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Rojbîn Û Fehîma

Em hêza xwe ji malbata xwe 
û ji gelê xwe  distînin.



Ji Edîtoryayê
Em wekî xebatkarên Kubarê dixwazin ev sala 
nû ji bo me hemiyan bibe sala aramî, şadî, 
kêfxweşî, bextewarî û hêviyê.  Erê hemî cîhan 
ji rojên xirab û xeterdar derbas dibe. Hêviya 
me jî ev e hûn bi Kubarê bêhna xwe hinekî 
fireh bikin û ji stresa jiyanê dûr bin. Di vê 
hejmarê de me wekî her hejmara xwe cih da 
mijarên rengareng. Di vê jimarê de mijarên 
wekî tenduristî, dîrok, wêje û hwd. hene. 
Ji bo hunermenda mezin Eyşê Şanê bi bîr bînin 
me cih da wê. Me bi stranbêja ciwan û jêhatî 
Rojbîn Kizil ra hevpeyvîn kir li ser jiyana wê 
û Fehîmayê. Em bi modevana hêja Herman 
Zêro re li ser çîroka wê ya modevaniyê axivîn.
Wekî xebatkarên Kubarê hêvî dikin ev 
hejmara me ya bi mijarên curbicur xemilî li gor 
dilê we be. Kerem bikin Kubar li ber destê we 
ye.
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P O ST Ê  M E  Ç I M A 
Z I WA  D I B E ? 
Zivistanê postê me ji demsalên din pirrtir ziya dibe. Ji ber bandora 
hewê sar nema post kêm dibe, diqelişe, dixure û birtik dide.

KUBAR

Zivistanê postê me ji demsalên din pirrtir ziya dibe. Ji ber bandora hewê 
sar nema post kêm dibe, diqelişe, dixure û birtik dide. Xêncî  hewa sar 
serşûştina bi ava zêde germ, bikaranîna lihêfan ya pircaran, hin sawûn û 
jêl, cihên zêde germ û kêmavêvexwarin jî sedem in. Heke em vê pirsgirêkê 
paş guhê xwe ve bavêjin paşê yê pirsgirêkên me yên mezin derkevin holê. 
Ji bo dîtbariyeke tenduristî divê em pêşî li ber bigirin. Ka gelo em çawa 
postê xwe biparêzin? Gava derdikevin derva ji  bo em postê xwe ji hewaya 
sar biparêzin divê em kincên germ xwe kin, lepikan têxin destê xwe û kumê 
xwe bidin serê xwe, avê vexwin, rûyê xwe nerm bikin, gava serê xwe dişon 
bi ava zêde germ serê  xwe neşon, ji bo paqijiya post sawûn û jêlên baş û 
yên nermker  bi kar bînin û her roj lihêfan bi kar neynin.
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S A L Ê N  70 Y Î 
Salên 70’î nîşana azadiyê bû, nîşana azadiya modeyê bû. Ciwanan êdî 
dixwestin azad kincan xwe kin, azad bijîn. Bi kurtasî di salên 70’îyan 
de peyva “Azadî” yê cihê xwe girtibû.

KUBAR

Di nava ciwanan de hinekan tenê dixwestin kêf bikin. Ji kincên wan xuya 
dikir ramanê wan ên siyasî çi ye, li stranên çawa guhdar dikin. Gava hûn 
bala xwe didin kincên hipiyan dikarin bibînin rêbazên bohemî di nava wan 
de belav dibû. Kesên derdê wan tenê kêf bû jî bi kincên xwe yên rengîn 
nîşana azadiyê bûne di wan salan de. Wê çaxê di modeyê de cudatî 
hebûye. Em dikarin bibêjin cudatiyên li ber çav hebûne û bêguman van 
cudatiyan bandor li ser kincxwe kirina wan jî kirî bûye. Gava em bala xwe 
didin jinên wê demê dibînin ku wêrektir û azadtir bûne. Nêrîneke wan a 
azad hebûye. Bi azadî dikaribûn her kinc li xwe bikin û bi awayekî azad 
bijîn. Ramana femînîstiyê li gorî serdema me rasertir bûye. Mirovên azad 
wê serdemê kincên bohem li xwe dikirin û şêwaza xwe wisa nîşan didan. 
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Jixwe gava em dibêjin salên 70’î yek ser kincên bohem tên bîra me. Belkî ji 
nava we hinek ê bibêjin kincên bohem çawa ne? Kincên gewir, sorê zerînî 
û dirêj in. Hipiyên wê serdemê kombîna wan kincên bohem jî bi xişirên pûrtî 
û berçavkên xwe rengîn dikirin. Hûn aniha jî dikarin li derûdora xwe kincên 
bohem bibînin. Wekî şalên îspanyolî çenteyên biçûk jî wan deman mode 
bûn. Wekî hûn jî dibînin aniha jî şalên Spanyolî hê hene û tên xwekirin. 
Zibûnên kinik jî her wiha. Wê demê zibûnên kinik nîşana kincxwekirina 
jinan bû. Zibûnên kinik û rengrengî, nîşana xelasbûna qedexeyan bû. Êleg 
jî yek ji tiştên wê serdemê bûn û hat heta vê rojê jî. Gelek kesan ser kincên 
bohem de xwe dikirin. Rengê pore jinan jî qehweyî, sorereng û kesk bûn. 
Di nava mêran de jî porên dirêj bûn mode. Di nava jinan de jî porên gijik. Bi 
kurt û kurmancî salên 70’î ne serdema kincxwekirina li gorî rêbazan, kincx-
wekirina bi dilê mirovan bû...
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D I YA R I YA 
P E RÇ EYA N 
Pêşeroj, li diyariya perçeyan ku ji paşerojê tê veşartî 
ye. Wek jineke Kurd bi salan li rojavayê Tirkîyê 
jiyam û di kincxwekirinê de xwedî şêwazekê bûm. 

Zeynep Oktar
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Min ê ji ku bizanibûya ez ê bibim 
heyrana wan perçeyên ku bi salan 
di quncekên dolab û berkêşkên 
zêde nayên bikaranîn da, ji bo bêhn 
ji wan neyê bi sawûninên kesk re 
hatine pêçandin bim. Min ê ji ku 
bizanibûya ew perçeyên ku diya min 
û pîrka min ew qasî miqatî wan bûn, 
diyarî hinekan dikirin û bi saetan 
li ser wan diaxivîn nîşana çanda 
me ne û haceteke herî biqîmet in 
ku min wekî jinekê bi paşeroja min 
ve girêdide. Çandeke wisa ye ber 
bi paşerojê ve diçe. Em çi qasî li 
dawet û cejnan şahidî vê çandê 
bibin jî aniha di nava pîrên me de 
diyariya perça hê jî berdewam dike. 
Perçeyên herêma Şirnex û Rihayê 
çi qas ji hev cuda bibin jî her kes 
perçê herêma xwe diyarî hev du 
dikin. Bi xêra perçeyan li ser dilê 
hev dibin. Gava em çûn mêvandari-
yê xwediyê malê hinek perçê spî 
yê kulîlkên kesk û zer li ser diyarê 
pîrka min kir. Pîrka min û xwediyê 
malê rûniştin, li ser wî perçeyî axivîn 
û ew qut kirin. Belkî ji ber ez ne dûrî 
tiştên wiha me, wan alîkariya min 
xwest. Li aliyekî perçe ez, li aliyekî 
perçe jî pîrka min, me wê şevê bi 
çîrokên xwediyê malê bi têknîkeke 

taybet ya dirûnê dirû. Gava min 
dekolteya sîng ya kincên Şirnexê 
û wan kurîşkên ku divê li ser zik 
bisekinin didirû min wisa hîs dikir 
ez karê herî cidî yê cîhanê dikim. 
Werhasil me nîvê şevê dirûna kinca 
xilas kir. Gava min ji bo ku razêm 
serê xwe da ser bêlgî bi tiştê min 
kir şanaz bûm. Sibê ji xewê rabûm 
û gava min ew kinc li ser pîrka xwe 
dît ez wisa pê aram bûm ku qey min 
şev îbadet kiriye. Piştî wê rojê min ji 
xwe re ji perçeyên çandî bi taybetî 
jî bi têknîkên ku pîrka min hînî min 
kir dest bi durûnê kir. Em dikarin 
şîroveyên ji bo kincên min dihatin 
bikin du beş. Hinekan digot kevn û 
li gorî pîran e, hinek jî heyran diman 
û pesn didanê. Ji bo bala jinên Kurd 
yên ciwan jî bikşîne min bala xwe 
da şîroveyên neyînî û kincên xwe 
li gorî modeya vê serdemê dirû. Ez 
dixwazim ev çanda me ya xelatdana 
perçeyan her bidome. Armanca min 
ev e ; nîşanî jinên Kurd bidim ku di 
vê serdemê de jî bi nîşanên çanda 
me dikarin gelekî rind bin. 

Dirûşma min jî ev e : “Perçekî diyarî 
paşeroja xwe bike, pêşeroj tê de 
veşartî ye”
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D I  E S A L ET Ê  D E 
R E N G Ê  S P Î 
Li gorî me gelekan zivistanê xwekirina kincên spî ne baş e û divê 
neyê bijartin. Ji ber ku bi salan me ji tiştekî wisa bawer kiriye. Lê 
belê ji bo em kincên spî li xwe bikin zivistan demsala herî xweş e lê 
divê hûn wêrek û baldar bin di kombînên xwe de. Rengekî wisa ye 
gelek caran li ser nîqaş dikin. Ji ber van nîqaşan hinek jî newêrin xwe 
bikin. Netirsin! Hûn jî zivistanê bi kombîna xwe ya baş dikarin bibin 
ronahiya derûdora xwe. Spî rengê esalet, spehiya sade û dilkêşiyê ye. 
Ma rindbûn ne mafê we hemiyan e? 

KUBAR

Kubar • 9



ROJ B Î N  Û  F E H Î M A 
Di vê hejmarê de me bi stranbêja navdar Rojbîn Kizilê re hevpeyvîn 

kir. Werin em bi hev re Rojbîn û Fehîmê nas bikin.  

KUBAR
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1) Rojbîn û Fehîma kî ne? 
- Navê min Rojbîn Kizil e. Ez li 
Almanyayê  ji dayîk bûme û li El-
manya dijîm. Ez bi eslê xwe ji bajarê 
Mêrdînê navçeya Nisêbînê me. 
Fehîma jî xwûşka min a biçûk e.

2) Stran û klîbên we gelekî tên 
ecibandin. Berteka gel çawa ye? 
Hûn kêfxweş in?  
- Gel berteka pozitîf dide nişandan 
û em jî pê kêfxweş dibin. bi piranî jî 
ciwan û zarok eleqeyeke baş didin 
nişandan.

3) We çawa dest bi mûzîkê kir? 
Fikra Kurdish Mashup ji ku der-
ket?  
- Ez 8 salî bûm min bi dest perwerd-
eya tembûrê kir. Perwerde bi tirkîbû 
lê gava ez dihatim malê bi alîkari-

ya bavê xwe ez hînî stranên kurdî 
dibûm. Cara yekem ez 9 salîbûm ez 
derketim ser dikê û min stran gotin. 
Mashup pêşî li Emerîkayê derket û li 
Ewropayê belavbû, bi hemû zimana 
hebû lê tenê bi kurdî tunebû. Tu 
kesî ev cesaret nedikir an jî nedi-
fikirîn ku mashupê bi Kurdî derxin. 
Muzîka Kurdî jî ketibû nava ara-
mîyekê û ji qalibê xwe dernediket, 
bi kurtasî hatibû sekinandin. Me 
got cara yekem em ê dest pê bikin, 
em ê tiştekî cûda bikin, rîska wê jî 
hebû, lê gava me çêkir gel û piranî 
jî ciwanan bertekeke gelekî baş dan 
xuyakirin. Piştî me, bi sedan ciwan-
an mashupê bi Kurdî çêkirin, ev jî 
bû sedema ku carek din muzîka 
Kurdî zindî be, ciwan û zarokên 
Kurd êdî bi Kurdî diaxivin û li muzika 
Kurdî guhdar dikin.Hêvî dikim ku 
berdewam bikin û zimanê Kurdî jî bi 
pêş bixin.
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4) Çi we teşwîq dike? Çi hêzê 
dide we? 
- Hêza herî mezin li gorî min piştgir-
tina malbata min e ku piştgiriya min 
dikin. Em hêza xwe ji malbata xwe û 
ji gelê xwe distînin.

