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PEŞGOTIN 
Xwendevane me yen delal; 
Sal u meh dıbıhore, dıherıke, wek ava zozanen Kurdıstane. Dı vi kelekeli u 

herıkandına rojan de, GOVEND j~ bo we xwe dıxemıline. 
We bıteqe, çıqas dı kuraniya axe da be ji wolqan. Berf we bıhele, tov we bıhare de 

bıqelış,e ... Hin ge/ek koçebare dın u fermanen dın we bıwelıdine ev ax. Her rojek we wek 
çeme~i bave der u jinek nu we geş bıbe, berxwedanek nu ... 

Dı rewşa iro de, şere azad~ jiyane her roj hınek dın :xUrttır u gemıtır dıke. lı vi xweşi ıl 
xurtbUne GOVEND jipara xwe dıgre. Xwedi derketına we ya heja u gıranbılha para me 
ye ... 

Wek te zanin GOVEND rupele xwe jı hejmara sısiya peve pırani jı kurmanci re veqe
tand. Bo ve yeke rexne we ji gişt me. Hınek dıgotın: "/nsane me bı pırani Kurdi baş 
mzanın bıxwinın ıl bınıvisinin. E bıxwinın ji gelek car tenagijın. Ev rewşa han h ser fro
tana Govende de we tesirek ne baş çebıke." 

Xwendevanen delal; derde me ne tene frotana Govende ye. Hun ji zanın bı zmane 
me ye zıkmaki tu dıbıstana me tune ye. Zımane me hatiye qeyd kırın, zmane kurdi 
zencirkıriye ... Komele lı ser zmane me ders dıde, bı ali hezen dagırker ve ten gırtın. Bı vi 
rewşe, wek heval Cıwan DILGEŞ ji tii'iıav rupele Govende de dıbe, "hinbılna zman kar
mendiyd welatpareziye ye'~ lazıme bıbe şiare me. GOVEND bı vi baweriye, jı vır peve ji 
we dı nav rupele xwe de ciheki fıreh bıde zmane Kurdi. Sederne hebUna me ji ev e. 

!ro bı baweriya me, wezifa welatparezan ne sekın e; lazıme ew, kar u bare xwe ye ,. 
şoreşvani bı dıl u can pek bine u bı vi awayi peşiya hınek tışten nılh ji veke. jı vana yek ji 
zmane me ye zıkmaki ye. /ro em peşi lı zımane xwe venekın, sıbe em nıkarın kar u baren 
dehi mezın pek binın. 

Bıla qet neye birkınn, ku "e kevır u beran qul dıke ne qewweta ave ye; be sekin dom
dariya dılopan e". 

Bı daxwaza hevditine, dı Govendeki dehi bedew u de/al de! ... 
Bırnin ın dı nav xweşiye de! ... 

GOVEND 
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HEWİSINA ZMEN, KARMENDİYA 
WEIATPERWERİ YE ! 

Be gumane ku binkirina zman kareki 

hı~sa nine. Ew bi xwe berpirsiyari, sebr u 
kedeki qedim dıxwaze. Lewra ku jı 

birkırın u bışaftına (asimilasyona) zmana ji 

zt1 bı zt1 pek naye u qedexe kırma zmana 

neçariya metınkara ye. Ev du hezar sale, 

ku Dewleten serwer u hov zmane Kurda 

qedexe dıkın u jı bo jı hole rakırma zmen 

u rastiya netewi çi lazım btlye u çı jı deste 

wan hatiye danepaş nekırıne. Le disa ji te

sira wan heyani ciheki-pır hındık-btlye. 

Wendakırına mıllete Kurd u zmane wi 

mumkun nebuye .. (İro jı zman e kurdi jı ye 

Tırki xwırtır u paqıjtıre!) 

Disa be gumane ku dı hebuna netewi 

de zman cıyeki giranbuha dıgre, le ev yek 

naye we mane ku zman bı sere xwe 

mılleteki tine meydane u dıbe sederne 

cuhetıya netewa. Ger zman bı sere xwe ne

tewitiye damezranda, we çaxe dı ŞUna bist 

dewleten Erebade dewletek, u mıroven bı 

ingilizi dı peyivin de ew ji dı bın Dewletek 

lngilizde bıgihiştına hev. Le disa ji dı nav 

şerten mıleti de zman u yekitiya zman rola 

heri mezın dılize. 
Em nesla iroyin gel ek bı sıudın ku gele 

me zmane xwe jı zmane metinkara bıyani 

parastiye u bı xurti beyan roja iroyın ani ye. 

Bıradamın; ev hazar u se sed sale ku dı 

mızgeftada Erebi hini zaroken Kurda 

dıkın, wasna bı pir u pergale Ereba u 

ıslame dıhevojın, roje penc cara lı ser 

mınara melle bı Erebi banga nımeje dıke 

le kurd heji mzanın ew dıbeje çı! jı xeyni 

viya; Markırına-zewaca jın u mera bı 

Erebi, veşartına mıriya bı Erebi, penc wext 

nımej bı Erebi xwendın u nıvisandın bı 

Erebi le disa ji K.urd nebıine Ereb. Ew 

K.urd mane u zmane xwe u tore u edete 

Cıwan DILGEŞ 

bav u kale xwe domandıne heta roja 

iroyin. 
lro ji zede rewş ne guheriye. Mırov di

kare bı bej e ku xerabtır btlye. ji çar ali va çar 

dewleten hov u nıjadperıst, be insf u be 

mecal welate Kurda dagırtıne u her yek jı 

heleki Kurda dı bışefın. Ne xasim dewleta 

Tirk a Kemalist. Ew dı ve hıngavede be 

hampeye. Ev 70 sale, ku rejima xwinmij a · 

Kemalist a bı nave curnhuriyete tışte dı 

dunye de nebatiye kırın ew jı bo Kurda 

dıkın, jı bo wendakırına rastiya netewi 

tışte ne kırıne nemaye. lro lı Kurdıstana 

bakfu ditıniya rısmi hebtlna Kurda inkar 

dıke. Dı be "K.urd tunin" jı bo K.urda asimile 

bıkın u bıkın Tırk, jı qırbırin kırıne heta 

nefi kırıne tu nemaye ku nekırıne. ( car

din); hinkari (exitim) bı Tırki, hername 

radyo u televizyona bı nıjadperestiya Tırka 

dagırtine u bı zmane Tırki ne. Rojname lı 

ser hime bışaftıne bı Tırki dınıvisın. Bazar 

u danıi standın bı Tırki. lo! çı tışte heye bı 

Tırki ye, le dısa jı ew ne gıhane armanca 

xwe. Gele me tıvınga wan bı wan da te

qand u ev tışt hemi btln sedeme· naskırına 

dujmın u tegıhiştına milli . 

. Ev yek mezınahiya mılete Kurd u 

zmane wi ye. Em bı gele xwe çıqas bı 

pesının heqe me ye. Hezar pesındari u 

eferin jı mılete K.urd ra, ku esir ketiye le 

teslim nebıiye! Ev ji raste ku lı dıj 

nıjadperesta u bışaftına wan gelek xwin 

hatiye retın (ı gel ek ji seri hatıne şıkandın, 

yan na iro rewş we lı gor dıle qolonyalista 

bıiya. K.urd u K.urdıstan we dı nav rupele 

diroke da veşari btlna. 
Bav u kale me bı qevda xencere, xwe u 

welate xwe parastın u em gıhandıne roja 

iroyin. jı nuha u pe ve karmendiya mezın 
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ya me ye. Dıve em çave bav u kala u 
nexasım yen dı her ve doze de şehit keti 

vekıri nehelın u dıle wan bı kul nekın. 

Zmane xwe sererrast bıkın u bı zmane xwe 
bıpeyivın, bıxwinın u bımvisimn. Lewra ku 

imkanaten me jı yen wan gel ek zedetıre ... 

Zmen hinkırın wezifa her kesi ye. Ki 

ku ji xwe ra bıbe ez Kurdum, hewceye 

zmane xwe hinbıke u bıde hinkırın. Çı 

zengin u çı faqir, çı liberal hu çı sosyalist, 

ev wezife ya hemu Kurda ye. Jı her ku 

zmen netewi ye, ne çini ye ( ne sınıfi ye). 
Le dı vır de ji bare gıran lı ser mıle 

xwendevan, rewşenbir u şoreşgeran e. Dı 

doza azadi u serxweb\ıne da ki ku xwe pır 

dı de peş wi heviya mezın jı xwe dıke, lazi· 

me ew edi mıqate be lı X!Vendın, 

mvisandın u axaftına xwe. Jı her ku ew jı 

civate re neynıkın. ~her u rezane civate 

ne. Ew kesen ko civat wan jı xwera reber u 
peşevan dızane, wexta ku ew bı K.urdi 

mzambın an xirab zambın an zambın ji ne 

peyivin u ne mvisın, ev yek de lı ser civata 
pey wan ji tesirek ne baş bıke u ewe ji gon

dariya zmane xwe ye zıkmaki bıkın. Ras

tiyeki rewşa tekoşin şoreş vaniya me ji ewe 

ku, heta nuha wani hati ye. Le dıve em ve 

rewşe bı guhezın. Lewra ku ev rewş ne du· 

rist e. 
Em dıbıhizın u sah dıkın ku ro

nakbıren me bı pera dıçın qurse zımane 

bıyani. Ango, pera dıdın u xwe hini inglis

ki, Franski u e din dıkın. Başe, ne xerab e. 

Ki naxwaze u dı hesıde mala wan xerab e! 
Gotına me ne ewe ko çima hini zmane 
biyani dıbın. Leqasi zmane bıyani cehda 

hewısina zmane xwe ji bıkın. Jı her ko 

zmane dayika me li me qedexe kırıne u 

ew dı nav mengena asimilasyona çar dew

letan u çarzmananda ye. Wexta ku zmane 

dayika mırova jı hev tar u mar be, jı hev 

bela u lı sinore wendakırıne be, we gave 

wezifa welatperweriye u ronakbıriye ji 

ewe ku peşiye zmane dayika xwe hinbıke. 

Wexta mıroveki jı ve karmendiye bıreve u 
here zmane bıyani hinbıke, bı hındıkayi 

mırov dtkare bıbeje ku ev yek geleki şerm 

e! 
Werın em ve şermi u şermezariye jı ser 

xwe rakın. Zmane dayika xwe yi xweş u 

şerin hinbıkın u bıdın hinkırın. 

( ZMtN NEBE NABE lNSAN) 

ZMtN 
xebat u lebat 
agıruhesın 

dı seri da peyvaxaftın 
hın bı hın 

guheri hoviti 
pekhat mırovti 
jı malhata dest pekır 
qlan u qewm u eşir 
paşe civat u kornal 
lı ser wan netew pekhat 
netewe, 
lı ser xaka bav u kal 
zmen u çand u abor 
tevde govend u dilan 
edet, u tore u stran 
kemıli dara cihan 
insan nine be netew 
netew nine be zmen 
ey K.urde K.urmanc u sor u dirnil 

dewlemend u feqir 
xwenda u ranakbir 
ger jı bo we armanc e 
rızgri u azadi 
şerm e hun dı peyivin 
bı zmane K.urdi esil 
Mem u Zin uNubar e 
gel ek şerin u delal 
wek awze bulbul u şaliira ne 
ki hin nebe hin neke 
ew ne K.urde K.urdperest 
esil u fesle wan nine 
belki daşke keran e! 
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RlYACEJNENİNE 

RlYAŞOREŞE 

Ev maratonek e, jı bir neke 
Re ji berjer u berjor 
Rast u çep saxur u hezaz ın 

Jı te ra hevi u kelekel dı ve 
Dı ve :xwedi usul u erkan bi 
Gave :xwe bı hışyarı have 

Hostati ne danina xede ye 
:Oıve xwe bı westini 
Bihna te teng be, mala te şewıti 
Bazuyen :xwe xurt ke 
Bere ku derkevi meydane 

Bı du hersa xwe mekev 
jı hunguv şırintır e, le kor e ew 
Ger bihna te qetiya, lı re mayi 
Ger zora te bır tırse 
Meke qir u vir 
Merıv dıkare bı cameri ji bıkeve 
Bı qelsiji 

Lı ba me cameri bı kar te pivan 
Bı berxwedan lı gentere dıkeve 
Dıl bı berjoran da te cebırandın 

Dıvi karida 
Wındakırın ji heye, mırın ji 
Reya cejne nine, reya şoreşe 
Kılama me nivçe bımine ji 
We bejın, ternam bıkın kesen dın. 

