي رٍرٌس      

ُْ وًٍ فٛ                               رّٛٔري  رٛ ّٔري .. ٌَج

ٍٍِذ زار ٚثٕضضذ                      ز غفٍٍذ رشٍبروري 

رٕب فه ٍ٘جب ٚصالي                      ثىضا سٛ ٌشٛ وري 

ٚٔب ِري ص صٌرٚن ٚ ربرٌشب                      ُورصا د

َرجبْٔض ٌَطْر رٌجب                        ٍٔبر وٍُ ِٚصري 

 

 

وً اٌؼساء ٚ اٌذسْ ِٓ ػبئٍخ رشــــٛ 

فً اٌذطىخ 

 

29/3/2002 
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ثطُ اهلل اٌردّٓ اٌردٍُ  

 

أْ هلل ٚ اْ ا١ٌٗ عاجؼْٛ  

فٟ اٌجضا٠خ أػؼٞ ٔفـٟ ػٍٝ ٚفبح ؿ١ضاٞ ر١غ٠ؼ اٌؼظ١ُ عدّٗ اهلل 

اٌىغص٠خ عاج١ًب ِٓ اهلل ػؼ ٚ جً أْ ٠ٍّٕٙب  ٚ أػؼٞ ػبئٍزٗ ٚ األِخ

. اٌوجغ ٚ اٌـٍٛاْ ٚ أْ ٠ضسٍٗ فـ١خ جٕبرٗ 

, ٌمض ػغفٕب ؿ١ضاٞ ر١غ٠ؼ كبػغًا ١ًُٕٚب ٍِزؼًِب ثمٌب٠ب كؼجٗ 

وزت ػٓ أالَ ٚ أفغاح اٌىغص ثوذٛح ا١ٌٌّغ ٚ لٛح اإلثضاع ٌمض 

د سٗ ال–ػٚػاْ ) ػغفٕب ٖ ٔؼ٠ًٙب أ١ًِٕب ِٓ سالي ٔزبجبرٗ اٌلؼغ٠خ 

ٚٔلبُٗ اٌضمبفٟ ٚ اٌٍغٛٞ ٚ اٌـ١بؿٟ ُٛاي ػّغٖ ِؼًب ( جٛصٞ  -

ادّضٞ ,ًٚؼٗ فٟ هفٛف ػظّبء وغصؿزبْ ِٓ أِضبي جؼ٠غٞ 

. سبٟٔ ٚ جىغس٠ٛٓ 

ؿ١جمٝ اٌلبػغ اٌمض٠غ ر١غ٠ؼ طوغٜ سبٌضح فٟ أط٘بٕٔب ٚ ؿزجمٝ 

. عٚدٗ اٌِب٘غح رغفغف فٟ ؿّبء وغصؿزبْ ػٍٝ ِضاع اٌؼِٓ 

ػؼ ٚ جً أْ رىْٛ ٚفبح كبػغٔب اٌىج١غ ٚسزبًِب أعجٛ ِٓ اهلل 

ر١غ٠ؼ سبرّخ أدؼاْ اٌلؼت اٌىغصٞ ٚ أكىغ وبفخ اٌذغوبد 

. ا١ٌُٕٛخ اٌىغص٠خ اٌزٟ رٙزُ ثّجضػ١ٙب ٚ رغػبُ٘ 

 

ػبكذ وغصؿزبْ 

ػبف اٌىغص 

ػبكذ اٌذغ٠خ ٚ اٌـالَ 

ػبف ِجضػٛا وغصؿزبْ 

اٌّجض ٚ اٌشٍٛص ٌلٙضاء وغصؿزبْ 

 

رًٚٔ جبْ دطٛ 

 26/3/2002أٌّبٍٔب 
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ثجبٌغ األؿٝ ٚ اٌذؼْ رٍم١ٕب ٔجؤ ٚفبح فم١ضوُ اٌلبػغ ِال 

ٌٗ اٌغدّخ ٚ ٌىُ اٌوجغ ٚ اٌـٍٛاْ  ر١غ٠ؼ ـ  
 

. أٔب هلل ٚ أٔب ا١ٌٗ عاجؼْٛ 

 