5) Ji bo kincên we yên klîban 
şêwirmenda we heye? Hûn li gorî 
çi biryarê didin?  
- Ji bo kincên me yên klîp an jî yên 
konserên me em bi xwe biryarê di-
din. Em li gorî cîh, kîjan kinc û kijan 
reng wê baş bin wan hildijbêrin. 
Dayîka me jî alîkarîya me dike.

6) Hûn çawa amadekariya klîban 
dikin? Por û makyaja we çawa 
dikin? 
- Amedekariya klîban em bixwe bi 
malbatî dikin. Ji xwe qeytkirina muzî-
ka xwe ez bi xwe dikim. Min li malê 
studîyoyeke biçûk avakiriye qeytkiri-
na xwe , denggirtina xwe em bixwe 
dikin. Kişandina kamerayê, qutkirin,  
montajkirin û reng, van tiştan jî bavê 
me çê dike  car caran em jî alîkarîyê 
dikin. Makyaj û pora xwe jî em bi 
xwe çêdikin. Jixwe em zêde makyajê 
nakin. Bi kurtasî em wek malbat bi 
tevahî stran û klibên xwe çêdikin.

7) Hûn jiyana rojane de modeyê 
dişopînin? 
- Ji modeyê zêdetir em pêşketin, 
nûjentî  û rewşa ku gelê me tê deye 
dişopînin. 

9) Hûn werziş dikin?  
9- Ne zêde, rojane bi qasî saetekê 
ez dimeşim.

10) Li jiyana rojane rutînên we 
hene ji bo parastina postê xwe? 
Hûn çi bi kar tînin?  
- Na.

11) Di jiyana rojane de Rojbîn û 
Fehîma çawa ne? Çi dikin?  
- Di jîyana rojane de, em diçin 
dibîstan û zaningehê, ji xeynî wê 
em karê muzîkê dikin. Ez li tenbûr 
û gîtarê dixim, Fehîme jî li tembûr 
û erbanê dixe, xwûşka me ya biçuk 
Arjîn Kizil jî li kemanê dixê.Em 
pirtûkên bi Elmanî û Kurdî dixwînin, 
ku em wext dibînin em dimeşin. Kar 
û barê malê, alîkarîya dayîka xwe 
dikin.
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12) Em dixwazin pirseke taybetî bikin. Destgirtiyê(Dergistî) we heye? 
- Na, niha ne dema wê ye.

13) Gelo hûn xêncî stranbêjiyê karekî din dikin, dixwînin an na?  
- Ji xeynî stranbêjiyê em dixwînin. Ez zanîngehê, Fehîme jî dibîstana jor 
(abitur13.klasse) dixwîne, sala pêşiya me ew ê jî dest bi zaningehê bike.

15) Ji bo ciwanên ku li ser mûzîka Kurdî bixebitin pêşniyara we heye? 
- Ji bo ciwanên Kurd yên ku muzîkê çêdikin pêşniyaza me ev e, em ji wan 
dixwazin ku li zimanê Kurdî xwedî derkevin, kêmasî an jî xeletî ne şerm e lê 
ku mirov Kurd be û bi Kurdî nizanibe şerm e. Ji ber wê bila muzîka xwe bi 
Kurdî çêbikin. 

16) Em dixwazin we du hûnermendên ciwan di asteke baş de bibînin. 
Hûn xwe di çi astê de dibînin? 
- Armanca me ew e ku em zimanê Kurdî û muzîka Kurdî bi pêşbixin, bala 
zarok û ciwanan bikşîninser ziman û muzîka Kurdî.Muzîka Kurdî bi awayekî 
modern û kalîteyeke bilind di nav muzîkê cîhanêde bidin bicihkirin.

Hûn ji kîjanê hez dikin? 

P) Sola bi pehnî an werzişî? 
-Sola werzişî

P) Bi makyaj an bê makyaj? 
-Makyaj, pir hindik

P) Kincên rojane an klasîk? 
-Kincên rojane
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G I R Î NG I YA 
B I H Î ST I N Ê 
Silav xwînerên hêja, ez ê di vê nivîsê de bi qasî ez dikarim ji we re qala 
girîngiya bihîstine û bandora li ser pêşveçûna mêjî ji we re bikim.Lê 
pêşî divê em bizanibin bê ka mirov çawa dibihîzin. 

Mihê Hesê

Kubar • 14



Deng mîna pêlên avê bi saya 
hewayê belav dibin.Ev pêlên deng 
pêşî tên kerika guh, deng bi saya 
kerikê kom dibin û dikevin çala guh. 
Karê kerikê kom kirina dengan e. 
Piştî deng ket çala guh çal jî van 
dengan dişidîne û dişîne perda guh, 
perde bi pêlên deng dilerizê, deng 
digihê hestûkên guh, hestûk jî van 
dengan digihînin guhmasî/koklear li 
vir xaneyên mîna mûyan hene ew 2 
celeb in ya yekem ew hêz/enerjîya 
deng a ku di rê de jê kêm bûyî dîsa 
lê zêde dike, ya duyem jî dengan 
ji hev dineqînê/ji hev vediqetîne. 
Deng ji vir diçe mêjî û bihîstin 
temam dibe. Erê çi pêvendîya 
zimên û bihîstinê heye? Em mirov 
ji dema em ji malzarokê ketin dest 
bi bihîstinê dikin. Ne tenê mirov, 
tevahî zindewerên bi guh û ziman.

Bandora  bihîstinê  a li ser zimên li 
alîkî, li tevahî peresan/pêşveçûna 
mêjî bi bandor e. Ji ber ku mêjiyê 
mirovan heya mirinê bi pêş ve diçe 
û ji bo ev pêşveçûn nesekine her 
5 lebatên me yên seh kirinê divê 
sax bin.Wek min li jor jî nivîsî dema 
em ji malzarokê ketin va em dest bi 
bihîstine dikin. Mirov  dikare  bibêje 
ku em çi dibihîzin wê dubare an jî 
kopî dikin. Ji bo wê ye mirovên ku 
ji Xwedê dayîn ve kerr  in nizanin/
nikarin biaxivin. An jî mirovên tutik/
viz nikarin hin dengan/tîpan bi lêv 
bikin. ji bo ku di navenda bihîstinê 
de li guhmasiyê ew xaneyên ku wê 
frekansê/dengî dineqîne  bi xisar 
e, yanê ji bo ku wî dengî nabihîze 
nizane dubare an kopî bike. Ji bo 
pêşgirtina vê yekê zarok çawa 
xwedê da divê di nav wê mehê de 
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bi testa otoacoustic emissions guh 
bên test kirin. Wek min li jor jî nivîsî 
girîngiya bihîstinê herî zêde li ser 
zimên heye lê di rastiya xwe de li 
tevahî mêjî heye. Ji bo zarokan herî 
dereng jî divê di nav çar salan de 
ku kerr bûn an jî giranbûna bihîstinê 
hebe divê bê çareserkirin, ji bo ku 
piştî wê çareserî zahmet e. Mirov  di 
7 saliya xwe de pêşveçûna zimanê 
xwe temam dike. Gotin û hereketên 
zimên mîna qaliban lê tê guherînên 
radîkal zahmet dibin. Wekî dîsa li jor 
min nivîsî, mêjiyê mirov heya mirinê 
bi pêş ve diçe tu caran nasekine. 
Belkî  we ji devê gelek kesan bi 
piranî jî yê kalan bihîstiye, dibêjin : 
ez dibihîzim lê fêm nakim. Ev gotin 
destpêka kerrbûnê ye. Sedema 
wê jî bi gelemperî deformasyon /
xisara li guhmasî/koklearê ye. 
Gelek sebebên guhgiranbûnê hene. 
Nexweşiya bi gotina : ez dibihîzim 
lê fêm nakim diçe heya alzheimerê. 
Sedema wê jî ew e ku piştî mirovên 
giran dibihîzin naxwazin bikevin nav 

civatê û têkiliya xwe ji civakê qut 
dikin û dimînin bi tenê pêşerojê ev 
mirov asosyal dibin bi vê re gava 
pêşîn a alzheimer dest pê dike. Ji 
ber pêş ve bê girtin divê sebaba 
giranbûnê bê tespîtkirin û bê saxki-
rin. Her roja ku mirovên bi wê giran 
bihîstine dijî pêşî peyvan piştre goti-
nan û dawî her tiştî ji bîr dikin...

Em çawa dikarin xwe ji giranbi-
hîstinê  biparêzin? Di serî de divê 
em xwe ji dengên bilind biparêzin. 
Mixabin bi gelemperî ciwan muzîkê 
bi dengê bilind û bi berguhkan gu-
hdar dikin. Divê ev yek bê terkkirin. 
Wekî din mirovên li cihên bi deng 
dixebitin xwe bi berguhkan ji deng 
biparêzin. Îro zanîn him ji aliyê 
teknolojî him ji aliyê kîmyayî de pir 
pêşketî ye. Çareseriya pirsgirêkên 
giranbûna guh çiqasî zû bên çare-
serkirin  serketin û saxbûna wê ew 
qasî hêsan be, çi qasî bê pêşguh-
kirin yê ew qasî mezin û mayende 
bibe....
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K U R D I S H  WO M E N 
P O D CA ST 
Hûn bi xêr hatin Podcasta Jinên Kurd (Kurdish Women Podcast).
Di van rojên reş û nexweş de armanca me avakirina platformeke 
podcastê ye ku pê re jinên Kurd bikaribin deng û awazên xwe 
bigihînin qada navneteweyî û bi xemla xwe ya dîrokî jî qadê 
bixemilînin. Podcasta Jinên Kurd, dixwaze li seranserê cîhanê bibe 
tevnek ji bo jinên kurd û pê re jî têkiliyên xurt di navbera jinên Kurd 
û jinên cîhanê de ava bike.Wekî tê zanîn li seranserê cîhanê medya 
bi piranî li ser pergaleke mêrane tê birevebirin û tenê çîrokên bijartî 
tên vegotin. Lê wekî birîqîna stêrkekê di nava tariyê de ew ê xebat û 
hewlên me ji bo kêmkirin û lawazkirina vê pergalê be, em ê ne tenê ji 
bo jinên Kurd, ji bo hemû jinên cîhanê deng derxin û bidin derxistin.
Herwiha em ê podkasterên jin di vî warî de perwerde bikin û ji wan 
re bibin platformeke nû.Em di vê baweriyê de ne ku parvekirinên ji 
çîrokên jinên Kurd ew ê hêzê bide jinên cihanê û ew ê bibe sembola 
ragihandineke xurt di navera jinên Kurd û jinên cîhanê de. 