BARAN 
Jı Kovara Roja Nu 

10/1985 

YOLDAŞ TENİNDE 

DA(;LANAN ŞİİR 

"Neye yarar bıçaga degmeyen bilek 
Sevgiye ve kurşuna açdmayan yarek" 

Kemal BURKAY 

Hangi ismi koyduysam, 
hangi rengi 
SEN 
köleci roma arenalarında, spartaküs çiçe~, 
Kızgın demirinden Kawanın, newroz aleVi 

Şiirmi da~layan 

bir yoldaş teni 
Marxla başlayan emek imgesi; 
İnsan emek, 
Emek insanın kendisi. 

İnsan; emek, düzgün diyalog 
ve örgütlenme. 

Bir kuş uçsada 
· Kanatlansa hayat 
Seni görür gibiyim 

Hüzün; en insan yanım. 
Bir keskin başkalaşım, korkunç yansıma 

Dostun tenine de~dirdi~m kahkaba 
Bir derin sohbet 
yada 
Çok boyutlu bir kavga; 
Seni duyar gibiyim. 

MazharKARA 
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1\ 1\ • 

AGlR U HEVI 
K. Ronahi 

"Keye Xwedeyan Jupiter bı xwe dıfıkıre ku merıvayeti jı orte he helanin. Pro
metheus ji agır, ku çavkaniya hemu nuvedana teknike ye, wan rızgar dıke. 
Meriven ku xwe bı agır dorlefand u jı agır peroş stend, ew ji xwe rızgar dıkın u jı 
kevnareti dıgijın şarweri. Pey wi Jupiter, Prometheuse lı zınarek zencir dıke; le 
paşiye de Jupiter te bınketın, Prometheus ji te xılas kırın u duweroja merivayeti ji 
te parastın. 

Merıv bı emılandına pergalan agır kır bın dagera xwe u bı we dagerkırıne, lej
warde ku je ra bo şarweri pewiste, da saz kırın. Bo we yeke agır bu nişana zan-yari 
u hevi ji nişana hunermendi. Hunermend, mina Euphorione ye Goethe ku, wek 
agırek peketi herbı esmana va eriş dıke, her dem lı du tışte ku nedıve baz dıde, le 
dawiye de bı alikariya peroşa xwe, ew, xewne he bıngehi tine dıke rastbinek her 
çavan. Hunermend, dıhe ku merıven bı wi ra dıji wek 'welate xewna' hehna wan 

veke u her wıha merıva ra pışt~ri bıde u stU bı mercen dora xwe xwar neke. Bı wi 
awayi te dıkeve pela dıne u xewnan jı 9Ike rastbin. 

Hunermend, pır caran jı heşa çekırıne zedetır, ne bı tegiha xwe ye, bı tevgeriya 
çika dıle xwe ye. Le carna ji wek dawiya 'Senfoniya Nehan'da, Beethoven bı we 
dılxweşiya xwe u bı wi awayi ya xwe kare deng bı milyonan meriva bıke. Disa bı ve 
sedeme, Shelly ji, dı 'Rızgariya Prometheuse dı zencir' da azadiya cıvata duweroj bı 
eskereyi daye rave kırın. 

Çavkaniya peroşa Beethoven u Shelly, Şoreşa Fransızi bu; le neha jı me ki 
'Senfoniya Nehan', u 'Rızgariya Prometheuse jı zencir'da bı qewata şoreşe ku her 
dere cihane veguhertiye jı dıl nebihise. " (George Thomson, Marksizm u Helhest) 

lro ji, agır nişana zanyari ye u hevi ji a hunermendi ye. Bı wi sederne ye ku, dı 
diroka Kurdan de, çandi u hunermendi hatiye talankırın, tuwandın u peyraji ha
tiye qedexe kırın. lro hemu dewlemeİıdiya gele Kurd lı ser navki dm va ye. Dax
waziya wan ewe ku, gele kurd bı hış u meji va peşva nere u haya wan jı tıştki 

n eve. 
Le hele, lı ser axa gele Kurdan de kulilken çavkaniya hevi u zanyari ye heja 

hin ji heye. Lı hemher hemu kemasi u zorayi ya wi, her hemu Kurdan derxıstın u 
peşvabırına wan çavkaniyan wek pewistiyek mezın dısekıne. 

Bo Beethoven u Shelly çavkaniya peroşe, Şoreşa Fransızi bu. Le bo gele Kurd 
çavkaniya peroşe diroka hemu merivayeti u diroka wi ye. Çavkaniya peroşa wi ya 
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JI SAIA 1979.HETANİ SAIA 1983 
REWŞA KURDİSTANA ROJAVA 

(1) 

Ger mırov dı xewna xwe de ji bıdita 
bawer nedıkır ku wt! rojek were kevnepe
rastiya Şehin-Şahiya İran ya kevnare u 
çendin sale ruxa ye. U dirok tıştek nişan 
dıde ku zordari bt! dawi nine u her tıştek 
ewıl u axırek jt!ra heye. Gelen İrane, bı tay
beti Kurden İrane çendin sal dı bın nire 
kevneperesti u nureşiya zılımkaren İrane 

1. . 
de, gelek eza u zehmet keşandın. Zındana 

EVlN dı tarixa zordesti u eşkence da bı 
nav u deng e. Nezık paytexte İrane Telıran 
e. Zındanek pır mezın u sext e. Gelek kes 
dı we zındana reş u tari da be dadıge u 
pırsin hatine kuştın u darvekırın. Şahe 
İrane ji dı nav kt!f u seyrant! de bı xwina 
gelan u peşveru, demokraten lrane her 
tım be xem jiya ye. Bı pıştgıri u alikariya 
İmperyalizma Emrika, İran bıbu wek 
zındaneki servekiri. Balafıra Şah jı zer 
çebubU. Ser erd u bın erde İrane bı çek u 
teqemel)i bu. Emrika rolek nokevi u 
parezgeri, ango cendırmeyi sıpartubu reji
ma zordesta İran e. Tu heq u mafek, tu 
azadi u serbestiyek dı desten xebatkar, 
zehılı6tkeş u karkeran de tune bu. Her 
wıha Kurd ji, jiyant!k dıjwar dajotın. Her 
ku sert! xwe lı dıji ve revşa xırab rakıra, 
pera xwe lı pışt deriye bendixana dıdit. 
Kurden İrane ji, tu cari deshılatdariya ko
ledaren İrane ne pajirandınbun u dema 
mefer u mecal dıditın, serhıldıdan u şer 
dıkırın. Ev şer her nıha ji, berdewam e; 
wısan dı:xWiye ku we demek ditır ji, 

L ÖZDEMİR 

dewam bıke. 
Dı sala 1946'de lı Kurdıstana rojhılat, dı 

bın serokatiya Qadi Mıhemed de, komarek 
kurd lı Mehabed ava bU. U mıxabe ku ew 

komara demokratik, karıbu xwe tene ll 
meh lı ser piyan ragre. Pışti bı deste kevne
perestan u bı arikariya İmperyalistan;.her 
wıha bı terkexemiya Yekitiya Sovyetan, ev 
komara kurdan hılweşiya, serok u reber u 
endamen komare hatne ceza kırın. Qadi u 
hevalen wi hatne darvekırın. Ev roj dı diro
ka kurdan de ciyek gring dıgre, heqe ku ev 
roj weki roja biranina şehiden kurdıstaane 

bı bir be u bı rez bi. Kurdan, carek dı dema 
komera Mehabat tam u xweşiya azadi u 
demokratiye ditıbi1n, wan nedıxwest ku 
welet carek dın bıkevejerdest ujiyana bex
tewer tek here. Herçend lı berxwe dan ji, le, 
dıjmın xedar bu u xwedi hezek gıran bU. 

Kurda ~ene bı sere xwe ne kari ku peşf lı 
rojen reş bıgrın. 

Diyare sala 1979, jıbona kurdan ji, fer
sendek baş bu. Ewana ji dıkariya bı ve 
buyere, jı bona xwe, tıştek baş bı dest bıxın. 
Kurd ji dı şoreşa İrane de beşdar bi1n u lı 
gel wan hezen dın yen İrane ku lı dıji Şah 
seri hıldıdın; bı arnıanca İranek demokrat 
u ~rdistanek azad tevli tevgera dıji 

şahitiye bUn. Kurd we deme ji, çekdarbfuı 
u bı partizani şer dıkırın, ango şere çiriki 
(gerillayi) dıkırın. Partiya Demokrata 

Kurdıstan a lrane ji, dı vi şeri da peşengiya 
gele kurd dıkır. Qasımlo'ye nemır, wek 
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peşmergeyek çeleng, lı welat dı doza aza

dixwaziya kurd de dıxebıtya. 

Bı rasti dıkarın bej ın ku dı şorışa İrane 

da jına rolek gelek mezın leyistın. Hime 

şorışa İslami dı muzgertan de hate avetın u 

dindaren İrani ji, dı ve şorışa mezın da, 

ciye xwe gırtın u bı1ne bezek pet. Şah re

viya. Zedetır nekari xwe lı htmbere lehiya 

şoreşe ragre. Lewra roj bı roj agır geştır 

dıbu, lı bırcen lrane nişanen rojen nu 

dıbırıqiyan her hezek dıji koleti, dı 

bındave xwe de, derb u zerbek lı kolada

riye dıda. Mıcahidhen PDKl, Xelqe İran, 

Tudeh, Pekar, Fedahiyen Xelqe İran, ekse

riyet u eqaliyet, Komela, Hizbi Cumhuri 

İslami İran u e dın ... Herkes dı warek de, 

pela şorışe fırehtır dı kır. Şah dema ku re

viya, dı şuna xwe de nokereki bı nave Bex

tiyar ani ser kar. Le raperin u serhıldana 

gel, seranser geş dıbu, germ dıbu u 

nedışekınya. Bı sedan jerzemin u 

kuwaren çek u teqemeniyen Emrikayi, bı 

deste xelke ket. Bı sedan milyon gulle, bı 

sedin hezar tfıng u çeken dın, weki xeni

met kete deste şoreşvanan. Edi, her kesek 

xwedi çek u reXt ji bu u xwe bı çekdari 

dıparast. Demek şunda Bextiyar ji reviya. 

Xumeyni vegeriya İran u dest bı 

xwepeşandınen mezın kır. Bı rasti ji, bili 

kurda hernil gelen İrane bı çavek xılasker 

lı Xumeyni meze dıkırın. Xumeyni roj bı 

roj xurttır dı bu u lı dawiye beyan kır ku lı 

İran komarek İslami saz dıbe. Sedem ku 

gel, ji deste zılma Şah be zar bı bu, hema bı 

dawa Xumeyni gırtın u wi anine ser kar. 

Peş hemi kesi kurd u paşin hemu gelen 

dın, ceveneren sazumenek demoqrat u 

mırovpewer bun. Xumeyni, hetani ku ciye 

xwe baş bıgre, mırovek lıberal ani xıste se

rokkomar. Ev mırov Beni Sedr bU. Dı sere

raskırına hıkumate di ji, çend nexşen 

piçuk dane deste Tudehiya. Kiya Nuri, 

sereke Partiya Kominista lrane Tudeh bU. 