 

اٌؼٍّض صبٌخ اٌذطٛ 

أثٛ آزاص 
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ثطُ اهلل اٌردّٓ اٌردٍُ 

 

 

ففٟ لٍٛثٕب اعرـّذ , عدٍذ ػٓ اٌض١ٔب ٌٚىٕه ٌُ رغدً ػٕب 

ثمٝ ِؼٕب ِبصاِذ وٍّبره ٠زغٕٝ ثٗ ثجبٌغ أكؼبعن ٚ لوبئضن ؿذ

. اٌذؼْ ٚ األؿٝ رٍم١ٕب ٔجؤ عد١ً كبػغٔب اٌىج١غ عدّخ اي ػ١ٍٗ 

ٔـؤي اهلل اٌؼٍٟ اٌمض٠غ أْ ٠ٍّٙىُ اٌوجغ ٚ اٌـٍٛاْ ٚ ٌفم١ضٔب 

. اٌغدّخ ٚ اٌّغفغح 

 

ٚ أْ هلل ٚ أْ ا١ٌٗ عاجؼْٛ 

صِلك  27/3/2002

 

أٔٛر شٍشً 
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ثطُ اهلل اٌردّٓ اٌردٍُ 

 

٠ب أ٠زٙب إٌفؾ اٌِّّئٕخ اعجؼٟ اٌٝ عثه عا١ًخ ِغ١ًخ )