KUBAR
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ARKEOART 
ArkeoArt di sala 2018an de hat avakirin. Bi mabesta navê xwe çêkirina 
objeyan, bi piranî li ser tişten dîrokî û bi piranî li ber tiştên dîrokî yên 
cihêreng (eslî) jî tên çêkirin. Armanca ArkeoArtê ya din jî kûrsa li ser 
qafîkan(qewaqî) e. Bes tenê ne li ser qafîkan li gor dilxwaziya mirovan, 
wêne, peyker, mozaik jî der tên pêş. Armanca wan a din ew e ku di 
pêşerojê de bibin navendeke çand û hunerê...

ARKEOART
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EYŞ E  Ş A N  K E D  Û 
NAV E K  J I  M I R I N Ê 
M E Z I N T I R 
Jiyana wê tijî êş û xebat, rabûn û ketin e, lê qet bêhîvî nebûye ku 
rojekê yê di qada karê xwe de bibe hunermendek navdar. Hemû 
pêşbînîyên wê durist derketin û di dîroka hunera Kurdî da cihê Eyşe 
Şanê jî diyar û li ber çavan e.

Kakşar Oremar
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Sala 1938an li Amedê hate dinê. 
Heya bavê wê sax bû malbateke 
bextewer bûn, lê mirina wî rêya qed-
era jiyana wê jî gûherand. Bavê wê 
Osman dengbêjekî naskirî û dayîka 
wê Elîf xanim jî ji malbateke naskirî 
a Kurdên Erzrumê bû. Bi esilê xwe 
ji eşîreta Cibranliyên Kurdperewer 
bû. Ji ber wê jî Eyşe Şan pirî caran 
behsa esil û feslê xwe dike û bi 
Kurdbûna xwe serbilind e.

Eyşe Şan hê zarok bû ku hesreta 
strana kilamên Kurdî bi rêya dengê 
bavê wê hestên wê yên hunerî jî 
bişkivandin. Ew pirrî caran wiha 
dibêje:” Ez ji bo ku stranên bavê min 
ji hêla dengbêjên din ve baş nedi-
hatin gotin, ketim ser rêya hunerê. 
Dema bavê min strana “Lêlê Bêmal” 
digot, ez li pişta deriyê dîwanxaneya 
mala me medhoş dibûm. Xwezil-
ka der û dîwarên mala bavê min li 
Amedê bikarîbûna biaxivin û çav û 
guhê wan hebûya, hingî we yê biza-
nibûya ka ez çi dibêjim....”

Eyşe Şan ji destpêka sala 1963’an 
û şûnde ew dengê xwe yê tijî hêz û 
şirîn bi rêya radioya Entabê dige-
hîne guhdarên xwe. Piştre dema ku 
diçe Stembolê êdî bi rêya sêlkên 
ku du an jî çar stranên Kurdî û Tirkî 
digirtin nava xwe, bala civaka Kurd 
dikişîne ser xwe. Bihîstina dengê wê 
di wî etmosferê tijî tirs yê înkarkirina 
netewa Kurd da weke dengê banga 
melayê mizgeftê bû ku berî sibê zû 
xelkê ji xewê şiyar dike ku rabin û 
îbadetê bikin. Banga Eyşe Şanê 
xwedî wate û peyamên xweş û 

dîrokî tê de hebû. Dengek ku hema 
bi du-sê stranên destpêkê weke 
bayê biharê yê rojên meha adarê 
sinor derbas kirin. Bihîstina dengê 
Eyşe Şanê jî weke dengê wan dayî-
kan bû ku ji zarokên xwe re bibêjin:” 
Şiyar bin û baştir li dora xwe binêrin, 
dijminên li dora we yê sal ji salê 
zêdetir çembera we tengtir bikin. 
Ez dengê stran û evîndara zimanê 
Kurdî me, Kurdino ji armancên min 
fehm bikin...”.

Ji bîr nekin ku her kar û rûdanek 
yê li gor îmkan û şertên dema xwe 
bêne nirxandin. Em behsa serdeme-
kê dikin ku li rex tunebûna îmkanên 
teknîkî û ragehandinê bizava siyasî 
jî li bakurê Kurdistanê him hatibû 
fetisandin û him jî li hemberî siyas-
eta Kemalîstan a rastî şêr bû an jî 
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xebateke wiha bihêz tunebû. Dengê 
Eyşe Şanê di wan salan de dengê 
hêviyên çilmisî, xweziyên mezin û 
weke hêza tava rojê germ bû. Jiyan 
li ser erdê bê tava rojê mumkin 
nîne.

Ew destpêk li gor şertên wê demê li 
Kurdistan û Tirkiyê dehan peyamên 
şiyarbûn û şoreşeke siyasî-çandî 
bû.

Serdema ku Eyşe Şan dest bi karê 
hunerê li bakurê Kurdistanê dike 
rewşa siyasî a doza Kurdistanê 
bi înkar û bişaftinê ra rû bi rû ye. 
Kemalîst bi çar gavan meşa xwe a 
li dor tunekirina hemû taybetmendi-
yên Kurdan yên civakî, çandî û 
siyasî xistine gereke bêrawestan.

Ji temenê 9 saliyê û şûnde êdî 
ew bêbav e, dayîka wê bi tena 
serê xwe nikare debara jiyana 
wan bike, neçar Eyşe Şan xwe 
fêrî karê kincdirûnê dike, lê gelek 
caran jî bi dizî xwe digehîne wan 
hunermendên ku ji muzîk û rîtimên 

muzîkê fêm dikirin. Yek ji wan jî 
Husinî bû ku bi Celal Gözelses(1899 
- 1959) re kar dikir û pirî caran Eyşe 
Şan bi dizî çûye cem wî û xwe hînî 
awayê stranan kiriye û tevî enstûr-
mentên weke Cûmbûşê bûye.

Ji hêla din jî Eyşe Şan di rewşekê 
de dengê xwe bilind dike ku ne 
malbat, ne civak û ji wan jî girîngtir 
dewleta Tirkiyê li dijî wê pêngavê 
ne. Ew deh salan li Stembolê xwe 
vedişêre ku bi destê birayê xwe 
neyê kuştin. Wê êşa xerîbiyê em di 
deng û awazên Eyşe Şanê da his 
dikin.

“Hey wax dayê ez xerîb im........”

Ez xebata Eyşe Şanê a wan salan 
weke karê şervanekî dibînim ku 
piştî ketin û şikesta di qada şêr da 
ji nişkê va rabe ser piyan û di nava 
agir û xwînê da ala berxwedanê 
bilind bike û wiha biqêrîne:”Em 
hene, hûn nikarin hebûna me tune 
bikin...”
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DAY Î K A  M I N,  E Z  Û 
D E NG Ê  EYŞ E  Ş A N Ê 
Xala herî zêde ku min diêşîne ew bû ku heya sax bû kesî qîmeta wê 
nezanî. Wê pirî caran ji kurê xwe Murad re wiha gotibû:” Kurê min hûn 
nizanin ez kî me, lê piştî mirinê yê gelek kes bêne cem we û pirsa kar 
û xebata min ji we bikin, lê ez heya sax im kêm kes dizanin ez kî me û 
min çi kiriye...”
Eyşe Şan heya sax bû ji kêleka netewa xwe 
dûr neket, lê heta dema ku li Bakur û Başûr 
Kurd xwediyên saziyên xwe jî bûn ked û 
xizmeta wê neanîn bîra xwe. Em miletên ro-
jhilata navîn “zindî kujên mirî perest in”. Piştî 
ku ew roja 18.12.1996’an ji jiyanê veqetiya, 
êdî her kes ket pey nav û dengê wê! Zêdetir ji 
dema ku sax bû stranên wê hatin guhdarkirin.

Dema ew strana “Hey Wax Dayê” dibêje, li 
rex dîtina hemû êş û elemên ku rastî Eyşe 
Şanê hatine dayîka min jî tê bîra min ku li 
pey bihîstina dengê wê hêsir dibarandin û tim 
wiha digot: “Hemû bextreşî û xwelîseriyên 
hezar salan yên jiyana jina Kurd di xerîbiya 
dengê Eyşe Şan û Meryem Xanê da têne 
bihîstin...”.

Dema “Bavê Seyro û Cembelî kurê mîrê 
Hekariya” bi wî dengê xwe yê şilik û nazik 
dibêje evîneke herî paqij a du mirovan weke 
rêze filmekê tê ber çavên min. Bi rastî carna 
ji bihîstina dengê wê medehoş dibim, haya 
min ji min namîne.

Wê dikarî bibe lîstikvana herî baş a fîlmên 
sînemayê jî lê dema Yilmaz Güney dixwaze 
karekî wiha tevî wê bike, tê girtin û ew proja 
wan jî naçe serî.
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EYŞ E  Ş A N  Û 
C U DAT I Y Ê N  W Ê 
Ew jineke bitenê û bêkes bû, lê dûrbîn û zana bû. Dizanî yê kengî, 
çima û çawa pêngavên xwe bavêje. Ger em xwedî welatekî azad 
û serbixwe yê bi navê Kurdistanê bûna ti gomana min tune ku 
kesayetiyê yekê yê desthiltdar li welatê me yê tacekî zêrîn û herî 
bihagiran pêşkêşî Eyşe Şanê bikira.

Ji ber wê jî min navê pirtûka xwe a 
li ser jiyan û berhemên Eyşe Şanê: 
“Prensesa bêtac û text” danîye. 
Çimkî kesên ji huner û deng, muzîk 
û hestên hunerî fem dikin baştir 
dizanin ka kesên weke Eyşe Şan, 
Meryem Xan, Nesrîn Şêrwan û hwd 
kî ne û çi kirine. Nav û keda xanima 
hêja û nemir Eyşe Şan herdem vê 
gotina bav-kalan bi bîra min tîne: 
“Tenê zêrnas qedirê zêr dizane”.
Eyşe Şanê baş dizanî ku ew ê 
neyê jibîrkirin, keda wê yê bikeve 
nava rûpelên dîroka hunerê, lê yê 
gelek xwezî û hesretên nedîtî jî bi 
xwe re bibe nava dilê axa sar. Wê 
baş dizanî ew bextreşî û qeder ne 
ji bindestiya gelê Kurd cuda ye. 
Nebûna dewletek serbixwe, bêtifaqî 
û dagîrkerên ku rewşeke wiha kirine 
para wê jî.
Li ser Eyşe Şanê gotin, şirove û 
nêrîn zêde hene, min di pirtûka 
xwe de bi qasî ku derfet hebûn li 
ser gelek aliyên jiyan û hunera wê 
nivîsîne, lê dîsa jî em deyndarên 
ked û xebatên wê yên dîrokî ne.
Cesaret û pêngavên ku Eyşe Şanê 
di çend pêvajoyên jiyana xwe de 
avêtin cihê rêz û teqdîreke mezintir 

in. Tenê bi çêkirina rêze filmeke 
çend parî em dikarin wê ked û zeh-
metiyê beyan bikin. Karê ku Ereban 
ji bo hunermenda navdar Umm Kel-
sum(1904 - 1975) kirine, divê em jî ji 
kesên wekî Meryem Xan, Gulbihar, 
Eyşe Şan, Nesrîn Şêrwan, Susîka 
Simo û hwd bikin.
Bi qedirnasiyeke bêdawî li hemberî 
ked, xizmet û hurmeta Eyşe Şanê a 
ji doza çand û hunera Kurdî re serê 
xwe ditewînim.
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H E R M A N  Z Ê RO 
Em di vê jimarê de bi modevan Zêroyê re li ser çîroka wê ya 
modevanîyê axivîn.

KUBAR
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Ji ku derê yî? Li ku dijî?