J<"iya NUri, lı benda Xumeyni, dı avakırma 

dewleta nuda, bı dıl u can xebıti. Demek 

kurt derbaz bu. Leşkeren ordiya İrane ji, 

derbazi refen şorışvanan bun. Destek 

pıçiik, ji bona parastma mafe Şahitiye, 

demek pıçuk lı berxwe dan, le feda nekır, 

ewana ji xwe zU dane ali. Le lı Kurdıstana 

Rojava, gele kurd ji, lı berxwe dıda. Dax

waznameyek 6 bendi geyiştandine Xumey

ni. kurdan xweseri u demoqrasi dıxwestın. 

Dı çarçava xwesteke xwe da, arnade buna 

xwe jı bo pıştgıriya şoreşa lrane beyan 

dıkırın u dıxwestın ku dewletek demoqrat 

lı lrane damezrın, hernil gelen lrane bı 

bırati u aşiti u wekhevi tede bıjin. Dewletek 

serbıxwe nedıxwestın. Xwemuxtari u oto

nemi dıxwestın. Ev tışt ji, ne hewqas zelı

rnet bu u şoreşa lrane ji bı vi tışti tek ne 

dıçU. Le Xumeyni u hevkaren wi daxwa

ziyen kurda qebiil nekırın. Lı ser ve yeke 

kurda ji beyan kır ku, we dest bı şere 

çekdari bıkın. Gazi gele kurd kırın ku 

çıqas çek u teqemeni ji Kurdıstane bı dest 

dıkeve nedine Hezen Xumeyni u ji xwe re 

hılinin. Xumeyni, bej dı destpeke de ji, jı 

Partiya Demokrat ne qayıl bu, ewi dıxwest 

ku insiyatifet gıredayi pırsa Kurdi veşere. 

Şex lzedin Huseyni naskır u weki mela 

U5eroke Kurda da nasin. şex İzedin ji bı 

riyek aşiti dıxwest ku kurd ji bı gejıne 

heqen xwe. Le ew ji dindarek bu, peş hemi 

tışti islamiyete dı parası. Parti bı Şex re 

runışt, bemarneyeki neteweyi peşniyar kır. 

Le ev bıryar bıreve neçUn. Şex ne xwedi 

tegredauek bu. Le kurda, dısan ji jera siya

net dı kır, ne dıxwestın ku, bı kevıne dıji 

hev, bi~ati xıra nebe. şex İzedin, weki gel 

dıxwest ne lıbiti. Lı gelek ciya, nexwest ku 

kurd lı hımbere berişen leşkeri xwe bı 

parezın. Gazi kır ku her kes çeke xwe 

deyne u xwe tehwili dewleta nu bıke. 

Sedem we yeke, qedr u qimet u siyaneta 

şex dı nav gel de, roj bı roj kem bu, paşi şex 

xwe da kınareki u bu temaşekar. 

Beni El Sedr ji, dı lrane de mırovek 
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xwed; bez u rexıstın nebU. Lı dıje Şah bu, 
ewi ji, dıxwest ku dı ve rewşe de bıbe 
xwedi hez. Dı şoreşa lrane de, yekem heza 
mezın ya Hızbi CU.mhuri İslami bu. Ji 
çekdaren wan re pastar dıhate gotın. Pas
tar, weki hezek bergıri Iniili bun u ji nav 
şoreşvanan hatıbune bıjartın, dılsoz u can
fida bun. Pastar, bı b'line amırbez u ferman
daren leşkeren lran ji. Ew bıbune 
parezgeren lrana nu.. Pışti pastaran 
mezıntırin hez ya Sazıimana Mıcahiden 
Xelke İran bu. Neziki si-çıl hezar aligıren 
ve sazumane hebun. Ewana ji, sere ewil lı 
gel Xumeyni bı dılsozi şer kırın; Ewan ji 
rejimek İslami dıxwestın. Dı navbera wan 
u pastaran de tu ferqeki mezın ji tu ne bU. 
Hevalbendiya hev dıkırın. Dı payekırına 
dewleta nu de, bı dayinen Xumeyni qima 
xwe nanin. Zedetır tışt xwestın. Xumeyni 
qebul nekır. Sedem ve yeke ji, navbera 
wan u ya Pastaran xırabu u lı ber hev 
rab'lin. Paşi refen xwe, ji arikariya Xumey
ni kışandın u·xwe dane derveye kıryaren 
Xumeyni. We deme pastar ji ketne bara
leyhe wan, ci bı ci dı navbera wan de lı 
Zanişka Tahrane, lı ser şeqeman, şere 
kolan destpekir. Mıcahit, roj bı roj lı dıje 
Pastaran dıjwartır b'lin. 

Serokkomare .dewleta İslami Beni 
Sadr bı Fermane Xumeyni ordu u 
çekdaren lrane bı tevayi ajotıne ser 
Kurdıstane. Serokkornar Hesen wıha 

dıgot: "leşkerno, çekdarno, da ku lı 

Kurdıstan u asiman bı erdere nekne yek, 
potinen xwe dernexın. da ku 'zıddi

inqılabıyan' dıjşoreş hemu neyene kuştın 
u esir kırın, jı Kurdıstan venegerın." 

Lı ser ve ye ke, şere ke tund u dıjwar lı 
eniya Kurdıstane destpekır. Ev şer dı nav
bera peşmerga u xwinreja de bu, ev şer, şer 
e man u nemane bU. Parti, jı aliyek ve şer 
dıkır jı aliye dın va ji, xwe jı bo duweroje 
arnade dıkır. Gazi wan kesen kurd u we
latparez dıkır ku lı hımbere gele kurd şer 

nekın, berevac werın bı şanazi dı refen 
kurda de ci bıgrın u lı dıji zılma Xumeyni, 
dı eniyek peşveru u demoqratik de hezek 
seranseri pek binın Gelek kurden we
lathız ku dı orduya lrane da leşker b'lin bı 
çeken xwe hatın tevle peşmergeyan b'lin. 
Pıraniya wan pıspor u lezane leşkeri b'lin, 
Weki sergurt Ebasi, Serwan Çeko, Sergurt 
Aliyar, Kak Hejar u edın. Dı ve deme de bı 
rasti ji, emeg u xebata Mela Mıhemede 
Cıwanru, Baba Gewre u Sergurt Ebasi qet 
naye jıbir kırın. Sergurt Ebasi topavejek 
gelek jehati bU. Bıkıre gırtiye ku weki es
korte wi lı cem dıma, rojeki Sergurt ba 
xiyaneti kuşt. Ev, yekem derbagıran bu ku 
kurdan jı aliye leşkeri ve dıxwar. mela 
Mı hernede Cıwanru ji, orduya peşmerga h 
Kurdıstane sererast kır, taktiken Şer u xwe 
parastıne hini peşmergan dıkır. Kak Hejar 
ji, bı rasti qehremanek gelek mezın bu. 
Her wıha Serwan Çeko u Sergurt Aliyar ji, 
pısporen gelek başb'lin. 

Bı berişen bezen dewleti, lı Kurdıstan 
şer her roj dıjwartır dıbuya. Ev şere ewıl, 
dıjmın poşman kır. Lewra dıjmın şıkesteki 
mezın xwar. Paşi agırbırin ilan bu ü 
leşkere İran bı paşve kişiya. Kurd gelek 
dılşab'lin lewra serketın ya kurda bU. Xu
meyni se benden peşniyaren kurda qebUI 
kır. Le ev ne besi kurde İran bu. Lewra 
hıkma lrane ji sere kurdan kem nedıbuya. 
Xumeyni dıgot çeken xwe deynın u werın, 
bıla orduya lrane lı navçe parezgeri bıke. 
Parti ji, vi tışti qebw nedıkır lewra bawe
riya Partiye bı qewle Xumeyni ne dıhat, wi 
dızaniya ku Xumeyni ne dost e, neyare u 
bext ji, jı neyare re tuneye. Demeki dırej, 
weki salek kurd lı welet serbest jiyan. 
Jmara peşmergeyen PDKl geyişte neziki 
10 hezaran. endamen partiye ji, weki 40 
hezari bun u her e ndarnek partiye xwe be. 
teklif peşmerge hısab dıkır, dı şeran de 
tıfıng heldıgırt u dı çU eniya şer. 

(Dümahik dı hejıruırek dın de) 
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SERBILDANA AGIRİ 
M:ükerrem AYYILDJZ 

"Pışti vemırandına ~erihıldana 1925'a, kale şex Seid u bı seda hevalen wi, en 
bıjare u reber lı dadıgaha Dıyarbekre.u Palo ye a bı nave "lstiklal Mahkemesi" de 
hatın dardakırın. :Sı seda gund u bajer kevıl u weran bun. 27000 kes hatın kuştın. 
Jı her.aliye welet bı koçemali Kurda ajotın bı nav Tırkiye. Cara ewıl berxwedaniye lı 
dorhela Agıriye dı vi dema nefi büne da dest pekır. "(1) 

Dı navbera salen 1925-28 da bilançoya gunden hatıne wer~rın u nuroven 
teda hatıne qetılkırın bı hmdıkayi wanine: (2) 
HER:8:Ml JIMARA GUNDA JIMARA MAL:8:N 'WE:RANKIIU XELKE TtDE ·HA Tl QETlLKl 
Lıce 30 1284 1284 Darahene 54 2197 2197 
Erdoşin 127 125 125 
Çapakçtir 10 440 440 
Nısebin ıı 576 576. 
Habap 21 905 905 
Eliyan 19 790 790 
Midyad 6 450 450 
Baxçerin 15 548 548 
Kerboran 3 72 72 
Hesenkef 3 138 138 
Gence 16 643 643 
Ifnot 13 590 590 
Diyarbekır 9 138 138 
TEV AHl 206 8758 15202 <x> 
Mırove jı ber qetliam u nefye dıfılıtın, ew gund u mal e xwe dı terıkinın. Ber bı 

çiyaye bılınd ve dıkışın. Lewra ku çiya edi bı sıtar u ewle_dı binm. Bırekjı wan dı 
riya Erzerume da bı jendırma re şer dıkın u yen jı deste jon~Tırka dıfılıtın xwe 
davejın hemeza çiyaye Agıri! J?ı nav wanda Haski Tello ji heye. Haski Tello, Yek jı 
wan seroke berxwedana Agıriye ye ... 

Jı bo yekiti ya bez u eşiren Kurda peywendi u destdani lı gel rexıstına jı 1925~a 
ve dest pekiri ye. Dı destpeka bıhara 1927 da lı Kurdıstan komcıvinek pek te. Dı ve 
komcıvine da yekitiya arınane u tevgere te stendın u dest bı xebate te kınn. 

Bı ve armance, roja 5' e Çıriya Peşina 1927'a Kurdıstan Teali Cemiyeti, Kurd 
Teşkilat-ı Iştimaiye Cemiyeti, Kurd Mıllet Fırkası u Kurd lstiklal Komitesi dı bın 
nave XOYBÜN da yekitiya netewa Kurd damezrin ın. 

Jı 1927'a u peve daw u doza xelasiya netewa Kurd dı bın peşevaniya XOYB'ON~ 
da heta meşandın. XOYBÜN, dı belazanin u hışyariya netewida valahikLmezın 
teji kır. Peşengiya XOYBÜNe baweriya hel u malbate Kurda edi qewi kır U: ·şeııt! 
azadi u serxwebune geş kır. XOYBÜN, jı bo propoxanda u ajitasyone 2 kovar .deı:~ 
hani: Hawar u Ronahi. ;; 

Tevgera Agıri roj bı roj fırehtır. u mezıntır dıbe. Ev yek ji peşengiyeki xurt dı~ 
lhsan Nuri (ku dema aerihıldane Şex Said dı arteşa Tırk'da serpey 'yüzbaşi' bU: :.:U 
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tevi selefa xwe lı rex ser hıldana cih 

gırtıbu) bo sazumankariya (organiza

syona) tevgere şiyandın Agıri ye. 