( فبصسٍٟ فٟ ػجبصٞ ٚ اصسٍٟ جٕزٟ

 صضق اهلل اٌؼظٍُ

ثؤٌُ ثبٌغ ٚ دؼْ ػ١ّك رٍم١ذ ٔجؤ ٚفبح اٌشبي اٌؼؼ٠ؼ ٚ األص٠ت 

اٌىغصٞ اٌىج١غ ر١غ٠ؼ اٌظٞ ٠ؼزجغ ثذك أدض أثغػ أػالَ اٌضمبفخ 

ٌغخ اٌىغص٠خ ٚ ػٍّٛا ٚأدض اٌغٚاص األٚائً اٌظ٠ٓ سضِٛا اي,اٌىغص٠خ 

ٚ أغٕب٘ب ثّفغصاد ٚ , ثضأة ػٍٝ إٌٙٛى ثٙظٖ اٌٍغخ ثز٠ِٛؼٙب 

ِؼبْ ٚ أفىبع ٚ هٛع ٚ أؿب١ٌت ؿ١مف اٌجبدضْٛ أِبِٙب ِِٛاًل ٌّب 

ِضٍّب عفض األصة اٌىغصٞ ثٕزبط غؼ٠غ , رّضٍٗ ِٓ ل١ّخ أصث١خ ٚ ف١ٕخ 

أخ ِٓ اٌلؼغ رّضً فٟ صٚا٠ٚٓ ِِجٛػخ ٚ ِىزٛثخ رذزً ثبٌزؤو١ض ِه

. ِغِٛلخ فٟ اٌّىزجخ اٌىغص٠خ 

اْ عد١ً ر١غ٠ؼ ٠ؼزجغ ١ٌؾ فمَ سـبعح وج١غح ٌظ٠ٚٗ ٚ أهضلبئٗ 

ٚ ِؼبعفٗ ٚ أّب أ٠ًٌب سـبعح فبصدخ ٌٍـبدخ ا١ٌُٕٛخ د١ش فمضد 

اٌذغوخ ا١ٌُٕٛخ اٌىغص٠خ أدض أثٕبئٙب اٌظ٠ٓ ٔلِٛا فٟ ؿبدزٙب ٚ 

فمضد  ِضٍّب, ٔبًٍٛا فٟ هفٛف رٕظ١ّبرٙب اٌّشزٍفخ ِٕظ ٠فبػٗ 

اٌـبدخ األصث١خ اٌىغص٠خ ثغد١ٍٗ أدض أثغػ أػالِٙب فٟ اٌؼوغ 

د١ش ٔظع ر١غ٠ؼ ٔفـٗ ٌشضِخ األصة اٌىغصٞ ٚ اٌٍغخ , اٌذض٠ش 

فؤرذف األصة , اٌىغص٠خ ُٛاي ػمٛص ِزٛا١ٌخ ِٓ د١برٗ اٌىغ٠ّخ 

ػىـذ ٚالغ , اٌىغصٞ ثٕزبجبد أصث١خ اٌزؼِذ سًِب ١ًُٕٚب ٚ ل١ًِٛب 

ٚ وبٔذ ِغآح هبصلخ , ٚ دغوزٗ اٌم١ِٛخ  اإلٔـبْ اٌىغصٞ ٚ ُٕٚٗ

. ٚ ِؼجغح ػٓ وً طٌه 

ٚ , ٚ أؿٕٗ فـ١خ جٕبرٗ , رغّض اهلل فم١ضٔب اٌغبٌٟ ثٛاؿغ عدّزٗ 

ٚ ٚ ػؼائٕب ثغد١ٍٗ ٘ظا اإلعس األصثٟ , أٔؼي اٌـى١ٕخ ػٍٝ لٍجٗ 

ٚ رٍه اٌم١ُ األسالل١خ اٌؼب١ٌخ اٌزٟ رذٍٝ , اٌىج١غ اٌظٞ سٍفٗ ٚعاءٖ 

. إٌُٟٛ ٚ اٌمِٟٛ اٌضبثذ اٌظٞ اٌزؼَ ثٗ  ٚطٌه اٌشَ, ثٙب 



Şînî û çilrojiya koçkirina seydayê Tîrêj.................... 160 

 

 

ّٓ ػٍٟ ثؤْ اٌزمٟ ثٗ ِغح أسغٜ ثؼض   ٚ ػؼائٟ ف١ٗ أْ اهلل لض ِ

ٚ لض رذمك ٌٟ طٌه لجً ؿٕخ ِٓ ٘ظا , ؿٕٛاد ٠ٍُٛخ ِٓ اٌفغلخ 

. اٌزبع٠ز ثؼض أْ فمضد أٞ أًِ فٟ أْ ٠زذمك طٌه 

ػش فزذ١خ ٍِئ٘ب اٌّذجخ ٚ اٌفشغ ٚ اٌزمض٠غ ٌغٚح اٌفم١ض ر١غ٠ؼ أة

ٚ أؿؤي اهلل أْ ٠ٍّٕٙب ج١ّؼًب اٌوجغ ٚ ٠ؼًٕٛب ,ثٙب ِٓ اٌّغزغث١ٓ 

. ثٗ ِّٓ ٠ىٍّْٛ عؿبٌزٗ األصث١خ ٚ اٌم١ِٛخ 

. ٚ أٔب هلل ٚ أٔب ا١ٌٗ عاجؼْٛ 

                                                                              

 

 

"              ٌٕ٘ٛضا" ِذّٛص شٍشّٛش دطٍٓ

 2002أٚاسغ أطاع 
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ثّؼ٠ض ِٓ اٌذؼْ ٚ األؿٝ رٍم١ٕب ٔجؤ ٚفبح اٌلبػغ اٌىغصٞ اٌىج١غ 

. فم١ض اٌُٛٓ ٚ األِخ ؿ١ضاٞ ر١غ٠ؼ

 

أسظ ِٕب , وّب فؼٍٙب ؿبثمًب , ٘ب لض فؼٍٙب كٙغ أطاع ِغح أسغٜ ثٕب 

. ػؼ٠ؼ آسغ

, فٟ أٌّب١ٔب ثغ١ٌٓ ( koma Tîrêj)ثبؿّٟ ٚ ثبؿُ فغلخ ر١غ٠ؼ 

. ل١ض ٚ ٔؼؼٞ اٌلؼت اٌىغصٞ ثٙظٖ اٌفبجؼخ ٔؼؼٞ أ٘بٌٟ اٌف

        