-Ez spasiya we dikim, ji bo vê 
hevpeyvînê. Navê min Herman Zêro 
ye. Ez sala 1984ê li bajarê Dihokê 
hatime ser dinê. Sala 2003 min 
zewac kiriye; sala 2004ê hatime 
Birîtanyayê, li Notîngham, li În-
gilîzîstanê dijîm. Ez û mêrê min û 
keçikek û kurekî  me. Li Birîtanyayê 
min amadekariya  bazirganiyê nex-
wend, yekser sala yekê û duyan min 
zimanê Îngilîzî xwend.

Te çawa dest bi modevaniyê kir?

-Sala 2012 bû ez çûme kurseke 
asayî ya dirûnkariyê; gelekî nêzîkî 
mala me bû. Dema min piçûkên xwe 
birin mektebê, ez mam bitenê û min 
got ez biçim kursekê tiştekê ez jê 
hez dikim ku dirûnkarî bû. Ez bi du 
sê mehan çûm,  wî mamosteyî got 
min: Tu ewil hatî, te tiştek nizanibû 
lê niha baş bi pêşketiyî. Ji ber ku 
min jê hez dikir, ez zû fêr bûm. Du 
sê heyvên din jî çûm. Wî mamosteyî 
him li wê derê bû him jî li kolêjê ders 
dida. Wî formek anî û got were vê 
formê tijî bike. Min got ji bo çi ye? 
Got da ku ez pêşkêşî dîzaynerê bi-
kim. Min got sertîfîkayê min tune ye, 
ev çawa çêdibe? GCSE (sêrtîfîkaya 
giştî ya asta amadehiyê) nîne, A lev-
el (asta yekem) û... tune ne. Got  tu 
zû fêr bûyî, ez jî mamoste me li wê 
derê, ew ê te qebûl bikin. Min forma 
xwe wisa tijî kir.Ez çûm hevdîtinê, 
wan yekser ez qebûl kirim. Min asta 
duyem xwend. Dîplomaya ku di du 

salan de tê xwendin, min di salekê 
de qedand. Yanê min xwendina xwe 
ji 2012ê heta 2017ê ji bo dirûnkari-
yê di pênc salan da xelas kir. Heke 
mirov bi awayekî asayî biçe pêş, 
nêzîkî heft heşt salan dem dixwa-
ze. Ji ber ku ez zû hîn bûm û hemû 
puanên min jî baş û jorî 70 bûn, ji 
ber wê yekê min du ast bi carekê 
dixwendin. Karê min ji wê derê ve 
dest pê kir. Qet di serê min de nebû 
ku ez bibim dîzayner an jî dîzaynerî 
li Birîtanyayê bi awayekî akademîk 
bixwînim. Min nizanibû ev tişt dikar-
ibû ji bo min hêsan çêbibe.

Min asta duyem di du hefteyan de 
xwend. Asta sêyem ku dîplomayê 
ye, û du sal in, min ew di salekê de 
xilas kir. Û piştîhingê FoundationDe-
gree (dîplomaya bingehîn) heye ku 
tu modevaniyê li zanîngehê bixwînî 
an jî li kolêjê bixwînî; min li kolê-
jê xwend, ji ber ku mamoste pirtir 
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alîkarî dikin. Ew ast du sal bûn, min 
her du salan û asta BA sala berê 
(Magister) majestêriyêye, min ew 
sal nexwend, ji ber ku min puaneke 
gelekî kêm anî. Piştre min paz-
deh hefteyan  Postgraduate  ango 
xwendina bilind  xwend, ku sala 
berî majesteriyê ye. Ez serketim û 
her wê salê min majestêrî xwend. 
Yanê di salekê de min du sertîfîka 
standin. Ya yekê Postgraduate ya 
duyem jî master. Di sala 2017-18’ê 
de min du sertîfîka wergirtin.

Nexweşiya Koronayê bandoreke 
çawa li ser karê te kir?

-Ez dikarim bibêjim Koronayê gelek 
bandor li ser xebata min nekir. Bi 
awayekî giştî ji bo hemû modeva-
nan  bibandor bû, ji ber ku heke 
karantîna hebe, xelk di nav mal de 
dimînin û van cilikan li xwe nakin, 
gelek tiştên nav malê dikirin. Ji ber 
ku mirov di malê de her tim dixwa-
ze tiştekî nû li xwe bike, ez dikarim 
bibêjim karê dirûnkaran zêdetir 
bû. Ji ber ku ez niha li zanîngehê 
dixebitim, berê 40 xwendekarên 
me hebûn, lê niha di rojekê de 10 
xwendekar jî nayên. Ji sedî heştê 
ji Japonyayê û ji Çînê dihatin. Niha 
tenê du xwendekaran navê xwe 
nivîsandine. Ev bandoreke gelekî 
mezin e, û gelek jî ne xweş e. Bes 
wek xebata  min, xebata min baş 
bû. Min maske çêdikir û karê min ê 
taybetî jî li studyoya min heye. Ez 
dîzaynan ji bo xelkê çêdikim. Niha 
karê min baş e. Li ser karê min gel-

ek bandor nekiriye. Xebata  Pattern 
Cutting karekî gelek baş e. Pattern 
Cutting (birrîna desenê) wek karê 
hendazeyê ye, divê bi seatan ser 
bixebitî û hemû tişt bi mîlîm e; heke 
mîlîmek kêm yan zêde bibe, cil yê 
xirab bibe.

Gelek kes karê wan hat girtin, pe-
reyê xwe ji dest dan. Gelek dikanên 
cilan hatin girtin û êdî venabin. Ji bo 
xebatên  mezin bandor neyînî bû lê 
kesên ku karên biçûk, wekî dirûna 
maskeyan dikirin gelek pere bi dest 
xistin. Lê ji bo min bandoreke mezin 
çênebû.

Di vî karî de serpêhatiyên te çi 
ne?

-Min di pirsên berê de jî behs kir. 
Ev kar ji bo min wekî  xewnekê dest 
pê kir. Her sal du yan sê xwende-
karan  dev  ji xwendinê  berdidan, ji 
ber ku karê dîzaynê gelek zehmet 
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e; hewce ye xwendekar her  tim 
di nav polê de amade bin. Karê 
dîzaynê  gelek  dijwar e, divê tu 
gelek bisebir bî û bêhna te fireh be. 
Hin kur û keçikên bêhnteng di pola 
me de bûn, ku nikaribûn berdewam 
bin. Min gelekî  ji vî karî hez  dikir û 
bêhna min fireh dibû, loma ez tê de 
gelek serketî bûm. Alîkariya di malê 
de jî gelekî  girîng e; mêrê min roja 
ewil wî destê min girt heta ku min 
majestêrî xelas kir. Him ji aliyê madî 
ve him jî manevî; wî her tim ji min re 
digot tu ji hemûyan zîrektir î, loma 
pirtir kêfa min ji vê xebatê re hat, 
min pirtir xwe da vî karî. Heke mêrê 
min nebûya, bawer nakim min bika-
riba van dîplomayan bi dest bixim. 
Hemû piştevaniya min ew bû.

Wekî modevanekê li gorî te di 
dirûna kincan de tiştê herî grîng 
çi ye?

-Divê dema pênûsa xwe radikî ku 
tiştekî dîzayn bikî ne girîng e ku 
rengê salê çi ye, lê belê tu wekî 
dîzaynerekê divê bi xwe rengan 
dianî. Rengê salê ji bo markeyan tê 
hilbijartin, lê  wekî dîzaynerekê heke 
hûn bala xwe bidin hemû dîzayner-
an, ew rengê xwe yê salê hildibjêrin 
û xelk tê behsa wan renganan bike. 
Di dîzaynê de perçe û hilbijartina 
perçe tiştê herî girîng e. Ez  gelekî 
bala xwe didim dîzaynerên Başûr, 
heta niha yek nehatiye perçekî 
hilbijêre ku li gorî dîzaynê be. Gelek 
kes bi şaşitî navê xwe dikin Haute 
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Couture (dirûvanên di asteke bilind 
de), lê her kes nikare vî navî li xwe 
bike. Ji ber ku pênaseya Haute 
Couture  ev e: divê dîzayner nêzîkî  
100 heta  400 demjimêran mijûlî 
tenê parçeyek be û kesên ku ji bo te 
dixebitin divê ji 50 kes kêmtir nebinû 
serpêhatiyavan 50 kesan jî divê ji 15 
salan kêmtir nebe.

Bi giştî hilbijartina perçe û dîzayn û 
dirûnê, hemû bi hev re girêdayî ne û 
hemû jî girîng in.

Em dibînin hin modevan di xêz-
kirinê de jêhatî ne lê belê li ser 
dirûnê zêde zana nînin. Li gorî te 
ev kêmasî bandoreke çawa dike li 
ser karê wan?

-Li welêt  min tenê dîzaynerekî baş 
dîtiye ku nikarim navê wî bêjim, 
him hilbijartina perçe him jî dîzayn 
û dirûna wî gelek baş in. Lê mix-
abin xelk guhê xwe nadin kesek ku 
xwedî sêrtîfîka û serpêhatiyan e û 

mixabin tu tiştî çê nakin û nizanin. 
Ez nikarim wan lome bikim, ji ber 
ku li wê derê  perwerdehî  tune ye. 
Gelek kes jî bi xwe naxwazin herin 
kursê da ku hîn bibin û mixabin 
tiştekî nizanin. Heke tu bala xwe 
bidî cilên dîzaynerên Başûr, dibînî 
ku perçe ne yê wan in; ji cihekî din 
anîne û navê xwe lêxistine. Ev kar li 
dijî  Copy Right (mafê hilberîner) e. 
Xelkê me divê bê hînkirin ka dîzayn 
çi ye. Ji sedî heştê ji xeynî dîzaynê, 
li ser rûyê modelê baldar in û bi vî 
awayî xelkê dixapînin.

Ji bo ciwanên Kurd yên dixwazin 
modevaniyê bikin pêşniyarên te 
çi ne? Çawa dikarin dest bi vî karî 
bikin? Divê ji bo wan perwerd-
eyayekem çi be?

-Ji ber ku li welatê me perwerdehiya 
dîzaynê nîne, nizanin dîzayn çi ye. 
Ez sala 2008an hatim welêt; weke 
yekemîn keça Kurd ku xwedî 12 
dîplomeyên dîzaynê û majesterê ye. 
Wan ev wekî  kêmasî dît ku keçikek 
perwerdehî bide wan. Min got ez 
ê bêpere agahdariyan bidim we. 
Gelek xort û keçik hatin lê xwediyên 
dîzaynan nehatin, tenê hin agahdarî  
ji min wergirtin û bi kar anîn, bêyî 
ku spasî bikin. Gelek kes hene ku 
ez bêpere alîkarî didim wan. Min 
dixwest ku li welatê me zanîngehek 
an kolejêk bê vekirin, lê piştgirî qet 
nebû. Heke zankoyeke  dîzaynê 
hebe, vêga mirov yê bikaribin cilên 
kopî û orîjînal ji hev veqetînin û pe-
reyên xwe hema wisa xerc nekin.
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Ji bo vî karî armanca te ya herî 
mezin çi ye?