Sala 1928 da dı navbera serokvana 

gişti u Xoybun da şere propaxende 

dest pekır. Serokvana gişti, dı bela

voken xweda rave dıke ku "ewe efuki 

gışti derexe, jı serida Kurdıstan ava 

bıke, re u av ~ elektrike bine 

Kurdıstan .. " Xoybun ji dı belavoken 

xwe da her lı ser duruti, felbazi u 

derewen Tırka dısekın e u jı diroka 

felbaza misala nişani xelke dıde. İhsan 

Nuri ji dı rojnama kokin nave Agıri 

derdexe u dı belavoken xwe da lı ser ve 

rewşe gelek dısekın e. Y ek jı wan bela

voken kı jı teref (ali) dewleta Tır ki ve lı 

dorhela Agıri u Çolemerge belavbune 

ewha dıre je: 

"Geli hemwelatiya; Hukumeta ko

mara Tırkiye bı bıryar e ku welate me 

ye eziz Kurdistana Tırkiye jı nuh da 

ava bıke u texe ciye şarezayi u mede

niyete. Re u kolan de werın qir kırın, 

dı nava gund u bajara da riya rehesıni 

(demiryolu) were vegırtın. Gunde re 

xwendegeh, zaroken be xwendın u 

dersdar de neminın. Jı bo ewlekariya 

can, mal u namusa gel hukumeta me, 

dı cendeki mezında ye. Jıyan eki xweş 

u hemdemi de jı bo me teva bete ava 

kırın ... " (4) 

Netewa Kurd, van çiroka gelek golı

dari kın bu u pıre cara ji pe hatı bu xa

pandın. Le ev car van derewana tesir lı 

kese nekır. Lewra ku lı sere rexıstıne 

honanek wek Xoybun dıkşine. Pışti ev 

weaden bı derew ji neçUn seri, rayeelare 

hukumete mecburi pevditıne bun. Pev

ditın dı Ilona 1928 da dı navbera 

nuneren hukumeta Tırk ku lı ser nave 

Xoybune bı İhsan Nuri re dest pe kır. 

Dewleta Tırk dı seri da ne durıst bU. 

Ewan dıl hebu ku İhsan Nurt 

bıxapinın, bıkırın u tevgere cerek di jı 

pışt da xencer bıkın. Le ev car wani 

nebu. İhsan Nuri ne mırove bı hata xa

pandın u ixanet duri karektere wi bu. 

Ewi bı bıryar u ser bılındi lı hemher 

rayedare hukumete mafe gele xwe u 

tevgera wi temsil kır. Dı we nave da 

seroke eşireta Celaliya İbrahim Haski 

Tello h ser nave Xoybune idara 

heremen rızgarkıri a sıvil stand deste 

xwe, heremen rızgarkıri dı 1929 da heta 

Bakure Bıdlis u W ane fıreh bu bu. 

Rayedare Tırka tegıhiştın ku kırina 

İhsan Nuri ne hesa ye. Ew jı xwe dı 

seri da ne jı bo lı hev kırıne ku aştiye 

hatibun ba hev. Nuneren hukumete bı 

deste vala vegeriyan Enqere. Dı bezira

na 1930 da hukumeta İsmet Paşa 

bıryara erişbaziya leşkeri da .. Jı ll Rezi

rane heta 12 de Temmuze erişe arteşa 

dagırker jı hev neqetiyan. Dı vi şeri da 

hezen Kurda dı bın seroktiya İhsan 

Nurida 1700 leşker esir gırtın, 12 

balefıre Tırka xıstın, 24 top u 600 

tıvınge makineli ji jı dıjmın zeft kırın. 

Dı vi şeri da ewantaja heze Kurda e 

mezın ew bu ku pıştgıriya xwe lı ser 

tıxume lrane cia dıgırtın. Tevger çıqas 

çu fıreh u mezın bu. Arteşa Tırkabı 

nav u deng (!) jı hev taro-maro u be 

çare mabu. Hukumeta Tırk lı gel lrane 

u tekılatiya xwe xwırt kır u dıjmına bı 

rebextı jı pışt va disa lı Kurda xıstın. 

SSCB e u lrane Agıriya pıçuk da Tırka 

u Tırkadı eweza wi da deşta Bazide bı 

deste lrane va berdan. Pışti ve yeke ku 

tekıliyen Kurda u dınya jı hev te 

bırandın dı nav rexıstıne da du 
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ditıniye jı hev cihe peyda dıbe. Sal, 
1931, Hasko Telobı bırek hevalen xwe 
ve çetır dıbinın ku lı Agıri ye bıminın 
u şer berdewarn kın. İhsan Nuri u bı 
hınek hevalen xwe çepera arteşa Tırk 
dı qeleşın u derbasi lrane dıvın ... Arigo 
darnandına şer be feyde dı binın. 

Çend xususiyet dı derheq ve 
serhıldane da hene ku, gıringe bete 
zanin. Ya yekemin ev e ku; dı destpeka 
tevgere da kurda bine bir ku, yekitiya 
netewi pek neye, serkeftın ji pek naye 
Bı ve bir u baweriye komcıvineki lı 
Kurdıstan hat damezırandın u 
Xoybun pek anin. 

Ya duwemin; Qıtuta (tawre) yeki
tiya Sovyete ye. Yekitiya Sovyet lı gor 
ditıniye TKP'e tevgera netewa Kurda 
dıbine u ewan tevkare emperyalistadı 
hesıbine, yek jı sederne weha ditına So
vyete jı ev e ku lngliz u Tırk dıjbere 
hevın u navbera wan xweş nine. Be 
şık rast e ku lngliz emperyelist ın u 
dıjberitiya wan pewist e. Le dıjmıniya 
Tırka lı hemher lngliza, ne tekoşina" 
dıji emperyalizme ye, gengeşiya lı ser 
mafen emperyalisti ye. Ango mırov dı 
kare bı beje ku şere lngliz u Tırka lı 
herema me u bı taybeti lı Ser 
Kurdıstan, şere parvekırıne ye. Yeki
tiya Sovyet her dı ve ditıne daye ku 
"dıjmıne dıjmıne mın doste mın e." Jı 

ber ku Tırk dıjmıne lnglisane dıve 
doste Sovyete bene ditın. Weki me dı 
serideji got yen ve ditıniye lı gel So
vyete peyda dıke qituta TKP' e u "so
syalisten" Tırka ye. Dı ve pevajoyeda 
"sosyliste" Tırka lı du Kemalizme ne u 
karu bare lı ser nave sosyalizme jı 
wanen te xwestın, ew je geleki dur ın. 

Dı şuna ku be qeyd u şert mafe netewa 
bındesti, netewi u demoqratiki bı 

parezın, ew ji bı Kemalistan re tev
geren Kurda dıvemırand ın .. 

Ya seyemin: Qiruta Irane. (xx) jı bo 
Hezen tevgera Agıri, Agıriya Pıçuk 
cıyeki gıring tıji dıke. Beri destpeke u 
dı nava tevgereda hezen Kurda 
vedıkışın. Agıriya pıçuk, cebilxane u 
erzaqa xwe temin dıkın u vedıgerın 
eniya şeri. Agıriya pıçuk jı ve bone 
cıyeki stratejik tıje dıke jı bo rexıstına 
Agıriye. Pışti ku serhıldan a Kurd a lı 
Kurdistana baktlr ber bı serkeftıne dıçe, 
nenheti dıkeve Irane jı Lewra ko, Iran 
ji naxwaze kurdıstan ava bı be. Pışti ve 
yeke diplamaten Sovyet u Tırk lı gel 
lrane peyw~ndiye xwe zede dıkın u 
tıxume (sinore) nava tran u Tırkiye -
ku dı nav Kurdıstan da yejı nuhda ser 
u ber dıkın. Lı gor ve seru ber kırıne; 
Agıriya pıçuk dıkeve nav tıxa.me Tırka 
u lı hembere wi latek erde pır bı rfunet 
jı deşta Bazide Tırk bı .lrane ve 
berdıdın. Ev yek ji dıbe xeletiya 
Xoybune yi en mezın ku rexıstına şere 
netewi tene lı heremeki -Agıriye- pek 
tinın u wek serhıldana Rewanduze u 
Şex Ubeydulah tevgera Agıri ji disa 
dınav dı dewleten metınkar ve (lran u 
Tırkiye) tene pelçıqandın. 

Ev çewtiya himi iro ji jı nav tev
geren kurda ranebuye. 

CAVKANlYEN v.t NWJSg: 
l·Kemal Burka.y; Metinkar Kınna. Kurdistan. tl Tevgerln Netewl 

Ku•d. R.11J6.107 

Z.O..BIAıt<h Chirguh; La questin Ku•de (Porm Kur<ll Kahi,.. 1930 .!UZ. 
yi welgerandi, Ram.baut; wqan.fn Rohan.i R.1 

X Ev hejmar in ko hatı.ne tesbit Jcınn. An na. hfU U ı;ıOtın 30.000 lceaın 

3-L.Rambout; p.n.d.R.38 

4-A.MHami!ton; Road Th,..cugh. Kurdt&ta"' London-1931 R.29Ş.96 
5-Bı belgeyin ını;ıliza ek lı hrkiyl "pırşa Kurdi•. Wqa.nin wezirativu 

W 1l barin dervayi weılt ya 1\rkiye, .sal 1915. 

pırt1lka Bikıl N.Şimşir 
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Jl NAV EDEBIYAYA KURDI YA KLASIKI: 

FEQİYE TEYRAN 
( 1590-1660 ) 

A.NtJBAR 

Dı nav hozanen kurdi yen kevn da, 

yen kU: lı Kurdıstane baş ten naskınn, 
yek jı wan ji Feqiye Teyran e. Bı 

ıhtimaleke mezın xelke bı :xwe ev nav h 

wi kırıyi. Nave wi ye rasti Mıhemed e. 

Ew jı dorhela Hekariya (Çolemerg) jı 

qeseba Muqse ye. 
Jı sedsalan vırda ew bı laqa~ 

"Feqiye Teyran", lı ser· zar .u. zıınane 
gele me geriyaye, jı nıvşan derbasi 

nıvşan buye. Gele Kurd ew jı xwe ra 

geleki nezik ditiye u je hezkıriye. Jı ber 

ku helbest, beyt u xweşxanen wi bı 

kurmanciyeke vekıri u gelek caran lı 
ser jiyana xelke hatıne gotın. Ew bı 

xurti lı dıji zulm u kedxwariya mir u 
derebegan derdıkeve. Feqiye Teyran bı 

sedsalan beri nıha bı esaveki materiya
list lı jiyane u lı paşeroja mırovatiye 

nıheriye. t) wi hın ji we çaxe ditiye ku 

paşeroja mırovatiye ronahi ye, bıve 

neve dawiya zulme we rojeke ~. Dı 

rısten xwe da, wi ev baweriya han 
weha aniye zıman: 

Jı nıha ve beje, baweri jı der u dor 
. rojek de azadi be ruye dıne. 

··-···· .. --····-·--·--.................. . 
t derbazbın rojen xefür 
t ben rojen qenc en kıbir 
Xwe re bıkın ra u tevdir 
Hesir nebın ber zulma mir. 

Dı navber berhemen Feqiye Teyran 

u zargotina (edebiyata anonim) kurdi 

da pewendiyen xurt hene, wi gelek 
caran nımuyen edebiyata·anonimjı ,f. 

randınen xwe ra kıriye bıngeh. Herwe

ha gelek beyt u xweşxanen wi ji ketine 

nav zargotina me. Hın helbesten wi 

bune stran u dı naav xelke da hatıne 

go tın. 
Helbesten Feqiye Teyran, bı şewQye 

nıvisandına xwe, wezn u naveroka 

~ neziki edebiyata xelke ne. Jı ber ve ' 

yeke ji gelek helbest u stranen ku 'dı 
nav xelke da ten hesabkırm. Heta nıha 

tene lı SovYetistane, dı nav Kurden ' 

Ermenistane da gelek helbest u stran 

hatıe berhevkınn u bU.ne kıteb u lı ser 

nave Feqiye Teyran hatine çapkınn. 