ٚ أٔب هلل ٚ أٔب ا١ٌٗ عاجؼْٛ   

26/3/2002          

شٍروٛ جًٍّ ٌٛضف                                                   

ثرٌٍٓ  –أٌّبٍٔب                                                     
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ثطُ اهلل اٌردّٓ اٌردٍُ 

 

..... األر جّبي ٚ أسٛرٗ ٚ اٌٝ ج١ّغ اٌّلبعو١ٓ 

ؿ١ضاٞ " ثجبٌغ اٌذؼْ ٚ األؿٝ رٍم١ٕب ٔجؤ ٚفبح ٚاٌضوُ اٌّغفٛع 

ٚ ٍِٔت ِٓ اهلل اٌؼٍٟ اٌمض٠غ . ٚ ٔذٓ اط ٔلبعوىُ أدؼأىُ " ر١غ٠ؼ 

ٚأؿىٕٗ اهلل فـ١خ جٕبرٗ ٚ ٌىُ ِٓ . ٌٍّغدَٛ اٌّغفغح ٚ اٌغدّخ 

.  ثؼضٖ ُٛي اٌجمبء ٚ اٌؼّغ اٌّض٠ض

 

. ٚ ٔغجٛ ِٓ اهلل اٌؼٍٟ اٌمض٠غ أْ ٠ٍّٙىُ اٌوجغ ٚ اٌـٍٛاْ

ِض٠ٕخ ٘بٔٛفغ  –أٌّب١ٔب 

29/3/2002  

اٌـبػخ اٌٛادضح ١ٌاًل  

أثٛ صٌجغ٠ٓ : أسٛوُ 

طٍؼذ سٍٛ ٚ ػبئٍزٗ  

ٚ اٌـالَ ػ١ٍىُ 
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ثطُ اهلل اٌردّٓ اٌردٍُ 

 

. وً ٔفؾ طائمخ اٌّٛد

اال ثبهلل اٌؼٍٟ  أٔب هلل ٚ أٔب ا١ٌٗ عاجؼْٛ ٚ ال دٛي ٚال لٛح

. اٌؼظ١ُ

ٔزمضَ ا١ٌىُ ثؤدغ اٌزؼبػٞ ػٍٝ ِوبثىُ اٌجًٍ عاج١ًب اهلل اٌؼؼ٠ؼ 

ثٛاؿغ عدّزٗ ٚ أْ ٠ـىٕٗ ( ؿ١ضاٞ ر١غ٠ؼ )أْ ٠زغّض فم١ضٔب اٌغبٌٟ 

. فـ١خ جٕبرٗ ٚ أْ ٠ٍّٙىُ اٌوجغ ٚ اٌـٍٛاْ

 

 

ِٓ ٘جبر جٛػبْ ٚ جٍّغ اٌجبٌٍخ اٌىرصٌخ 

فٟ 

اإلِبعاد اٌؼغث١خ اٌّزذضح 

ٚ ظجٟ أة
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وً األٌُ ِٓ لبضُ ػجبش إثراٍُ٘  ... وً اٌذسْ 

 

وبص اٌذؼْ أْ ٠ٌّٕٟٙ د١ٓ ؿّبػٟ ٔجؤ عد١ً كبػغٔب 

ِٓ ال ..ر١غ٠ؼ ِٓ ال ٠ذت ر١غ٠ؼ .. اٌمغ٠ت ِٓ اٌمٍت .. اٌذج١ت

اٌزٟ رذٌٛذ اٌٝ " أٞ ثٍجٍٟ صي كبصٞ " ٠ذت ِٓ أثضع لو١ضح 

. األعثؼخأٔلٛصح كؼج١خ ٠غصص٘ب اٌلبعع اٌىغصٞ فٟ اٌجٙبد 

.. اٌذؼْ وج١غ .. اٌفج١ؼخ وج١غح .. 