-Min standina majestêriya xwe, 
xwendina amadeyî ji bo doktorayê ji 
bo xatirê Birîtanyayê nekir, min ji bo 
welatê  xwe kir. Heke min bixwestiba 
li Birîtaniyayê bim, jixwe diploma û 
xebatên min hebûn. Lê min digot 
bila dîplomayên mezintir bistînim ji 
bo ku vegerim welêt û wekî keçikeke 
xwedî serpêhatî û dîplomayan 
vegerim. Min li ser TVê jî got ez ê 
bêpere perwerdehî bidim malbatên 
şehîdan û zarokên wan. Kesî alîkarî 
neda min. Dema min bihîst ku gotin 
em alîkariyê nadin te, min got çima? 
Wan gotin berî her tiştî tu jin î, tu herî 
her derê mêrê te û malbata te bi te 
re ne; ji bo vî karî tu divê bi tenê bî, 
lê min got mêrê min CEOyê min e 
û divê bi min re be. Her wiha dema 
ku min digot ez ê modeyê hînî we 
bikim, ji min re digotin mode çi tişt e? 
Tu hatîyî fîîlê keçên me xirab bikî! Ev 
aqliyeta xelkê welatê me ye. Xewna 
min ew e ku li Başûr zanîngehekê 
ji bo karê dîzaynê û modeyê vebe. 
Gelek kesên biyanî amade ne ku 
bên û perwerdehiyê bidin. Em dikarin 
kargehên me yên bi xwe hebin. 
Çima em cinsên Tirkî û Çînî û Hîndî 
bistînin û cinsên me bi xwe nebin?! 
Weke Bengladeş ku welatek feqîr e, 
lê çendîn kargehên wî welatî hene.

Di modeyê de tiştên ku te aciz dikin 
heye an na? Ger hebin ew çi ne?

-Li vir  tu kes min aciz nake, ji ber ku 
hemû dizanin qanûn çi ye, dîzayin çi 

ye û her kes li gorî tiştê ku xwendiye 
dixebite. Lê belê xelkê me tenê dix-
wazin zû navdar bibin. Gelek kesan ji 
min re peyam şandine, gotine gelek 
dîplomayên te hene, tu çima xwe 
meşhûr nakî? Min gotiye navdarbûn 
qonaxa herî dawî ye. Kanala Rudawê 
hin caran hin kesan têne bi xeletî 
dibêje yekem branda welêt , lê ne 
rast e. Lewma ez li Başûr najîm û li 
vir im. Tiştekî din jî ku min aciz dike, 
dema hin kes hema wisa ji xwe re 
dibêjin Haute Couture (dirûvanên di 
asteke bilind de). Di hemû dinyayê de 
tenê 15 kes hene ku Haute Couture 
in. Ji bo mînak  Elie Saab û Zuhair 
Murad Haute Couture in, ku Zuhair 
Murad hê jî li bendê ye ku bi fermî 
wek Haute Couture bê zêdekirin.

Divê em Kurd di modeyê de bi 
pêş bikevin çi bikin?

-Divê xwe hîn bikin, bixwînin; li înter-
netê binêrin û agahiyan kom bikin. 
Divê xwe hîn bikin ew ê çawa bibin 
dîzaynereke cuda. Divê xelk bizanibin 
ev karê te ye; îmzeyeke te hebe. Li 
Başûr bi cilên Kurdî tiştên nû çê dikin 
û jê re dibêjin dîzayna nû. Tişta herî 
xelet ew e ku tu cilê nerîtî bikî dîzayn. 
Ji ber ku cilê Kurdî wek cileke nerîtî 
bi zêdekirin û qutkirinê nayê guhertin. 
Divê hikumet an hin ji xelkên dewle-
mend kom bibin û zanîngehek çêbikin  
da ku xelkê me li derbara dîzaynê 
û teknîkên dîzaynê tiştan hîn bibin. 
Heke bi awayekî fîzîkî jî çê nebe, 
bila bi online perwerdehiya moda û 
dîzaynê bê damezirandin.
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D e n g b ê j î  
û  X e m l a 
J i n a  Ku r d 
Ebdulkerîm Surûş (Aryas)

Dengbêjî şêwazeke ji stran û 
awazên kurdî ye û stran û awaz jî 
hêmanek ji wêjeya devkî û wêjeya 
devkî jî beşek ji folklora Kurdî ye. 
Jinên kurd bûne berdevkên wêjeya 
kurdî ya devkî. Di meydana wêjeya 
devkî ya kurdî de jinên kurd jî hespê 
xwe bezandine û li nava baxçeyê 
wêjeya kurdî de gul û kulîlkên 
herî xweşik çandine. Em dikarin 
bi şanazî vê yekê bînin zimên ku 
çanda dengbêjiyê bi dengê jinê 
dest pê kiriye yanî dengbêjên me 
yên sereke û despêkê jin bûne.Jin 
li nava vê kevneşopiyê him dengbêj 
e, him lehengeke stranê ye û him 
evîndare û him bedewiya wê bûye 
sedem ku dengbêj li ser pesna 
bedewî û ciwaniya jinê bi sedan 
kilaman çêbikin û bistirên. Di hemû 
qadên jiyanê de şopa jinan xuya û 
diyar e, bi taybetî li nava mûsîqaya 
kurd da. Em bi eşkere dibînin ku 
barê herî giran ya jiyanê li ser mil û 
şanê jinan e. Di nava şer û cengan 
da di lihevanîn û aştiyê da jin hem 

sedem in, hem jî encam in, ji ber 
ku jin dewreke pir girîng li nava 
jiyana merivan heye. Bi rastî çawa 
ku hatiye pêjirandin jin jiyan e. Jina 
kurd li hemî qada jiyana xwe di şîn 
û şahiyan de, di bin tedaya bav û 
birayan de, ji ber bêbextiya dildad-
eyên bêwefa de û di bin zilm û zora 
mêrên sitemkar de gilî û gazin kir-
ine, hêsir barandine û derd û kulên 
xwe, êş û kederên xwe di kilaman 
de anîne zimên. Gelek stiran, çîrok 
û destan bi hestên jinan hatine 
hûnandin û ji aliyê mêran ve hatine 
gotin lêbelê gelek stran jî hene ku bi 
taybetî yên jinan in û tenê jin dikarin 
wan stranan bibêjin wekî ; lorînk/
lorîk, balore, şîngêrî/zêmar, binimlî 
û...

Dengbêjên kurd li ser zarê mêrên 
kurd bi rêya stranan li serê dilketiya 
xwe dest pê dikirin, kofiyê li serê wî 
dikirin û dixemilandin, qulê zêra li 
dorê dicivîne û bejn û balê wê bi vî 
awayî tîne zimên:
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“Min go Eşîrê ... Eşîrê, Eşîrê

Eşîrê digo kuro malxirabo ka tu were min ra bêje:

Kanê wesfa bejna min çawa ne?

Min go: Ez ê te ra sond bixwim bejna te ne hevalê çi bejna ne,

Bejna te zirav e malxirabê di dilê min de wek fîdan e,

Lingê te biçûk e layiqî sol û mehs û qonderan e,

Kembera te barîk e layiqî kembera zêran e,

Cotê zermemikê xwe ser fêza kemberê berdane, mînanî cotek sêvan e.

Singê te nerm û letîf e mînanî doşekê ebrî teze derketinê li şehiran e.

Gerdena te ya zer zelal dike, mînanî keviya berfê sipî dike quntarê çiyan e,

Çena te kurtik e mirov divê ji te ra îstikan e,

Lêvê te nazik in mirov divê ji qeytan e,

Sî û du diranê devê kewa gozel mirov divê heba di mercan e,

Pozê te mirov divê nikulî di kevan e,

Çavê te reşbelek in mirov divê stêrkên esman e,

Biriyê te mirov divê ji keman e

De tu were binêre eniya kewa gozel mirov divê ji meydan e,

Porê serê kewa gozel mirov divê çetra bi rengan e,

Xwe li ser fêza bejna zirav wê berdane,

Tilî û pêçiyê te zirav in, gelo layiqî gustîlê zêran e…”

Hûn dîbinin ku dengbêj ji serê dilketiya xwe bi navê “Eşîrê” dest pê dike, 
bejna yara xwe dişibîne wekî “fîdanê”, ling şayanê “quntaran”, kember 
“barîk”, zermemik wekî “cotên sêvan”, sîng nerm û letîf wekî“duşekên ebrî”, 
gerden wekî “berfa sipî”, çena kurtik wekî “stikan”, lêv nazik wekî  “qeytan”, 
diran wekî “mercan”, poz wekî “nikulê kevan”, çav wekî “stêrkên esman”, 
birû wek “keman”, enî wekî “meydan”, pore serî wekî “çetiran”, tilî û pêçîk 
şayanê “gustîlên zêr” û …

Dengbêjan xeberdana jinê şibandine “xeberdana tûtî” yê, qebqeban “kewên 
gozel ku bi şêst û şeş awazan ji xwe ra diqebînin “. “zimanê şimşat û şîrîn” 
“dev û lêvên şekirî”. “Sîng û beran” dişibînin zozanan, hişik mîna helawa 
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Entebê, Mîna hingivê Sêrtê, Dimsê 
Tizyanê, hêjîra çiyayê Şengalê û 
penîrê pezê koçera.  Enî “fireh”, 
birû tenik û qeytanî, nava biriyan 
“çartilî”, dêm “sor û xalxalî”, kezî 
“zer, dirêj û gulgulî”, por “kej”,çepil 
“dirêj”, nav’’qendîl ‘’, zend “bi bazin”, 
tilîyan “bi gustîlê”, poz “bi qerenfîl”, 
Sîûsê gulî li ser bejna tenik û zirav 
bûne “çîte”, çav û birîyên “reş û 
belek”, rû “ sor û sosinî û xalxalîn”, 

fîstan “sor”, mêzer “kevn” kirasê 
“sor, zer û melesî”, bejn “zirav wekî 
minara Mêrdînê”, çav “reş û bel-
ek û kildanî”, kofî “xwar e û li ser 
da şar û şemaq”, zermemik “sêv, 
hinar, xorme, cotkanî, kulîlk, baxçe 
û bostan, belekiyê berfa zozanan, 
zêr û zîv, meden û fîncan û…, dev 
“sedefî”, diran “hûrik û mircanî”, 
dest bi “bazin”, qirik “Zirav, dirêj, 
mîna qirika qaz û betê”,tûka devî 
mîna “hubra li ser kaxezê”û…

Dengbêj di kilamên xwe de yek bi 
yek li ser taybetmendiyên jinê radi-
westin û bi awayekî wênekirî xemla 
jinê tîne li ber çavan an jî gotinên 
xwe bi awayekî wênekirî bi rengder-
tirîn cûrbicûr radixe li ber çavên me.
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E ş q ,  H e s û d î ,  M i r i n 
Di destê min de kêra kalaniya bi xwîna wî ya 
sor boyax bûye. Ew li ber min ser piştê li erdê, 
bi wan çavên xwe yên qehweyî li bin asraqên 
xêniyê kevin dinêre.