(Bnr. Qanate Kurdo, Tarixa Edebiyata 

Kurdi, Cild 1, rup 72) 
Wek nımune em lı jere helbestek 

Feqiye Teyran u şaxe we ye folklori 

bıdın ber hev: 
Feqi~ Teyran 

Ruhniya rınde gıbışte 
Horiya bukra bıhışte 
Dı lı ser bane kınışte 
Di ko keç ban dı kı te 
Dı neva xelwete ew din dı bu 

Tıji dımaxe xUn dı bU 
Şehba sıpi rengin dı bU 
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Ew hal u reng qet je ne te 
Ehle teriq, ehle sılUk 
Her çı mezın, her çı bıçUk 
Axa u xewance u ınılUk 
Pırsine lı şex zehmete. 

Strana Xelke 

Ronaya fınde gıbışte 
Horia bık11ra bıhoşte 
şex dı ser bane kenışte 
şex batni bang bıkete 
Şex xewne da din dı bU 

Tıji dımaxa x11n dı bU 
seva sıpi rengin dı bu 
Ax d11re roja wi be 
Ehle teriz ehle ınıluk 
Hındi mezın çendi çUk 
Xoce şex dıkın pırsiyare. 
HenıU şex dı kın pırsiyare. 

(Dr. M.B. RU.denko, F. Teyran, şex Sen'an, 
rUp. 15) 

BBKHEMb FEQİYE TEYRAN 
Efrandınen Feqiye Teyran, yen ku iro ten 

zanin evın: •şex Sen' an•, "Qewle Hespe Reş" 
u "Ber Sis". Bıli van hın helbesten dın u 
namayen wi jı Melaye Cızıri ra hene; Leger 
u edebiyatnas lı ser hemfıkır ın ku ev eseren 
han yen Feqiye Teyran ın. U ev bozan~ 
Edebiyata Kurdi ya kevn, iro ji babete 
legerin u lekoline ye. 

Ew jı hemu aliyan va baş demeketiye ro
nahiye. 

Şex Sen'an (Şexe Sedanya), dı folklora 
kurdi da wek destana "Dota Gurca.• te 
naskırın u gotın. Feqiye Teyran, ew çirok
destana han ku jı bereda dı nav gele kurd u 
gelenciran da dıhate gotın, bı renge bedewi, 
bı qayde, form u keş u qafiya edebi 
h11nandiye u nave "Şex Sen'an" lekıriye. 

Feqiye Teyran, ev dı sala 1030 (hıcri) da 
nıvisiye. Jı 313 mısra ne. Dı efralıdına. x:we 
da, Feqiye Teyran wezne Hezac ·bı kar tine; 

ku ev wezn neziki zargotına kurdi "4+4" 
e.. 

Şex Senan cara peşin sala 1965'an lı . 
Moskavaye hat çapkırın. Ew bı deste 
Dr.Margarita Barisnova Rudenko hatiye 
amadkırın u bıl~nıherin u serdariya Prof. 
Qanate Kurdo hatiye çapkırın. Her ew çap 
dı sala 1986'an da, bı wergera tipen latini, 
ku ji aliye Memo Yetkin hatiye ama
dekırın, dı nav Weşanen Roja Nu da derke
tiye. 

(Ev nıvlsara carayekemln dı kovara Roja Nıi 
de hatiye wesandı.n ) 

GCNLCK TABLO 
İnsan; 
Yaşam; Felsefe ve ölüm. 
lşçi; 

Makina, çark, yanık yat 
Kaza, komik ücret 
Sendikal hak, grev 
Artı, işveren ve lokavt. 
Patron; 
Şampanya, havyar 
Milyarlık tablo 
Mücevher, metres 
Yalı ve limuzin. 
Fabrika; 
Makinalar harf düzeni almış. 
Ölüm vitrinde 
ve onlar en alttakiler 
Çıllık; 

lsyandejil 
vücudun tepkileri 
diyettir kesik kol 
Sonuç; 
Sigorta, evrak, dosya mahke
me 
Vergilendirilmiş kutsal 
kazanç 
ve çaj atiayan bir ülke, 
kesik kol 
ve pıhtılaşmış kan ... 

Aziz ADSIZ 
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RABIN U BI RE KEVIN 

Gele be can, gele be zıman 

Gele veşarti, gele bırçi 
Lı ser wi gıraniya zınarek mezın 

O lı ser dıle wi 
Gele nav kuçan da, nav erdan da 

Gele ku lı rezen ber fırotgehan da ne 

Yen ku bı zıke bırçi dı sayiye da dıgenn 

Yen ku her roj bı solen jı dar 

Metroyan suwıir dıbın 
Yen ku dı rojeke bıhare jı pace vekırida 

Pırtukan dıxwinın mina ku dıreviyan 

Gele Frensız, gele Romen 
Gele Bulxar,Yewnan 
Gele Sırp u tu gele German 

Ewe roj kinge be? 

Qey nave azadi nemaye edi. 

Mina jıneki te hezkırın 
Her roj zedetır qenç bu. 

Azadiya ku Şatoyan xılas dıkır 

Dasan radıkır ber bı pere esmanan 

O tar u mar dıkır dadmendiya derewin 

Qey nave azadi nemaye edi 

Dı wi sıveyi da bona te. 

Gele bıne bare bedengi 
Gele bı levan dalıqandi 
Gele bı per u baske şıkesti 
Gele ku dı bın sapoken ku dur dıketın? 

Laşe wi pe dıhat pedan 
Bes tene çırusk jı we der dıkeve 

O mina mezele lı Lazare 
Jı we peştır kesek nıkare bı ve je. 

Jı we peştır kesek nıkare bı ve je. 

"Rabın u bı re kevın" 
Edith Thomas 

(Werger: Bıjar SERDIL) 
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YARIM BIRAKTIRILMIŞ BİR TÜRKÜNÜN 
OKUNMAMIŞ YARlSI; 

H.K.D. BÜyÜYOR 

Bir türkünün söylenınemiş 

yarısındayız ... Avuçlarımızda, ekmeğin 
aklığındaki nasırlı avuçlarımızda 

güzelleşecek, büyüyüp boy verecek 
olan o eksik bıraktırılmış, zorbalarca 
kanatılmış türkümüzün son yarısıdır 
okuduğumuz. Kıran resimlerinin 
örttüğü koca bir tarihin ak bir sayfası 
olmak isteyenlerin okuduğu, dünyayı 
tepeden tırnağa değiştirmek isteyenle
rin türküsü. Belki de yüzyıllara sığmaz 
olan öfkemin çığlığı. 

Bu çoşkunun zenginliğinde, 

Diyarbakır Valiliğine 5.1.1992'de 
yaptıkları başvuru ile H.KD.'nın (Halk 
Kültür Derneği)'nin kuruluşunu ka
muoyuna dekiere eden H.KD. kurucu
lar kurulu, bunun hemen ardından, 
bini aşkın bir kitlenin katılımıyla 

gerçekleştirdikleri açılış töreni ile aynı 
zamanda ilk fiili etkinliklerinden ilkini 
de gerçekleştirmiş oldular. Bunu iz
leyen günlerde, korkunç bir talan ve 
kıyım iklimini yaşamakta olan halk 
kültür de,ğerlerimizi, usul usul yeni
den dokuma uğraşına, usta bir doku
nuş, bilinçli bir dalış yaptılar. 

Şimdi, emeği ile insanlaşan, dire
nerek insan olmanın tadında kendine 
ulaşarak güzelleşen, sömürgeci has~ 
kıların, kıyım ve talanın dayandığı. ge-

rici şoven ve asimilasyoncu politikalar
dan derin bir kopuşu ve bu u~rsuz 
politikalara karşı, devrimci bir karşı 
koyuşu ifade eden yeni bir insan tipini 
soluklamaya başladı H.KD. 

İşte bu noktada H.K.D., bu güzel 
insanların yaratmaya çalıştıkları, o 
güzel, özgür dünya ve ülke 
mücadelesinde demokratik bir direnme 
noktası olma kararlığındadır. 

H.KD kendi kuruluşu ile yaşıt 
olan eğitsel ve kültürel çalışmalarını 
aynı coşku yoğunluğunda azimle 
yürütmektedir. H.KD. dergimiz Go
vend'e sunduğu değerli katkıların 

yanısıra gerici şoven ve asimilasyoncu 
politikalarla giderek silikleştirme ve 
içeriksizleştirmeye doğru itilen folklo
rik halk oyunlarımızı, tiyatromuzu, 
müziğinrizi v.b. ulusal kültür ve sanat 
değerlerimizi, kendi öz içeriğine uygun 
kültür ve sanatın evrensel ölçüleri 
içerisinde yaşatmaya ve geliştirmeye 
çalışmaktadır. 

Halkımızın sahiplenmesiyle her
gün biraz daha büyüyen H.KD.'nin ça
lışma birimleri giderek güçlenip yetkin· 
leşmektedirler. 

Bu sayımızda H.K.D.'nin çalışma 
-birimlerinden birisi olan folklor birimi
nin çalışma raporunu yayınlayacağız. 
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H.K.D Folklor ekibi bir giisteri sırasıtıda 

FOLKLOR BİRİMİNİN 

RAPORUDUR. 
Biz halk oyunları çalışmalarını orga

nize eden birim olarak hedeflerimizi, şu 

şekilde belirledik. . 

1- Halkımızın özgürlük mücade

lesinin ayrılmaz bir parçası, kültü

rüımlzün bir kesiti olan halk oyunlarımızı 

asimilasyoncu politikalardan kopartarak 

kendi öz benli!ine uygun gelişimesine 

yardımcı olmak, gelece!e aktarmak. 

2-Asimilasyoncu politikaların birer 

uzantısı olan Halk E!itim Gençlik Mer

kezlerinin ve kimi derneklerin belirli 

kalıplar içerisine soktukları halk oyun

larımıZin önündeki engeli yıkmak. 

3- Kart Halk Oyunlarını Türk halk o

yunlarıymış gibi sergileyen talancı anla

yışiara karşı savaşım vermek. 

4- Çok önemli oldu!una inandı!ımız 

ve başından beri savundueumuz 

"KÜLTÜRLER YARIŞTIRILAMAZ" ilke

mizi kamuoyunun nezdinde kültürün ev

rensel boyutları çerçevesinde savunmak 

ve bu tür organizasyonları kınamak. 

5- Kart halkının hayatından kesitler 

sunan halk oyunları çalışmalarına a!ırlık 

vermek. 
6-K.öylerimize, mezralarımıza kadar 

gidip şiir, aeıt, ninni, hiciv, 

atasozleri, şarkılarımızı derleyip 

topariayıp genele aktarmak. 

Genel anlamda hedeflerimi

zi açıkladıktan sonra çok bQyQ.k 

amaçlarla ortaya çıkmadıgımızı 

belirt~k istiyoruz. Verilmekte 

oian özgürlük mücadelesinin 

yanında oldugumıızu açıklarken 

yapaca!ımız çalışmaların özgür

lük mücadelesine yapaca!ı en 

küçük katkının bizi son derece 

mııtlu edece!ini belirtmek istiyor\iz. 

Halk Kültür Deme!inin halk oyunları 

(Folklor Birimi) birimi olarak prog-. 

ramımıza aldıgımız çalışmalar şunlardır .. 

Diyarbakır halk oyunlarının kursları 
1 

bitmiş, sırayla Urfa, Adıyaman, Bitlis, Tun

celi, .Agrı, Bingöl, Hakkari yörelerimizin 

halk oyunlarının kurslarının verilmesine 

başlanmıştır. 

Çalışmalarımızda b_ize bilgi, belge 

einek anlamında yardımcı olmak isteyen· 

herkesi dernegimizle ilişki kurmaya 

çagırıyotı:ız. 

H.K.D. FOLKLOR BİRİMİ . 
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JI NAV EDEBİYATA CİHANE 
TOLSTOY 

Tolstoy, her çıqas dı nava edebiyata 
.~,. Rus'i·de, we re ji, dı nav edebiyata kla

sikiya cihane de xwediye ciheki gelek 
nıezın e. 