...! ا٢ْ فمَ أدؾ ثؤٕٟٔ ثؼ١ض أٔب اٌمبثغ ٚعاء اٌمٌجبْ 

...... ا٢ْ فمَ أدؾ ثؤْ جضعاْ اٌـجٓ ًبلذ ثٟ 

... ٠ب اهلل وُ ِٓ اٌضِٛع ؿزّٕٙغ ػٍٝ ٘ظا اٌلبػغ اٌىج١غ 

 ف١ب أر جّبي ٚ ٠ب أَ جّبي ٚ ٠ب أثٕبء ر١غ٠ؼ اٌشبٌض ٚ ٠ب وً اٌظ٠ٓ

. رؤٌّٛا ػٍٝ عد١ً كبػغٔب اٌىج١غ

رمجٍٛا ِٕٟ ٘ظا اٌؼؼاء                                            

لبضُ ػجبش إثراٍُ٘                                              
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ثبلخ دسْ ٚ صِٛع  

ِٓ شروخ رشٛ ٚ اٌؼبٍٍِٓ فٍٙب  

 

ػغ اٌىغصٞ اٌٝ أثٕبء ٚ أكمبء ٚ ػٚجخ اٌغادً اٌىج١غ اٌلب

. ٚ اٌٝ وً ِذج١ٗ ٚ ِذجٟ كؼغٖ ( ر١غ٠ؼ )

( ر١غ٠ؼ )ثجبٌغ اٌذؼْ ٚ األٌُ رٍم١ٕب ٔجؤ عد١ً كبػغٔب اٌشبٌض 

..  ِّ٘ٛٗاٌلبػغ اٌظٞ صسً اٌٝ لٍت وً وغصٞ ألٔٗ أرمٓ رغجّخ 

فى١ف ٕٔـٝ كبػغا .. فىبْ ثذك إٌجي اٌوبصق ٌٗ .. ُّٛدٗ 

ّّٕب ٚدّجٕب ٚ دؼٕٔب  . دًّ ٘

ٚ وُ ٘ٛ وج١غ ... ٚ وُ ٘ٛ وج١غ إٌّٔب ... ٚجؼٕب فىُ ٘ٛ وج١غ 

.... سـبعرٕب 

... وً اٌـٍٛاْ ... وً اٌوجغ ... فٍىُ ٚ ٌٕب وً اٌؼؼاء          

ٚصِٛػٕب     ٚ دـغاد لٍٛثٕب  .. فزمجٍٛا دؼٕٔب                    

 

شروخ رشٛ ثبٌذطىخ 

ِغ اٌؼبٍٍِٓ فٍٙب 
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جىغ  -دٍججخ -اٌجبعػأٟ) آٖ ٠ب كٙغ أطاع أال رىفٟ اٌّآؿٟ  

ٚ أس١غًا ٚ ١ٌؾ أسغًا ؿ١ضاٞ ر١غ٠ؼ ثّؼ٠ض ( ِذّض ك١شٛ  –س٠ٛٓ 

ِٓ اٌذؼْ ٚاألؿٝ رٍم١ٕب ٔجؤ ٚفبح اٌلبػغ اٌىغصٞ اٌىج١غ ؿ١ضاٞ 

. ر١غ٠ؼ 

فبؿّذٛا ٌٕب أْ ٔزمضَ ِٓ اٌلؼت اٌىغصٞ ٚ ِٓ ػبئٍخ كبػغٔب 

ربع٠ز اٌىج١غ ثبٌزؼبػٞ اٌمٍج١خ اٌوبصلخ اٌظٞ رغن ثوّبرٗ ػٍٝ 

اٌلؼت اٌىغصٞ ِٓ سالي ِـ١غرٗ إٌٌب١ٌخ فٟ األصة ٚ اٌلؼغ 

اٌىغصٞ د١ش وبٔذ أكؼبعٖ رزغصص ػٍٝ كفبٖ أُفبي األوغاص لجً 

. عجبٌٗ 

ٌُ رٙضأ اال اٌزٟ أٌف رذ١خ اٌٝ عٚح اٌلبػغ اٌىج١غ ؿ١ضاٞ ر١غ٠ؼ 

ث١َٛ عد١ٍٗ ؿ١جمٝ سبٌضًا فٟ طاوغح األج١بي اٌمبصِخ اٌٝ جبٔت 

.  اٌلؼغاء اٌؼظبَ

. ِغح أسغٜ ٌىُ رؼبػ٠ٕب اٌذبعح ٚ ِٛاؿبرٕب

اٌّجض وً اٌّجض ٌـ١ضاٞ ر١غ٠ؼ  

. اٌوجغ ٚ اٌـٍٛاْ ٌؼبئٍخ اٌفم١ض

 