Dilbrîn Dilo

Bişirînek êşkêş konê xwe li ser 
lêvên wîyên nizanim çend caran 
bûne mêvanên lêvên min daniye. 
Wisa bi tirs,wisa bi êş, wisa poşman 
dikene.Ez bi tirs û kelecana kujerekî 
li ber serê wî li piyan sekinî me. 
Nizanim çima lê roja yekem ku me 
hev nas kir, tê bîra min. Xemgîntir 
dibim wê bîranînê ji hişê xwe dûr 
dixim lê mixabin mîna miqnatîsê bi 
hişê minê ji qewimînên rojên dawîn 
westiyayîve dizeliqe û bernade. Wê 
roja ku min ew li dibistanê dît min 
dît ku ez ji mêran jî hez dikim, a 
rastî tenê ji wî lê wî ji temamê tiştên 
heyîn hez dikir ji min jî hez kir.Ma 
ew nizanibû li rojhilata navîn tiştên 
ku mêran aciz dikin xapandin û 
şikandina şeref û hesiyet û xururê 
ye. Halbûkî ji bo ew min şaş fêm 
neke,min bi zilamekî re jî xeber 
nedida. Ji bo evîna wî bû min dev 
ji dibistanê berda. Ji bo wî bû min 
temamê êl û eşîr û malbata xwe girt 
li hemberî xwe bi wan re pevçûm. Ji 
bo eşqa wî bû diya min şîrê xwe li 
min heram kiribû. Ji bo evîna me bû 
ez terkîwelêt bûm. Di rojhilata navîn 
de kes têkiliya zayendî û evîna du 

hevzayendan napejirîne. Min ji bo 
evîna wî temamê rêgezên civakê 
binpê kir û bûm qewitandiyê civakê 
û vî zilamê ku nîv seet berê em bi 
hev şabûn û niha termekî bi destê 
evîna wî,bi destê min hatiye kêrkirin 
ez bi mêrek din re xapandim. Qedrê 
evîna me negirt, çû yekî din dît, ezê 
çawa wî çînî çînî kêr nekim goştê 
wî nedim teyr û tilûrên bajêr!Hez 
kirin, hesûdî û mirin sê xûşkên ji 
hevnabin in, mixabin evîna me jî bi 
mirinekê bi dawîbûbû. Tiştê seyr ew 
e ku ez hêna jî jê hez dikim lê qet 
ne poşman im ji bo kuştina wî. Wî 
ez bi mêrek re xapandibûm. Heke 
jin bûna ne xema min bû çend carên 
din jî bi jinan re bûbû lê ya dawîn 
mêr bû, tehemmula min ji hêwiyek 
mêr re tune ye.Kêra xwe ji destê 
xwe datînim ber serê wî û digirîm ji 
bo kuştiyê destên xwe,na na ji wî re 
nagirîm ji me re digirîm lê pirtir jî ji 
xwe re digirîm. Vê kêliyê ferq dikim 
ku ez ezperestek bi xwîna evîna 
xwe qirêjbûyî me. Lehnetê li hevjînê 
xwe tînim û bi kêra xwe ya kalanî 
goştê wî hûr dikim da ku bavêjim 
bermîla sergoya li taxa bin taxa me.
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K U L Î L K 

B I 

K U L Î L K 
Em hemî di nava 

serdemeke wisa de ne ku 
li tiştên cuda digerin ji bo 
me kêfxweş bikin, jiyana 

me rengûreng bikin. 
Kulîlk ji jî wan tiştan yek e 
belkî ji bo me. Di ser de jî 

li ser kinc û solan dibin bi 
rastî gelekî balê dikşînin 

ser û bêhna me fireh 
dikin. Ne hewce ye hûn 

li ser wan tiştên bineqş li 
xwe bikin ji ber ku bi tenê 

serê xwe di kombîna we 
de dibe parçeya grîng û 

hûn pê spehî dibin.

KUBAR
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EV Î N  Û  R EWŞ A 
R E M L A N
Gelo taybetmendiyên remlan çi ne? Kîja reml bi kîjan hestan 
derdikevê pêş. Kerem bikin...

Rojda - Şêx Zelala ji Fînê

 Beran

Di nava vê mehê de wê hestên 
te her çiqas biçe bihêztir 
bin. Di jiyana xwe ya evînê 
de jî tê çavvekirîtir bî. 
Hevalê/a te hebe, di vê mehê 
de hûn ê hevaltiya xwe gaveke 
din jî bi pêş ve bibin. Heke 
hevalê/a te tunebe jî, li 
derûdora xwe binêre. Ger sere 
xwe rakî û binêrî, tê bibînî 
ku nesîbê te zêde ne dûrî te 
ye. Hinek Beko wê ji evîna we 
aciz bibin. Bila hemî Beran 
li hemberî xirabiyên Bekoyan 
baldar bin.

 Ga

Kesên ku xwediyê vê remlê ne 
dikevin serdemekê ku dê xwe 
di têkilîyên xwe de bi pêşve 
bibin. Bi taybetî di vê mehê 
de hûnê bibînin ka we di vî 
warî de çi qas gav avêtine. 
Ji bo yên dergistî dibêjim, 

canikno, zewac ne dûrî we 
ye. Daweta xwe bi dile xwe 
bikin, lê hay ji xetereya 
koronayê jî hebin.Ev demeke 
dirêj e ku hûn dixwazin bi 
hevalên(xoşewîst, yar) xwe re 
tiştên xweş bikin, lê ji ber 
tunebûna pereyê we nedikir, 
hûn ê bikin. Di vê mehê de 
wê pereyek bikeve destê we. 
Tiştên we dixwest bikin, bi 
pereyên bikeve destên we, hûn 
ê bikin.Ji bo gayên bi sere 
xwe jî vê dibêjim, hinekî dev 
ji pozbilindiyê berdin û li 
derûdora xwe binerin.

 Cêwî

Enerjiya we dê li gorî meha 
bihorî, gav bi gav zêde bibe 
û hûn ê bikaribin vê yekê 
di jiyana evîna xwe de jî 
bi hêsanî nîşan bidin. Ger 
vê enerjiya xwe ji bo evîna 
xwe bikarbînin, hûn dikarin 
li hemberî wê/wî kesî wêrek-
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tir bin û hestên xwe eşkere 
bikin.Ji cêwiyên bê xoşewîst 
re jî gelek daxwaziyên heval-
tiyê tên, lê belê ew dudilî 
mane. Bila delal be, yan bila 
biaqil be? Bi min dev ji 
delaliya kesan berdin û heke 
aqilê we jê bibire jî erê 
bikin. Delalî piştî demekê 
kêrî xwediyê xwe jî nayê ku 
kêrî we bê. Ya baş, heke hes-
tên we û fikren we nêzî hev 
bin, şansekê bidin hev û hev 
du nas bikin.

 Kevjal

Meha borî ji bo we pir zor 
bû, hûn pir westiyan. We qet 
dem nedît ku hûn bi malbata 
xwe re wext derbas bikin. Ev 
meh ji bo we baş e û wê bê 
stres derbas be. Hûn ê zehft-
ir wext bibînin ku bi hev-
jînê/a xwe re derbas bikin.
Ji kevjalên bê xoşewîst re 
jî gelek daxwaziyên heval-
tiyê tên, lê bele ew dudilî 
mane. Nizanin ka erê bikin, 

yan red bikin. Bi min, zede 
nelezînin. Di van mijaran de 
ecele ne baş e. Ji her alî 
ve, awayekî baş bifikirin û 
wisa biryar bidin.

 Şêr

Divê hûn hewl bidin ku di 
derheqê jiyana xwe ya kesane 
de biryarên anî (ji nişkê va) 
nedin. Hûn ê di vê mehê de 
hinekî zehmetiyê bikişînin. 
Çimkî hûn çi jî bikin wê 
kesên di jiyana we de ne têr 
nebin. Hûn daxwaziyên wan 
pêk bînin jî, wê tim zêde-
tir bixwazin. Divê hûn bi 
wan bidin qebûlkirin û divê 
ew jî ji qeweta we zêdetir 
tiştan ji we nexwazin. Nexwe 
wê zirar bigihîje têkiliya 
we.Ji bo şêrên bi serê xwe 
jî vê dibêjim, hinekî dev ji 
pozbilindiyê berdin û li der 
û dora xwe binerin. Lê bele, 
xwe ji kesên remla wan ga ye 
dûr bixin. Hûn ê li hev neyên 
û dile hev bihêlin.
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 Simbil

Dibe ku di vê mehê de, di 
nav malbatê de carinan alozî 
çêbin û ev rewş jî bandoreke 
xirab li jiyana we ya taybet 
bike . Loma divê hûn hewl bi-
din û hinekî aramtir û bia-
qilane tevbigerin. Di jiyana 
we ya evînî de jî tiştekî 
cuda nabe, wekî meha berê ye. 
Heke hûn bixwazin tiştên cuda 
û xweş bin, divê hûn dev ji 
bêxîretiyê û newêrekiyê ber-
din û hinekî li ber xwe bi-
din. Bi taybetî jî ev yek ji 
bo kesên evîndar in û nikarin 
evîna xwe eşkere bikin der-
basdar e. Wêrek bin, da ku 
hûn jî şad û bextewar bibin.

 Mêzîn

Dibe ku tê di vê mehê de, di 
jiyana xweya taybet de, pir 
şad bî û jiyana te jî zêde 
biguhere. Heke ji kesekî/ê 
hez bikî, teqez di nava vê 
mehê de hestên xwe eşkere 
bike. Yên dergistî jî dikarin 
daxwaza zewacê bikin. Ji bo 
mêzînan ev meh meha eşqê ye. 
Deriyê xwe ji evînê re neg-
irin. Jibîr nekin, biryarên 
we tene ne li ser jiyana we 
bandor dikin. Erêni yan jî 
nerênî, wê li ser kulfetê we 
jî bike. Ji bo vê baldartir 
bin.

 Dûpişk

Pirsgirêk di navbera te û 
partnerê/a te de hebe, talox 
nedê û awayekî zelal xeber 
bide. Çi hebe bêje, da ku hûn 
zû çareser bikin. Ger niha 
veşêrî, dibe paşê zirareke 
mezin bigihîje hevaltiya 
we.Ji bo Dûpişkên ku ne di 
têkiliyê de ne jî deriyê eşqê 
vekiriye, dibe ku di nîvê 
mehê de hûn rastî dengê dilê 
xwe bên.

 Kevan

Hûn ê di vê mehê de hinekî 
kêmasiya pere bikşînin. Ji 
ber bêperetiyê jî hûn ê zede 
aciz bin û wê aqilê we li 
serê pozê we be. Ji bo ev 
nebe jî divê baldartir bin 
û bêyî pirsa hevjînê/a xwe 
pere xerc nekin. Mêzînên bê 
xoşewîst jî bila hisab û 
kitaba xwe baş bikin. Neçin 
û ji bo bibin xoşewîstê wan, 
surprîzên zêde biha amade 
nekin û perê xwe ji xelkê re 
nerijînin. Jixwe ji we hez 
bikin wê wisa jî teklîfa we 
erê bikin. Dibe ku hûn ji bo 
bipêşxistina kesayeta xwe 
hinekî bifikirin û biryara 
hinek tiştan bidin.
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 Karik

Dibe ku enerjiya we vê mehê 
hinekî kêm be û ji ber vê 
yekê hûn nikaribin gelek wext 
bidin têkiliya xwe. Lê bele 
xwe bernedin xetê û hevjînên 
xwe zede aciz nekin. Dibe ku 
ji vê rewşê zede aciz bin 
û ji we sar bin.Karikên ku 
ne di têkiliyekêde ne bin, 
hûn dikarin biryar bidin ku 
ber bi destpêka vê mehê ve 
têkiliyek nû bidin destpêki-
rin.

 Satil

Vê mehê, jiyana we ya evînî 
dê heya ku mimkun be ber-
biçav be û hûn ê bikaribin 
bi hevjînê/a xwe re demek 
xweş derbas bikin. Ku pirs-
girêk di derbarê jiyana evîna 
we de hebin jî li derve behs 
nekin. Dibe ku hûn bi dilekî 
paqij biaxivin, lê bele wê ev 
axavtin zirarê bidin têkili-
ya we. Xwe ji sohbetên wisa 
dûr bixin.Bi dergistiyên xwe 
re biaxivin û pirsgirêkên xwe 
çareser bikin.Satilên bi tenê 
jî bila li kêfa xwe binêrin.
Ev meh ji bo we ne meha 
evîndariyê ye. Hinekî ji xwe 
re dem veqetînin û guh bidin 
denge dilê xwe.