Kont lev Nikolayeviç Tolstoy, dı 
sala 1828 da lı eyaleta Tulaye, Yasnoya 
Polonya ye hate dıne. Ben lı male hin
keriya :xısusi (beryeki) hılda, paşe. lı 
Universita Kazane de hinkeriya 
(e~tim) "Hukuk u Zımanen Şerqe" dit. 
Dınava van salan da Tolstoy meraqa 
ajotma jiyaneke bı kefx.weşi kır, dev ji 
univasite berda u dı nav refen yekitiya 
topçiyan da kete herba Qınme. Ev ser
boriyen dı du herbe, bı nave "Serbo
riyen Sivas-Topol" de nıvısibu, recsen 
wan rojan tine berçav. Paşe derket der
veye · welat jı bo telim u elmandın. 

Gelek welaten Ewropa da Lekolinen 
dın ji csekır. Wexta vegeriya welet, dı 
çiftlıga xwe ya be seri u be bıni da, jı bo 

• xweiıdına zaroken gundiyan mektebe
ki (dıbıstan) çekır. Dı sala 1862'an de bı 
Behr'e re zewıçi. Jı vır şunda ew 15 
salen ku ~rin, jı bo Tolstoy salen pır 
xweş u bextiyar bun. Dı wan sala da 
hem avetin u rakırma erd u zeviye 
xwe pek ani, hem ji kar u bare 
dıbısta.na xwe dımeşand. Ew, Romana 
xwe ya "Şer u Aşiti (1862-1868)" u 
"Anna Karenina (1874-1876)" dı nav van 
salan de nıvisi. Ev xweanin bu 
derbUna guherandma jiyana wi u ber-
hemen wi. 

F. şexani 

Jı sala 1880'an şllnda; em wi, pır ex
laqperest dıbinin. 

W ek dı berheme wi ye ewıl da ji te 
xwuyani, ku wi lı dıji derewe cıvaki 
şereke meiın dani bu. Ew, vi şeri dı 
van salan da edi baştır derdıxe peş u bı 
zanehi dıpareze. wek. ol, dewlet, agah 
(bilim), huner, liberalizm, _sosyalizm, 
exlaq, talima gel, alikari, aşitixwazi u 
hin gelek tışte dın da çı duruti dıbine 
hucllm dıke ser,lı dıje wi şer dıke. 

Teoriye Tolstoy ne tene lı Rusya ye 
lı cihane ji gelek ciyan de aligır ditiye. 
Le bele bejrtıaren ku lı dıje wi ne ji ne 
kemın. Gelek jı malhata wi ji lı dıje wi 
bune. We re bu ku, "Meclisa Rusiya 
Qutsi (piroz)" wi dı sala 1891 an da afa
roz kır. Sala 1910 an da ew u keçıka 
xwe jı rnale revin. Le lı Astapovo ye de 
lı lstasiyona trene de jı nışkava 
nexWeş ket u Tolstoy, jiyana xwe qe
dand. Tolstoya dı hernama xwe da, wan 
tışten ku ·em dı hundıre xwe da 
nabinm, an ji jı tırsa naxwazın bıbinın, 
wan tışte meyen ortaxi nışani me dıde. 

Tolstoy jı bo romana xwe ya bı nav 
u deng "Şer u Aşiti" wıha dıbe je: "Ev 
hername ne romanek, ew helbestek ji 
nine, qronolojiyeki dıroki qet nine. Şer 
u Aşiti, ew rewşa ku teda hatiye zıman 
de, tışten ku nıviskar xwestiye bine 
zıman u wan tışten ku karıbuye aniye 
zımane." 
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ÇİROKEK JI ÇİROKEN TOI.SrOY 

Lı gfrndeki du bıra hebun. Rojek bı 

hevra derketın bo gerin, lı dervayi 

gund lı nav çınur u aviya. Pışti gelek 

geriyan yek jı wan westiya, gotın, "em 

bıçın ber sibera bereke mezın runın u 

behna xwe bıdın". Pışti lı ber beri 

runıştın, meyzekınn nıviseke dı bere 

da he ye. Rabun da we nıvisandıne 

bıxwinın. Ew tışte nıvsi ev bu: "Ye vi 

beri bıbine bıla lı gel rohılate riya xwe 

rast bıgre u bıçe nav darıstane. Pışti 

darıstane derhas bu we robarek bıkeve 

ber riya wi. Bıla bıçe rexe dın ya ave. De 

lı we de re hırçeke mezın bıbine, dı gel 

wi ji du tejiket wi. Bıla her du tejiket 

wi je bıstine u bı xwe ra bıbe, bıkeve 

riya ku dıçe ser çiya, lazıme lı pışt xwe 

ji nezivıte heta dıgihe sere çiya. Lı sere 

çiya xaniki bıbine. Lı we de re xweşi ji 

heye." 
Bıraye bıçuk got: "Da bı hev ra bıçın 

u robare derhas bın u hırç bıbinın u 

bıçın sere çiya bıgihın xweşiye. " Bıraye 

mezın got: "Em de heta ciye hırçe 

bıçın, hele jı wır pede pengaveki nçın. 

Dı be em nıvisa lı ser ber, leng bıbinın. 

Eger leng ji nebe, dıbe em durust nex

wendıbın. Eger em durust xwendıbın 

ji, pışti em bıçın nav darıstane dıbe lı 

me bıbe şev u paşe em neşen le der

basbın. Dıbe ku em tejiket hırçe ji je 

nestinın, em bıstinın ji çawa bela hır<;e 

jı xwe dur bıxın. Eger me bır ji çawa bı 

ser çıyaye xın, be rawestan u be behn. 

Eger em bıgehın ji, dıbe xweşi lı wır 

nine. Xweşi hebe ji dıbe ku kereme 

neye, dıbe ku me we xweşiya diye. 

"Bıraye buçık gohe xwe neda van 

hemu gotına u got: "Eze tene bıçım." 

Roja paştır, bıraye bı çuk lı ber 

rohılate ve çu. Hemu tışt dit. Çı tışt lı 

ser ber hatıbu nıvisandın, wısa hatın 

riya wi ji. Tejike hırçe xerhatın le kınn 

u wi rakırın ser kolan u wi kırın mire 

welate xwe. Şeş sala bu mire wan. Ev 

şeş sala bı dılxweşi u keyfi derhas bu. 

Heta rojeki mirek dm tev bı ınırove 

xwe ve hat. Ev mira welate wan talan • 

kır u bu mire nu. Bı mıriti lı bıraye 

bıÇuk lexıstın u jı wır derxıstın. 

Bıraye bıçuk ziviri cem bıraye xwe 

ye mezın. Hış da li gunde xwe, her tışt 

wek bereye. Hale bıre wi wek bereye. Ne 

le zede buye, ne ji le kem buye. Bıraye 

mezın got: "Ma ının jı ter ne got be?" 

Bıraye bıçuk hersıva wi da:"Raste, ve · 

gave tu tışt dı destex mın da nine. Le 

bere ji deste ının da nin bu. Ewe lı ser 

be nıvisi bu, hemu tışt hat sere ının. Lı 

sere wi çiyaye u lı wi welate ez bum 

mir. Jı vır anwa ve gelek serbori u bir

batına ının heye. Vana bo xwe b11kım 

feyde. De tu, wek ının e bereye. Ne 

zengini u ne ji feqir, tu be serbori u bir

hatıneji." 

"Vi çiroka han sala 1985'da dı kovara "Denge 

me" bejmara l'an de h Dıhoke bı tipe erebi 

hatıbu çapkırın. Jı bo Govende S. Birifkanı jı 

tipe erebi vegerand tipe latini." 

----- Ferhengok ---
Çıntır 

Leng 

Siber 

Serbori 
Ber (1) 

Ber (2) 

Birhatın 

Bereke mezın 

Ro bar 

Rexedın 

Hırç 

Tejik 

: Bir ot cinsi 

: Eksik, aksak 

: Kaya gölgesi 

: Macera, serüven 

: Ön cephe, yan 

:Kaya 
: Hatırlamak, anı 

: Büyük bir kaya 

: Nehir, ırmak 

:Öbür taraf 

:Ayı 

:Yırtıcı hayvan yavrusu 

• 

, 
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TENDUR 
F. IŞIK 

Dı nav çanda gele gewrık, nezi 24 seet te 

kurd de gelek tışt , arımandın (dinlendir-

heye ku bı sedsalane , rnek). Pışti ve arıman-

• dam dıke. Evana bin dıne her roj nezi <$ar 

ji jı hole ranebune. tili hevira axa gewrık lı 

Tesira tekniki her ser hev te danin. Ev lı 

dı($e zede dı be, ser hev danine de, bere 

zanebuna gelan peşva • bıne kupa tendure bı 

ji dıçe, Kurd, disa gıloli (yuvarlak) 

($anda xwe ya kevn re · derdıkeve ho-le. Her 

carna jı xızaniye, du aliye kupa tendure 

carna ji bı arınanca ... !~;r.-;:;A~:;;;;m:;--~Ji-:v::e::tk;;ı:;ri-:y::e::-.~ı.e-:<A~lı bıne wi, jı bo dema agır 

dıke. Ev xwedi derketın, be şık ne jı ne- te de pedıkeve hewa bıgre, cihe ki 

zaniye. vekıri ya dm ji heye. Pışti kupa 

lro gelek cihen dıne de wer tendure bı temami çedıbe, kup qase 15 

kureyen ku nan te de te patın hatıne roj lı ber roje jı bo zıwa be te 

çekırın, dema mırov wan dıbine eceb sekınandın. Dawiye ji jı tendure re 

mayi dıbe; bı bezaran nan be dest dan cihe ki xweş dıbinın u dora wi bı kevır 

naW>era seetki de te çekırın ... Le dı nav u ax xweşık dıseyinın. Seyandın 

($anda gele kurd de, tendur bin ji cihe- tendure zexm ji dıke. Pışti ve 

ki gıring dıgre. Lı hawerdora seyandıne tendur dıbe wek lıvıne 

Kurdıstane gunden be tendur nine. şerandi (pişmiş tugla). Pışti agır dı nav 

Wısa ne bı kemani ji; be şık sedi-sed tendure de pedıkeve, tendur edi jı 

gunden Kurdıstane de nan dı çekırma nan re ji arnade ye. 

tenduran de te patın. Ne tene lı gun- Be şık lı Kurdıstane nan tene lı 

dan, lı bajar u qezeyen Kurdıstane de tenduran de naye patın. Jı xeyni 

bin ji lı taxen kolit (gecekondu), ku ew tenduran, wek sel u hwd. Küreyen ku 

taxen bı zedeyi xızan le dıjin, nan dı nan te de te patın heye. Le tendur 

tenduran de te patın. Gele me ye dı bın patına nan de ciheki gıring dıgre. Le 

"enflasyon" e de te ecıqandın, dawiya iro welaten peşve($uyi de haceren nan 

sedsala histan de bin ji zaroken xwe ra patıne ya kevn, bawerım edi tene lı mu-

"nane spi" wek paste dıdın nişan. zeyan te dıtin. Wısa xuyaye ku, bı vi 

Çekırana tendure lı Kurdıstane bı xızaniya gele me, we tendura kurdi ZU 

zedeyi kar u baren jın e. Çekırma be zu lı Kurdıstane we nekeve mu-

tendure wısa ye: zeyan. W e bin gelek sal dı nav <$and u 

Axa gewrık bı mu ye hızına u ka ye kevnepoşi ya (Gelenek) gele me de 

zer xweş te hevirkırın. Ev hevira axa hebe. 
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EVİNA BAXÇE GULAN 

Ernan yare tu delali 
Tu delaliya dıle nuni 
Te nadım bı herni cihane 
Bejın zıravi gula nnni 

