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Çiyayê Lêlûn di nînika Merwan Berekat de
Pirtûka ((Çiyayê Lêlûn di nînika 
dîrokê de)), pirtûkeke nû ye li ser 
perçakî ji navça Efrînê hatiye 
nivîsandin. Mamoste Merwan Berkat 
ew çêkiriye.  

Pirtûk di sala 2006 an hatiye  
çapkirin. Pelên wê ji pîvana orte ne 
/20*14/ cm. Ew ji 240 rûpelan pêk tê. 
Wek li ser qaba hundur hatiye 
nivîsandin, pirtûk ((lêkolîneke 
ciyolocî, dîrokî, shûnwarî, civakî 
belgekiriye)). 
Pirtûk bi shêweyê klesîkî nehatiye 
dabesh kirin, tenê navnîshanên qaling 
û bendikên wê di bin re hatine 
rêzkirin. Navnîshanên qaling ev in:  
Wateya navê Lêlûn. 
Bingeha ciyolocî ya Ç. Lêlûn. 
Xaknêgariya xwezayî. 
Ç. Lêlûn di serdemên berî afrandina 
nivîsandinê de. 
Ç. Lêlûn di serdemên berî zayînê û  

 
pishtî zayînî de.Jiyana olî li Ç. Lêlûn. 
Shûnwarên girin û shêngehên 
Ç.Lêlûn: 
Rêkên kevin li Ç.Lêlûn: 
Sedemên malbarkirin ji Ç. Lêlûn.  
Ziman li Ç. Lêlûn  
Adet li Ç. Lêlûn 
Jiyana aborî li Ç. Lêlûn 
Rêk û rewsha çûnhatinî li Ç. Lêlûn 
Geshtevanî li Ç. Lêlûn. 
Erê gelek zaniyar, lêkolênvan û 
rojhilatnasan li Ç. Lêlûn lêkolîn 
kirine û nivîsar weshandine, lê digel 
ku hin zanishwer di pirtûkê de di 
warên lêkolînê de jî bikurtî hatine 
nivîsan û shrovekirin . lê 
shamîkirineke vê pirtûkê ya cuda û 
shêrîn heye, dihêle mirov wê ji rûpela 
destpêkê ta ya dawiyê bixwîne.   
Birastî ev pirtûk a yekê ye ku wilo bi 
hûrikî û bi ferehî li ser Ç. Lêlûm 
daxive. Hêjayî gotinê ye, ku rêzdar 
M. Berekat bi xwe ji Ç. Lêlûn e, li 
gundê Soxanekê hatiye dinê û lê dijî. 
Ji ber wê jî, ew deverên çiyayê xwe 
kevir bi kevir, mit bit mit, shikêr bi 
shikêr, bost bi bost geriyaye, û 
mirovên herêma xwe yek bi yek nas 
kiriye. Bêguman wî shûnwarên Ç. 
Lêlûn jî yek bi yek dîtine, kevir bi 
kevir çav lêkirine.  
Birastî hêja ye ku pirtûk “Çiyayê 
Lêlûn” ji hêla her kes ve were 
xwendin, û di her mal û pirtûkxanekê 
de were dîtin. 
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