 Masî

Ihtimalek heye ku hûn bikevin 
pêvajoyeke derûnî ya dijwar.
Bi taybetî di nava vê mehê 
de, hûn bixwazin pirsgirêkên 
xwe paşguh bikin jî, hûn ê 
neçar bimînin û bi pirs-
girêkên hevjînê/a xwe re mi-
jûl bibin. Ji bo çareseriyan 
hewl bidin, lê bele xwe zede 
jî newestînin. Zêde negrîn. 
Ji bo çavên we ne baş e. 
Hinek tiştan ji demê re ber-
din û bi sebr li bendê bin.
Ji bo masîyên bi serê xwe jî 
meheka xweş e. Heke serê xwe 
rakin û li derûdora xwe bin-
erin, dibe ku evîna dile xwe 
zûtir bibinin.  
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ÇAYA  
G I YAG EW R I K A 
T E Z E 
• PERÎ ŞEDDADÎ •

 • Çaya kesk

 • Zencefîl

 • Gîyagewrika teze

 • Lemongrass

 • Lîmon

 • Hingiv

Avê bikelînin û dagrin nav çaydana xwe. 
Zencefîl, gîyagewrika teze, lemongrass û 
lîmonê bixin nav ava kelê. Çaya kesk bixin 
di nav bêjanga çaydanê û wê jî daynin nav 
ava kelê. Çaya xwe nêzîkî 10 deqîqeyan dem 
bikin û noşî can be.

Malzeme Amadekirin
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Şakşûka
• Perî Şeddadî •

3 hew hêk 

1/2 hew pîvaz

2 hew firingiyên mezin 

5-8 hew fringîyan kokteyl

5-8 hew firîngiyên şîrîn

1 hew bîbera sor 

1 hew bîberê çîlî 

2 kevçiyê xwarinê rûnê 
zeytûnê 

2 kevçiyê xwarinê rûnê 
nivîşkê 

şînkayî, xwê, bîberê reş 
li gorî daxwaziya xwe 
bişxulînin.

Sebzê hemû hûr bikin. Pîvaz bi rûnê zeytûnê di 
nav tawê sor bikin, piştî ku rengê wê bû pembe 
bîbera sor û ya çîlî bixin nav û 3-4 deqîqeyan 
sor bikin û bi deriyê bigrin. Dema bîber çêbûn 
firingî bixin nav û bipêjin heta her tişt bişibe 
sosê. pir pêwîst e sosa firingî zêde nepêjin ku 
ziya nebe. Rûnê nivîşkê bixin nav, xwê, bîbera 
reş jî bixin û 3 qûl çêkin û hêkê xwe hindurê 
qûlikê bişkênin û  dere wê bigrin ku hêk çêbe.
Herî dawî şînkayî deynin ser û noşî can be ji 
we re.

Malzeme Amadekirin
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Bi kevçiyeke çayê mast

Bi kevçiyeke çayê 
Zerdeçal

Bi kevçiyeke çayê lîmon 
an jî ava fringiyan

Bi nîvê kevçiyeke çayê ar 

Her tiştî têxin tasekê û heta bû wekî macûnan 
tev bidin. Piştî we rûyê xwe şûşt, ziwa kir û 
paqij kir di binê çavên xwe bidin. Heta 15-20 
deqeyan bidin sekinandin û paşê bişon. Bi-
karanîna hefteyê pênc caran bikêr e.

Kerese Amadekirin

D e r m a n e k  j i  B a ş û r ê  A s yayê 
Zerdeçal li Başûrê Asyayê hêşîn dibe û wekî zaferana Hîndûyan jî 
tê zanîn. Zerdeçal bi kulîlkên xwe yên zer û pelên xwe yên mezin di 
malbata zencefîlan de ye. Heta vê demê zêdetir ji bo xwarinan dihat 
bikaranîn lê belê êdî di warê tenduristî û kozmetîkê de jî tê bikaranîn. 
Ji ber stresa vê serdemê mixabin gelek pirsgirêkên tenduristîyê bi me 
re çêdibin. Ji wan pirsgirêkan yek jî reşayiya bîne çavan e. Bêguman 
gelek sedemên wê pirsgirêkê hene. Ji bilî çareseriyên zanistî 
çareseriyên xwezayî jî dibin alîkar. Me jî ji bo reşayiya binê çavan 
maskeyek amade kir ji bo hûn li mala xwe jî biceribînin..

Meysûn Gul
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T H E  GU N D I S  K U R D I S H 

K I TC H E N 
The Gundis Kurdish Kitchen li Şîkagoyê restoranteke Kurdan e. 
Restoranteke kurdewarî û nûjen e. Gava hûn dikevin hindir bi 
mîmariya wê bêhna we fireh dibe. Li dîwarên restoranta wan wêneyên 
watedar û kurdewarî hene. Hûn li wir qet xerîb hîs nakin. Jixwe peyv 
têr nakin em qala tehma xwarinên wan bikin. Ji tirşikê bigirin heta 
sêleqeliyê xwarinên Kurdan yên gelekî xweş çêdikin. Ger we derfet 
peyda kir divê herin û silavekê bidin wan.

KUBAR
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NA R E’S  D R E A M 
Gelo em dikarin tenê bi çenteyekê an jî bi guharekê spehî xuya bikin? 
Li gorî Kubarê erê. Tenê bi tiştekî jî em dikarin li dawet û civînan spehî 
û dilkêş xuya bikin. Divê di stîla we de tiştek hebe û balê bikşîne ser. 
Çenteyên Narê’s Dreamê jî ji bo gotinên me ne. Çenteyên destçêkirî û 
gelekî cuda ne. Wekî me got hûn tenê bi tiştekî jî dikarin spehî bibin 
hûn li ser kincên xwe yên sade û bêneqş tenê bi çenteyên Narê’s 
Dreamê jî dikarin gelekî spehî xuya bikin. Ne tenê çente guharên wan 
jî gelekî xweş in. Rindikbûnê hêsan dikin.

KUBAR
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S t r e s  Ç i  ye?
Stres di rewşên ku hewcedarî çêdibe laş bi gelemperî 
pêwistî bi hêz û enerjiyek zêde dibîne derdikeve holê.

NEWROZ XEBAT YILDIRIM

Ceribandina stresê perçeyek ji ji-
yanê ye. Her kes di demekê de stres 
dibe. Heta astekê jî pêwist e ji bo 
mirov stres û positîv be. Mînak ji bo 
mirov bikaribe ji ber erebakê ku xurt 
tê baz bide,an bikaribe ezmûnekê 
bide li dibistanê an bikaribe heq  ji 
karekî nû bê der pêwistî  bi stresê 
heye. Û heta radeyekê stres dibe 
alîkar da mirov afîrîner be, jîr be û 
problemên derdikevin holê çareser 
bike. Lê heke stres demeke dirêj 
bidome, yanî mirov di demeke dirêj 
de pir enerjî xerc bike laş dikare 
zirarê bibîne. Em ê bêhtir behsa  
stresa demdirêj ku encamên xwe 
karî negatîv be,ger  tedbîr neyên 
stendin bikin. Berî em derbas bibin 
encamên negatif a stresa demdirêj 
ka em fêhm bikin bê ev mekanîzma 
çawa kar dike di laş û mejîyê me de. 
Gelo çi diqewime di beden û mejîyê 
mirov de dema mirov stress dibe?

Di nav pergala damarên mirov de 
dû pergalên esasî hene ku dibin 
navê ”pergala xweser” tên komkirin. 
Navên wan pergalan sempatîk û 
parasempatîk in. Ev her dû pergal 
bi piranî jî ne di kontrola mirov de 
ne. Dema ku laş hewceyî bi enerjîyê 
dibîne , pergala rehikan a sempatîk 

tê aktîfkirin ji aliyê mejîyê mirov 
ve û ev gelek organên mirov dixê 
hareketê. Li dijî vê pergalê pergala 
rehikan a parasempatîk di bêhn-
vedanê de û di rewşên aram de 
herî aktîv e. Ew bandorên pergala 
rehikan a sempatîk kêm dike û dibe 
alîkar ku laş were ser xwe. Ev her 
du pergal divê di hundirê  balansekê 
de kar bikin. Bersiva stresê, ku wekî 
bersiva şer-revîn jî tê zanîn, tê vê 
wateyê ku mejî û laş xwe amade 
dike ku yan şer bike an jî bireve di 
bin stresê de. Mêjî sînyalan dişîne 
pergala rehikan a sempatîk ku aktîf  
dibe, û ew bandorê li tevahiya laş 
dike. Paşê mêjî gelek madeyan 
berdide nav xwînê; wekî şekir û hor-
monên stresê yên wekî adrenalîn, 
norepinefrîn û kortîzol. Di dema 
berteka şer-revînê de, laş enerjiyê 
pir xerc dike.
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Gelo Êdî Dem Hatiye Tu Di Jiyana 
Xwe De Guherandinê Bikî?

Ger tu hîs dikî ev semptomên me li 
jor nivîsandine li gel te jî hene û dibin 
asteng ji bo jiyana te ya rojane û kar 
û dibistana te û têkiliyên te, wê gavê 
dem hatiye tu guhertinê  têxî rojeva 
xwe. Hewildana fêhmkirina stresa 
xwe gava yekem e û ya herî girîng e. 
Heke stres ji ber tiştek çêbûye, wekî 
mirina kesekî/ê hezkirî, destdirêjî, 
zehmetiyên darayî an hin krîzên din, 
dibe ku hûn hewcedarî bi alikarîyek 
profesyonel jî bibînin.
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Nexweşiyên Ji ber Stresa Demdirêj

Berteka şer-revînê bi gelemperî tenê 
çend hûrdeman an jî dibe ku çend 
demjimêran bidome. Tenê gava ku 
hûn di rewşên stresê de dirêj bimînin, 
hem rast û hem jî xeyalî, ew dika-
re  zirarê  bide beden û ruhê mirov. 
Mînak, ew dikare di bêhnvedanê 
de bibe sedema tansiyona bilind û 
parsûyên hişk ku dest bi êşê dikin. 
Hormonên cihêreng  ên ku di xwînê 
de zêde bûne, dikarin bi demê re 
bibin sedema zehmetiyên bîranîn û 
konsantrasyonê. Stresa demdirêjî 
dikare bibe sedema, wek êrişa dil, 
sendroma betilandinê, fîbromîalgî û 
êşa demdirêj jî.
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Sînyalên Stresa Demdirêj a Zêde û Semptomên Wê

-Hûn serê sibehan westiyayî ne, li 
gel hûn çend şevên li pey hev dirêj 
û bêhemdî razane jî.

-Hûn êvarê zor dikevin xewê û dibe 
ku hûn serê sibê zû hişyar bibin 
bêyî ku hûn careke din dikarin dîsa 
pal din.

-Hûn di rehetbûn û bêhnvedanê de 
jî zehmetiyê dikişînin.

-Hûn ji tiştê ku li derûdora we 
diqewime, dilşikestî û bi fikar in.

-Hûn nikarin konsantre bibin.

-Bîrbirina we zeîf bûye ,tiştan ji bîr 
dikin.

-Hûn zû xemgîn dibin,metirsî dibin.

-Hûn dikarin bi hêsanî bikevin ra-
manên neyînî.

-Hûn bi hêsanî ji tiştên piçûk aciz û 
bêsebr dibin.

-Hûn êşa zik, serêş an êşa 
parsûyan dikşînin an jî qelbê we zû 

qutqut dike. Nefesa we qut dibe.

-Hûn di laşê xwe de hişk, tengezar 
dibin û êşên we hene.

-Hûn xwe terikandî û westandî hîs 
dikin, û ji ber vê yekê ji têkiliyên 
civakî  dûr dikevin.

-We xwesteka seksê winda kiriye.

-Hûn enfeksiyonan hêsantir digrin û 
bêhtir caran nexweş dikevin.

-Hûn hîs dikin ku dem ne bes e û ji 
ber vê yekê jî gav bi gav tempoya 
xwe zêdetir dikin.