Jı bo te helbestan dıxwinım 
Bı axin t1 bı nalimm 
Bawer dıkım te bıbinım 
Hawar! tu delali ya nnni 

Qulunga çeme Elwende 
Va sed sale lı benda teme 
Keremke were govende 
Evindare bejna teme 

Gula sori lı Mehabade 
· Bılbılım jı bo te dınalım 
Bındestiya. te jana nun e 
Ez nexweşeki be halım 

Sosına axa.Amede 
Ez dıxwazım te behn bıkım 
Jı berxwedana keçU xortan 
Rızgariya te hevi dıkım 

Le yaranun yara delal 
Bejın zırave çavreş Xezal 
Lı 11av zınciran da menal 
W eki bılbılan ez fıxan dıkım 

Wen bıçırın şevert tari 
Wen roj hılen lı vi diyari 
Nıslin dıbe bı nazdari 
Bawerke, jı te pır bez dıkım 

Yara nun tu Kurdistani 
Evina keç t1 Xortani 
Keseren nava dılani 
Bo Azadiye jı te hez dıkım 

Saleh~ Hesen 

DILE GIRTİ 
Dışewıte wek tendura dadayi . 
canemın, 

Dıherıke wek ava geliya 
çavemın, 

Dıpırpıte wek masiye he av mayi 
dılemın, 

Be meca1 t1 zare zar. 
t1 ez 
Dı zindaneda zindani 
Dora mm teji, bı tene me ez .. 
Çave mm hişyar, 

le nabıhizın guhe mm .. 
t1 dıl 
dıle bı xeter t1 kır, 
dıkelı dıpıngırı 

dınızırı ser helbesta .. 
Hel best, 
bı dızi bı sed belayi 
yek şeva dıvın mevan 
lı paşıla evine 
a lı bende mayi. 
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Kürt ve Ermeni Edebi İlişkileri 
(1) 

Kafkas halklan arasındaki karşılıklı toplumsal, siyasal, ekonomik ve k1ıltarel ilişkiler 

kon~unda yapılan inceleme ve araştırmaların Kart ve Tark okuyucularına 

ulaşabilenlerinin sayısı oldukça azdır. Bolgede yaşıyan Garca, Ermeni, Azerbaycan ve Kart 

halklannın kaltarel dilzeydeki ilişkileri, ozeıtikle edebi ilişkileri konusunda çalışmalarıyla 

tanınan Kınyaz lbrahim Mirzoev'in son yıllarda yaptıgı inceleme ve araştırmalar, bu tarihi 

ilişkiZere bayak çapta ışık tutmaktadır. Haçador Abovyan Pedagoji Enstitasanan Azeri dili 

ve edebiyatı bolamande çalışan .aynı zamanda karsa başkanı olan Kınyaz lbrahim Mirzoev, 

1988 yılında, Kart ve bolge Halklannın Edebi IıişkileTi ve Sorunları, konusunda doktora 

yQPtı.Bu konuda yazılmış bir çok eseri mevcuttur. 

Bu yazı BERGER Dergisinin 5/1990 sayısından aynen alınmıştır. 

Çok yönlül~ü ve zenginiittiyle dikkat

leri çeken Kürt ve Ermeni edebi 
ilişkilerinin tarihi çok eskilere dayanır. 

Yüzyıllar boyunca dost olarak yaşamış 

olan Kürt ve Ermeni halklarının karşılıklı 

ilgi ve yakınlıklan zamanla kardeşlik duy

gularına dönüşmüştür. Gelenek ve 

göreneklerinde, yaşam biçimlerinde, folk

lorlarında ve zevklerinde yakın ve benzer 

yönler çoktur. 
Ermeni ve Küı-t halklarının edebi 

ilişkilerinin geçmişi ve günümüzdeki zen

ginlilti, kuşkusuz, özel bir incelerneyi ge

rektirir. Biz bu ilişkilerin bazı yönleri 

üzerinde duraca~ız. 
Kürt ve Ermeni halklarının sosyal 

ilişkilerine ait belgeler 5-6. yüzyıllara kadr 

uzanır. Eski ve Ortaça~ Ermeni ede

biyatında Kürtlere yer verildi~ini 

görüyoruz. lki halkın tarihi, sosyal ve eko

nomik ilişkilerinin özel yanlarının içeren 

eserlerde ·bu konular etraflıca incelen

miştir. 

Ermeni tarihinde Kürtler hakkındaki 

ilk bilgiler, 5. yüzyılda, Movses Xorenasi, 

Kınyaz İbrahim Mirzoev 

Pavstos Buzand ve Yexişe Kişi adlarındaki 

tarihçilere aittir. 
Genel olarak Ermeni edebiyatında 

Kürt konusunun yer alış tarihinin eskilere 

dayandı~ını söyleyebiliriz. Kürtlerin 

yaşamı çok sayıda Ermeni yazar ve bilgi

nin gezi anılarında, tarihi ve etno~rafik 

eserlerinde yer almıştır. Kürt ve Ermeni 

halklarının dostluk ve kardeşli~i, Ermeni

lerineski tarihi sosyal eserlerinde, bugüne 

kadar yaşayarak gelmiştir. 
İki kardeş halkın edebiyatlarında ve 

sosyal yaşamlarında bu anlayışı do~

rulayan dikkate de~er bilgilere raslamak

tayız. eski Ermeni tarihçilerinin eserlerin

de ve edebi yapıtlarında "Kürd", "Kiirdik", 

"Kurdo" gibi ifadelere sık sık yer veril

miştir. 

Burada bazı tarihi olayların amın

sanması, görüşlerimizin do~rulu~a yar

dım edecektir. 
8. yüzyılda Sunik eyaletinin en güçlü 

emirlerinden biri Kürd lşxan adı ile tanın

mış kişidir. 

"Kürdgik" adlı lşxan 9. yüzyılda Küçük 
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r---------------------------------------------------------------------------------; 
Hayk'da (Ermenistan'da) yaşamıştır. 

12. yüzyılda Emir Kürd Erzurumi, 
Gürcü eyaletlerinden birinde önemli bir 
siyasi konuma gelmiştir. İvane ve Zaxare 
Zahariyan'ın dayısıdır. 13. yüzyılda ise 
Kürd Vacütyan, Ararat'da başkanlık 

görevini yürütmüştür. Bu gerçeklerden 
anlaşıldı~ı gibi, Ermeni ve Kürt halk
larının dostluk ve kardeşlik ilişkileri çok 
eskilere uzanmaktadır. 

Bu ilişkiler her iki halkın edebi ve sos
yal yaşamların da yansımış ve birçok eser
lerde derin izler bırakmıştır. 

Büyük Ermeni yazarı Derenik Demir
ciyan'ın Ermeni-Kürt müziffi ilişkileri, Er
meni-Kürt folklorundaki yakınlıklar ve iki 
halkın gelenek, görenek ve ekonomik 
ilişkileri konusunda söyledikleri ilgi 
çekicidir. 

1911 yılında İstanbul'da tarihçi Hakop 
Şahbazyan'ın (Ermeni-Kürd Tarihi) 
kitabının yayınlanması iki halkın tarihi 
dostlu~unun ve edebi sosyal ilişkilerinin 
bilinmesinde önemli rol oynamıştır. Bu ki
tapta Ermeni ve Kürt halklarının yakınlı~ı 
ve dostlu~unun yakınlı~ı ve dostlu~unun 
çok eski tarihi köklere dayandı~ı açık ve 
inandırıcı şekilde anltılmaktadır. 

Ortaça~ın büyük Ermeni şairi G. Nare
katsi hakkındaki Kürtler arasında ilginç 
görüşler vardır. Bu büyük Ermeni şair, 

uzun zamandan beri Kürt halkının büyük 
saygıyla andı~ı, sevdi~i ve okud~u sanat
karlardan biri olmuştur. 

12. yüzyılın ikinci yarısında Mısır'ın 
Suriye ve Mezopotamya ile birleşmesi so
nunda Sultan Selehaddin'in (ll 71-1193) 
önderlik etti~i güçlü bir devlet kurul
muştur. Bu arad söz konusu devlet ile Kili
kya (Ermeni Devleti) arasında politik, eko
nomik ve sosyal ilişkiler gittikçe artmaya 
başlamıştır. O dönemlerde Ermeni devleti
nin katolikosu (Ermenilerin dini önderi) 

şair ve sosyal önder Grikor Da~a'nın (1130-
1193), Sultan Selahaddin ile mektttp
laşmıştır. Grikor Da~a'nın Selahaddin'e 
yazdı~ı mektupların birço~u günümüze 
kadar gelmiştir. Bu mektuplarda onların 
saygın yakınlıkları gözlemlenebilmek
tedir. Bunlar, Kürt-Ermeni ilişkilerinin il
ginç sayfaları olarak dikkat çekicidirler. 

1187 yılınd Selehaddin "Haçlı Seferleri
ne"ne büyük darbeler vurarak Yeruselim'i 
(Kudüs) alır. Bu olay Ermeni katoliko$u 
Grikor Do~a'yı çok kötü etkiler. Bu 
münasebetle "Yerusalem'in kaderi" şiirini 
yazar. Burada Selahaddin'in savaşçılı~ın
dan ve Yeruselim'i ele geçirmesinden söz 
edilir. Ermeni şair, şiirinde Selahaddin'in 
kahramanlı~ını ve mertli~ini yürek dolusu 
bir sevgi ile dile getirir. 

Ortaça~daki ermeni şair ve yazarların 
eserlerinde Kürt yaşamının sanatsal 
anlatımına, Kürt şekillenmesine ve Kürt 
halk motiflerine geniş yer verilir. Ermeni
Kürt dostl~unun evrelerinden sık sık söz 
edilir, (Frik, Hovannes Yerznkatsi, Hova~
nas Tıkurtsi, Grikoris Axtamartsi, Nerses 
Moktsi ve di~erleri). 

Kürtlü~e ait hususlar Kürt-Ermeni 
sözlüklerinden, Ermeni alfabesi ile 
yazılmış beyitlerden, şiirlerinden, ata 
sözlerinden, masallardan ve ünlü Matena
dara'nın kaynaklarından elde etm~k 

mümkündür. 
14. yüzyılın büyük Kürt şairi Faqiye 

Teyran, "Şeyh Sen'an" adlı ünlü eserinde, 
hıristiyan kızını Gürcü olmasına bak
ınayarak, bazan ermeni kızı gibi sunmak
tadır. 

Şeyh Sen'an ile ilgili efsanelerde ve 
eserlerde Gürcü kızı şeklinde anlatılan 
güzelin Feqiye Teyran tarafından bazan 
Ermeni kızı gibi gösterilmesi raslanıtı 

de~ildir. Bizce bu, Kürt şairinin Ermeni
lerle uzun süre aynı toprakirda (şair Hak-
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kari'de do~muş ve eserini orada yazmıştır) 

yaşamasına, onlarla yakın dostluk vei 

kardeşlik ilişkileri içinde olmasına 

ba~lıdır. 

Şair, sanki bununla kardeş halka kendi 

samirniyetini ifade etmek istemiş ve bu 

duygularını Ermeni kızının kişili~inde 

sonsuzlaştırmaya çalışmıştır. 

Kürt edebiyatının eski ustası 

Süleymani Pergamenti'nin (7.yy) Ehmedi 

Xani (16-17.yy) gibi tanınmış Kürt şairleri 

Ermeni tiplerine özel bir yer vermişlerdir. 

Onların eserlerinde, Ermeni ede

biyatının bazı konu ve anlatımlarından ya

rarlandıkları görülür. 

16. yüzyılın ünlü Kürt tarihçisi Şeref 

Xan Bitlisi'nin "Şerefname" adlı eserinde 

ermeni tarihi, folkloru ve etnografyası ko

nularında ilginç bilgilere rastlamaktayız. 