28/3/2002  

ِٓ آي دٛجه 

أٌّبٍٔب ٚ اٌطٌٛض 
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 ثطبلخ شىر

أٚالص اٌشبػر اٌىرصي اٌىجٍر اٌّردَٛ 

( ضٍضاٌٗ رٍرٌس)

 
ص اٌلؼت ٠لىغْٚ وً ِٓ كبعوُٙ ػؼائُٙ ثغد١ً فم١ضُ٘ ٚفمٟ

  MEDYA_TVاٌىغصٞ ٠ٚشوْٛ ثبٌلىغ رٍفؼ٠ْٛ وً األوغاص 

ٚوً اٌجّب١٘غ اٌّلبعوخ أوغاصًا ٚػغثًب ٚوً اٌِٛائف اٌض١ٕ٠خ 

 .اؿالًِب ِٚـ١ذ١١ٓ ٚػعاصكز١١ٓ ٚوً األدؼاة اٌىغص٠خ ٚاٌـٛع٠خ

 
 ٍٔبفخ ِبراضزطبرٍٛش ِزى رُٚ٘ ِطراْ اٌجسٌرح ٚاٌفراد-1

 ٌشٛري شىر اهلل ٔصر اهلل ٚاألةٚاألة ا. ٌٍطرٌبْ األرثٛطوص    

. اٌمص ٌؼمٛة فرجٛ ضؼٍض    

. اٌذسة اٌمًِٛ اٌطٛري-2

. اٌذسة اَثٛري اٌطٛري-3

. دسة اٌؼّبي اٌىرصضزبًٔ-4

(. ٌىٍزً)دسة اٌٛدضح اٌضٌّمراطً اٌىرصي فً ضٛرٌب -5

. اٌذسة اٌضٌّمراطً اٌزمضًِ اٌىرصي فً ضٛرٌب-6

. دسة ارذبص اٌشؼت اٌىرصي فً ضٛرٌب-7

. دسة اٌضٌّمراطً اٌىرصي فً ضٛرٌب-8

. اٌذسة اٌٍطبر اٌضٌّمراطً اٌىرصي فً ضٛرٌب-9

. دسة ٌىٍزً اٌىرصي فً ضٛرٌب-10

(. اٌجبررً)اٌذسة اٌضٌّمراطً اٌىرصي فً ضٛرٌب -11

. أدساة اٌزذبٌف اٌضٌّمراطً اٌىرصي فً ضٛرٌب-12

. أدساة اٌججٙخ اٌضٌّمراطٍخ اٌىرصٌخ فً ضٛرٌب-13

. اٌشٍٛػٍخ فً ضٛرٌباألدساة -14

. أوبصٌٍّخ اٌزراس ٚاٌفٍىٍٛر ٚاٌفْٕٛ اٌىرصٌخ فً أٚرٚثب-15
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فرلخ دٍججخ اٌفٌٛىٍٛرٌخ . فرلخ ثرسٛصاْ اٌىرصٌخ فً أٚرٚثب-16

. فرلخ ٍِزبْ. فرلخ سجبد. فرلخ رٛي ٍ٘ضاْ. فً اٌذطىخ

. اٌز....ِجٍخ ثرش. ِجٍخ اٌذٛار. ثٍرٚد–ِجٍخ صٛروٛي -17

صثبء ٚاٌّثمفٍٓ ٚاٌفٕبٍٔٓ، ٚوً اٌشىر ٚفٛص اٌشؼراء ٚاأل-18

 .ٌألصٌت ٚاٌشبػر صالٚر زٔىً

 

 

 

. ػبئٍخ اٌّردَٛ ضٍضاٌٗ رٍرٌس
 