-Hûn ji ber kêmbûna zeman terka 
bêhnvedanê, aktivîtetên li xweşa 
we diçe, şahî û têkiliya bi xizm û 
hevalên xwe re dikin.

-Hûn hewceyî bi alkol, nîkotîn, 
kafeyîn an hebên xewê dibînin 
ji bo hûn bikaribin jiyana rojane 
bidomînin, an ji bo xwe teselî bikin 
hûn zêdetir xwarinên bi rûn dixwin, 
alkol an nîkotîn  bi kar tînin.
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Çend Rê û Rêbazên Dikarin Bibin 
Alîkar

1-Ji bo Stresa li Kar: Ger ku hûn di 
kar de stres dibin alîkariyê bixwa-
zin. Rêjeya jiyana xebatê îro tim û 
tim bilind e û gelek kes di bin presê 
de xwe hîs dikin yan jî tête hiskirin. 
Ger karê we bêyî ku enerjîyê bide 
we berovajî, enerjî û hêza we hemî 
dibe, başe hûn rewşê biguherînin. 
Derfetên her kesî cûda ne. Hin kes 
dikarin karê xwe kontrol bikin li gor 
pêwistiyên xwe û hinek jî qet nikarin 
tiştekî bikin. Heke hûn nikaribin 
rewşê bi tena serê xwe biguherînin, 
çêtir e ku hûn hewl bidin xebatek 
hevbeş bi karkerên din re bibînin ku 
we kêmtir stres bike. Her wiha hûn 
dikarin hewl bidin bi sereke û rêve-
berên kar re bipeyivin ka çi dikare 
were kirin ji bo baştirkirina hawirdora 
kar.

2-Dema jiyana taybet we stres 
dike: Di jiyanê de gelek tiştên 
cihêreng  hene ku dikarin me stres 
bikin. Aboriya nebaş, jin-mêr ber-
dan û bêkarî ev tiştên ku li piraniya 
mirovên cîhanê karî bibe sedema 
stresê. Gelo di jiyana te de êdî bal-
ans nemaye? Tiştê enerjiya te dibin 
pirin di jiyana rojane de? Tu alikariya 
her kesî ve baz didî û xwe jî ji bîr 
dikî? Tiştên tu jê hes dike tu qet ji bo 
wan zeman nabînî? Wê gavê dem 
hatiye tu ji tiştan re bibêjî ”NA”. Ger 
pir zehmet be ji bo te tu bibêjî  NA  ji 
dost û heval û merivan re here ber 
eynikê pêşî biceribine û xwe biel-
imîne ”NA”bûnê.
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3-Medya Civakî: Bi riya medyaya civakî re îro 24 seetan mirov dikare têkilî 
bi her kesî re deynê û bibe têkildar û muxateb. Ji deqqeya mirov serê sibê 
çavê xwe vedike û heta mirov radikeve girêdana bi vê dinyayê re heye.Ti 
kontrola mirov jî li ser medya civakî tune ye. Metodeke herî baş ev e hûn 
carinan mobîla xwe bi kar neynin an vemirînin, an jî carinan computerê ji 
binî de bigrin.

4-Listeya Tiştên We Stres Dikin : Di nav gengeşiya fikr û metirsê de 
carînan zahmet dibe ku mirov rewşên ku dibê sedema stresê ferq bike. Wê 
alikar  be hûn li ser rewş û tiştên we stres dikin binivîsin,listayekê çêkin. 
Mirêkgirtina li van rewşan dikare bibe alikar ku hûn ji bo van rewşên dibe ji 
bo sedema stresê çareseriyê bibînin ,an ji wan dûr bikevin.

5-Li laşê xwe xwedî derkevin : Bi metodên cuda mirov dikare li bedena 
xwe xwedî derkeve û saxlem bike li hember stresa zêde. Xwarina cûrbecûr 
giring e. Gelek sebze û şînkahî û fêkiyan bixwin. Baş e mirov taştê û navroj 
û şivê di demên normal de bixwe. Rojê bi taştêyek dilpak dest pê bikin. Ger 
hûn tevbigerin , bimeşîn, fizikî aktîv bin an bazdin an werziş bikin,hûn ê him 
ji hêla laşî û him jî ji hêla giyanî ve xurt û xurttir bibin. Yên ku kondîsyona 
wan baş e kêmtir di bin tesîra stresê de dimînin. Ji ber ku bedenek fizîkî 
aktîv bêtir dikare li hember qelb avêtina zêde tansiyona bilind “tehmûl bide 
xuyakirin”li gor bedenan werziş nake.

6-Medîtasyon: Ger  gelek zaehmet e ji bo we hûn fikr û baldariya xwe 
didin ser tiştên paşerojê yan pêşerojê yên we stres dike dikarin bi metodên 
cûrbecûr baldariya xwe bidin serdema ”NÛ” dema ”ANIHA” . Kontrolkirina 
baldariyê wê bêhtir îradeya we xurt bike li hember tiştên we aciz dikin û we 
stres dikin. Mînak; egzersizên nefes girtinê û berdanê û hwd.
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Biçûk û Rehet 

Li jiyana rojane çenteyên biçûk her dem 
rehetî ye. Heke hûn gava derdikevin derve 
kêm tiştan bi xwe re dibin çenteyên biçûk 
li gorî we ne. Ne tenê li jiyana rojane li 
dawet û cihên taybet jî çenteyeke biçûk 
yên li gorî kincên we yê kombîna we 
temam bike. 

P Ê Ş N I YA R Ê N 
Ç E N T EYA N
Çente di jiyana jinan de xişreke gelekî grîng e. Di 
jiyana rojane û taybet de jin her dem çenteyan bi kar 
tînin. Bêguman bikaranîna çenteyan li gorî dem û 
cihan diguhere. Gelo kîjan çente li ku tê bikaranîn?

MEYSÛN GUL

Çenteyên Piştan 

Di demên dawî de çenteyên me tenê li 
dibistanan dida pişta xwe êdî li jiyana ro-
jane jî tên bikaranîn. Çenteyên piştan jî ji 
bo we rehetî ne. Hûn bi ku de herin dikarin 
her tiştê xwe têxin nav. 

Fireh û Kûr 

Heke hûn dibêjin bila ne zêde mezin be 
çenteyên fireh û kûr li ser dilê wê ne. Ji be 
van taybetmendiyan gelekî kêrhatî ne. Li 
derve ji bo hûn gelek tiştên xwe têxin û bi 
rehetî bi kar bînin bijardeyeke baş e.
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G E R M  Û  R E H ET
Bijerdaya gelek kesan çakêtên pivdayî îsal jî zêde tên lixwekirin. 

Ji xeynî germxwedîkirin û rehetbûna xwe bi qayişan jî xweş 
xuya dikin.

 KUBAR
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S A D E  Û  S P E H Î
Qapûtên dirêj îsal dîsa bi me re ne. Bûye bijardeya gelek kesan 
û bi me nîşan dide ku mirov tenê bi qapûtekê jî gelekî spehî û 

dilkêş xuya dike. Li gorî me hêjayî ceribandinê ne.

 KUBAR
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D I L O P E K  H E ST
ŞILÊR EMRAHNEJAD

J i  b o  z a r o k ê n  Ş i n g a l ê
ŞILÊR EMRAHNEJAD

Silav

Li min ya li wê?

Silav li wê!

Ez ne ew im,

Ew jina bedew a hema van salên par

Ew hinekî ciwantir û kêmtirwestiyayî

Ew hîn neketibû nava kûratiya sala 
sar

Dilê wê bi baran û pelga nlêdixist

Hema durust û tam bi kêliyan re

 Û ne pêştir ,najîpaştir

Gelo ew li kû ma? Hema di wê rojê 
de?Hema di wê salê de…?

Gelo qe yek ma?

An bi min re hat? Nayê bîra min!

Silav li min!

Ez ê ku, ew demek e, tune me

Dûr ketime

Dilê min bi min re nalêxe

Ketiyetipetipê,

Dilê min bi dilê xwe lêdixe

 Min ji cihê xwe pirr da, ji nişkê ve

 Ne girêdayî bi firçeya şevê ya ji bîr 
kiribû û ne jî serşuştina bi ava sar…

 Min ew di cih de hiştiye, bi hembêze-
ke helbestan, bi dêreyeke tijî kenan

Ez divê wê vegerînim.

Silav !Tu li kûyî?

Kî bi qasî te êşiya, ku bibe sembol

Dayîka te lal.

Ma me sembol kêm hebûne

Kafka digot, rengê erdê me cehne-
ma seyarokekî din be!

Rengena, bêguman.

Kafirino! de werin cehnem li vir  e.

Hat û sibê peykera te jî nitilandin

Û danîn meydanên bajêr.

Gelo kî ye, ji te re jiyan bike?

Xwedêyo! Te xêr e?

Piştî cehnema te em ê herin kû?
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K U B A R Ê N  M E H Ê
Di vê hejmarê de Rewşen Çelîker û Tofan Sunbul  

bi stîla xwe kubarên mehê bûn.

Rewşen Çelîker Tofan Sunbul
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Kubar
Endama Koma Kovargerên Kurd e

otf$y/KovargerenKurd
&KovargerenKurd@gmail.com

Koma Kovargerên Kurd bi hêvîya kovargerên kurd bînê ba hev, bingeheke sazîtiyê bide 
kovargeriya kurdî, kovargeriya kurdî hem bi sewirandinê hem bi naverokê bi pêş de bibe 

û pirsgirêkên kovarên kurdî bi hev re çareser bike hatiye damezirandin.

Kovarên Endam

Koma 
Kovargerên 
Kurd
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LI  PEY ŞOPA BAV Û KALAN 
BI RENG Û DENGÊN JÎYANÊ

DIRÛNKAR
    PAŞA AMEDÎ [23]                                                                                                                                      

BI ÇAVEKÎ ZANISTÎ 
GERdÛN Û EM
    XALID CELALÎ [16]                                                                                                                                      

Di Edebiyata Kurdî 
de RÊZEROMANÎ
    CÎHAN ROJ [04]                                                                                                                                      

ENDÎŞE  
(METIRSÎ)
     CÜNEYT  YAZICI [20]                                                                                                                                      

LaserFANZÎNA WENDEKARANÊ UNÎVERSÎTEYA ÇEWLÎGÎ
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Temaşee-Kovara Hunerî ya Sînemayê
Her Demsal Tê Weşandin
Jimar 02 • 11/2020 •

10emîn Festîvala 
Fîlmên Kurdî 

ya Berlînê
Temaşe

Sînemaya  
Kurdî - II:  

Yilmaz Güney
Mehmud Beyto

  تێڕامان لە جیهان
 لە چاوی

کوبریکەوە
Azad Azizyan

Sînemakarê 
Rastîye:  

Çayan Demîrel
Mutlu Can

HINÊR 
SALEEM
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“EZ DI NAVBERA EDEBIYAT  
Û SÎNEMAYÊ DE MAME”

Kubar
Hejmar 4 • 01/2021

Rojbîn Û Fehîma

Em hêza xwe ji malbata xwe 
û ji gelê xwe  distînin.

1

HEJMAR 4 BERFANBAR 2020

Ne-Ziman 
Dij-Ziman
Serdar Ay

Cegerxwîn;
Di Edebiyata Modern a 
Kurdî De Berdewamiya 
Netewperweriya

Ehmedê Xanî

Reşat Çelîk

Dîroka Bajêr-1
Kok û Rehên 
Bajêr
Mustafa Çelebî

CEGERXWÎN

Kurd’^înalco
Hejmar 2 - 2020

Ziman • Wêje • Zanist • Hevpeyvîn • Kurte-Nûçe • Hînkera Fransî • Karîkatur

Kovara Xwendekarên Kurd ên Parîsê
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