Büyük yazar ve pedagog Mesrop 

Ta~iadyan (1803-1858) eserlerinde Kürt 

dili, gelenekleri, görenekieri ve tarihi ko

nularında bu halktan saygıyla söz etmekte

dir. "Ermenistn Seyahatı", "İran Seyahatı", 

"Versenikin Vasfı" eserleri Ermeni-Kürt 

edebi, sosyal ve tarihi ilişkileri bakımından 

de~erlidirler. 

Ermeni-Kürt edebi ilişkilerinin 

gelişmesinde büyük yazar ve e~itimci 

Xaçatur Abovyan'ın (1809-1848) emekleri 

büyüktür. 

Ta küçük yaşta Kürtlerin yaşamına 

yakın ilgi duyan X. Abovyan, bu konuda 

şunları yazmaktadır: • .... Kürtlerin arasında 

uzun süre kaldım erkeklere kadınlara he

diyeler sundum, onların güvenlerini ka

zandım.• Kürtlerin gelenek ve 

görenekleri, karakterleri, inançları ve 

hatta destanları konusunda de~erli bilgile

rin hepsi sonraları Abovyan'ın eserlerinde 

gerçek ifadelerini bulmuştur. Bunlar 

arasında "Kürdler" "Yezidiler" eserlerinde 

Abovyan, Kürt halkının yaşamına, 

etno~rafyasına, edebiyatma ve diline geniş 

yer vermiş ve komşu halkın ruh yapısını 

anlatmaya çalışmıştır. 

X. Abovyan eserlerinde Kürt folklorunu 

yüceltmesi çok anlamlıdır. Onun şu belir

lemesi oldukça ilginçtir: "Kürt halk des

tanı ilginç bir gelişme sürecinden 

geçmiştir. İster kadın, ister erkek bütün 

Kürtler do~uştan şairdirler. Onlarda do~al 

ilham ve şiire tutku var.• 

Kardeş halkın büyük edebinin, 

Kürtlerin yaşam biçimine duyd~u yakın 

ilgi Kürtler tarafından cevapsız kal

mamıştır. Kürt araştırıcıları Abovyan'ın bu 

sevgisini de~erlendirerek bu konuda eser

ler vermişlerdir. X. Abovyan birçok kürt 

mani ve di~er folklor türü örneklerini top

lamış ve yayınlamıştır. 

Tanınmış ermeni roman ustaları 

P.Proşyan (1837-1907) ve Raffinin de (1835-

1888) eserlerinde Kürt konusuna 

de~inmişlerdir. P. Proşyan'ın "Huno" 

romanında "Haso" ile "Kuro", Raffinin "Ce

laleddin" eserinde "Ömer ~a· ile "Mısto•, 

"Xent• romanında "Çavo", "Kı~ılcım" 

romanında "Mir Mösüm" gibi Kürt tipleri 

vardır. 

Kürt yaşamının bazı üstün özellikleri 

tanınmış ermeni Yazar V. Papazyan'ın 

(1864-1920) eserlerinde karşımıza çıkar. 

Daha çocuklu~undan beri Rus, Fars, Azer

baycan ve Kürt halklarının tarihlerini ve 

medeniyetlerini ö~renmeye başlamıştır. 

Bundan ötürü de Papazyan ermeni-Kürt 

dostlu~una kendi eserlerinde çok geniş 

yer vermiştir. 

"Aba~a Vadisinde", "Çeleb", "Lur-de

Lur" (Kürt halk metodisinin adıdır), " İlk 

sevgi" gibi eserleri okuyunca yazarın Kürt 

yaşamına, inceliklerine de~in derin bilgi

leri ve bu yaşamı ne denli severek kaleme 

aldı~ı açıkça görülür. 
(Sürea?k) 

GOVEHD Sayfa 23 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ÇİROKA ZEMBİLFROŞI 

Dı be ku beri İslamiyere de u dı be kil 
wexta sere İslamiyere de; 

Hukumdarek lı şerqa me hebuye, 
hukumdarek adıl u baş bu. Yek ewlade 
wi hebuye. Bı naz u delali mezm buye, 
xorteki gelek nnd u delal buye, jiyana 
wi bı zewq u sefaye dı neçir u gere da 
derhas buye. Bı vi awayi ji zewiciye u 
zaroken wi çebdne. 

Rojeki disa bı wezire bave xwe ra lı 
neçire chgeriya. Lı keleka re raste meze
leki (turbeki) xerabe ten. Teda sere nuri 
derketiye derve. Çıqas nıheriye tıştek 
fehm nekıriye, jı ber ku jiyana wi dı 
zewq u sefaye de çuye, nexweşi u elem 
nediye, mırın ne bıhistiye u lı ve hali 
maye heyri. Gazi wezir kıriye u gotiye, 
"ey! wezir, ev çiye çı hale bıbeje jı mın 
ra!" 

Wezir dıbe, "sultane mın, delale nun 
ev sere yeke nuriye, derketiye derva, 
seraxe." 

Prens dıbe "nurın çı ye?" 
Wezir dıbe "mırın; paşiya jiyana in

sana ye. Jı ve dınyaye derbase dınya 
we ali dibe, can dıde, nurov dıbın axe de 
vedışerın. Her ku dem u wext lı sera 
derhas dıbe, nurov dıbe ax u xeli. Hes
tiye wi ji bı ve awayi dımine. Hesti ji 
goşt derengtır dıbe xweli. Ev bestiye 
qafe sere nuroveke ye." 

Prens dıbe; "çıma mır, Nexweş bu, 
faqır bu, maldar u navdar bu, çı bu?" 

Mehmet EKMEN 
Wezir dıbe; "ev aqubeta her mı~ve 

ye. Mırın lı dewlemendi u feqi~iye 
nanere." 

Prens dıbe; "wek tU dıbeji, nıha 
1
eze 

ji bınurım u bıkevune ve hali?" 
Wezir dıbe; "bele sultane mın, wc\ ez 

ji, bave teji u tU ji, wexta roja me Jiıat, 
e~ tev bınurın u bıkevıne ve hali." 

Prens lı sere mıri nıheri u gelek 
fıkıri. Bere xwe da vezir got: "W ere 1em 
vegenne male." Prens çU mala xwe~ bı 
rojan kur u dur fıkıri paşe jı jına XWe 
ra got; "mın dev jı prensbune, sulta
niye u vi teınarne saltanata xwe beı;da. 
Jı vır şunda eze dı riya xwede da 
bıxebıtım." 

Jına wi bersiv dıde u dıbe; "ew rtlya 
ku te xwe avetiye, dı wi re da ez ji bı ıte
rame." Dı du van qısedana ra prens dev 
jı mal u jı mılke xwe berdıde, lı male 

helal dıgere. Helali ewe ku mırov · bı 
keda xwe bıji. 

Ew dest bı çekınna zembilan dıke. 
Zembile xwe çedıke u welat welat 
dıgerine, dıfroşe u pe jiyana xwe herde
vam dıke. Bıvi awayi tene Farqine. Lı 
wır jı xwe ra koxeki ava dıke u te da 
Zembila çe dıke.u dıgerine. Ew çax eter 
u dora Farqine tev surkın bUye. (irq ji 
dewsa wan sura xuya ye) 

Cıle Zembilfıroş kevn u qetiyayi 
bdne, lı dı hundıre wi kırase peritida 
xorteke zırav u bılınd, çavreş u bel 
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buye, Zembilfroş. Rojek zembile xwe 
dıgerine, te bıne bırceki. Le sere burce 
mala mir bu. Xatuna mir lı sere bırce dı 
pace da zembilfroş dıbine, bı dılek na, bı 
heft dıla wi dı hebine u deng le dıke u 
dı be; 
XATÜN:Zembilfroş zembila tine, 

Dıkkan bı dıkan dı gerine 
Hış lı Xatune namine 
Seri zaman dı gerine 
Gazi dıke ku bıbine. 

ZEMBlLFROŞ: Xatune ez tobedar ım 
Delale ez tobedar ım 
Zarok bırçine lı malın 
Jı rebbe jori nıkarrm. 

XATÜN : Zembilfroş lawke abbas e 
Bı tena derpe u nenas e 
Çı xorteki xweş u kıras e 
Keremke oda xas e. 

ZEMBlLFROŞ:Xatune ez tobedar ım, 
Delale ez tobedar ım, 
Zarok bırçine lı malın. 
Jı rebbe jori nıkarrm. 

XATÜN: Zembilfroş lawke derweş e 
Keremke were peş e 
Dıle meye geş ne eş e 
Bıhaye zembile xwe bej e 

ZEMBlLFROŞ :Xatune ev der farqin e 
Tu hale mın bı bıbi ne 
Zarok lı mal bırçin e. 
Heviya rebbe jorin e 
Xattln e ne teşqılin e 
Hurmeti ne teşqılin e 
Zembil bıçuk çerxin e 
E mezın du mecidine. 
Xatune ez tobedar rm 
Delale ez tobedar rm 
Zarok bırçine lı mal ın 

Jirebbejorinıkarım. 

XATÜN : Zembilfroş lewıke feqir e 

W ere ser doşeka mir e, 
Bıdıme te zulfe harir e 
Lı te helal herama mir e 

ZEMBlLFROŞ: Xatune ez tobedar ım, 
Delale ez tobedar ım, 
Zarok bırçine lı malın, 
Jırabbejorinıkarım. 

XATÜN: Zembilfroş laweki wezir e 
Keremke oda mir e 
Bı xwe teame pe re 
Weke begler u şer e. 

ZEMBlLFROŞ: Xatune ez tobedar ım, 
Delale ez tobedar ım, 
Zarok bırçine lı malın 
Ji rebbe jori nıkarım. 

XATÜN: Zembilfroş lawki musulman e, 
Dıle wi xweş bı iman e, 
Memke mın wek sevan e 
Dırane mın mercan e, 
Çave mın e xızalan e, 
Singamın wek zozana ne, 
Bırhernın wek qeytan e 
Bejnarnın wek rihan e 
Çıqa beji hejan e 

ZEMBlLFROŞ: Xatune ez k>bedar ım 
Delale ez tobedar rm 
Zarok bırçine lı malın 
Jirebbejorinıkarım. 

Dı du van gotına re, xatun bı hawa 
ki Zembilfroş dıkışine jor u dewa 
hezkırıne le dıke. Zembilfroş dıke, nake 
xwe jı deste xattlne xılas nake. Xatun 
dıbe, 11Zembilfroş, ger tU neye ser nıvina 
mın eze bıkım qer u gazi, bıbejım, Zem
bilfroş hıcum ani ser mın dıxwaze dest 
baweje namusa mın. 11 Zembilfroş jı tırsa 

, rezilbuna aleme dıbe, ll bıra be le hele ez 
pır qırej bume, ka tu ınısade ke ez hınek 
xwe bışom, paqıj bıkım.11 Xatun ınısine 
ave dıde, le pe qenyet nake sere weris bı 
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nıge Zembilfroş ve gıre dıde u dışine 

hane koşke. Lı gora ku te gotın bılındi

ya koşke qasi 20 lriitro ye, hınek dıben 
hin bılındtıre. 

Zembilfroş lı diyari koşke de lı jer 

dınhere pır bılınde, le bele çare tune, wi 

xwe jorda baveje, çave xwe dıgıre duaki 

dı:xwine u xwe jorda berdıde. xware. 

W ek te gotın tıştek pe naye u radıbe bı 

sılarneti xwe dave je koxa xwe. 
Pışti qederki Xatun dısekıne, le 

deng ji Zembilfroş naye. Sere werise 

xwe dıgıre dıkışine lı weris vala dıkışe 

Radıbe dı~ sere koşke bala xwe dıde 
keseki tuneye. Xatun dıfıkıre reya ku 

te ra peya be tuneye. Fem dıke ku wi 

xwe jorda avetiye. XatUn, daw u dıkele 

xwe lı hev dıgerine u dıkeve nava 

bajer, kuçe bı kuçe dıgere, dıpırse 

dawiye de mala Zembilfroş dıbine. Le 

ew çax Zembilfroş ne lı male, jın u zare 

wi zık bır<;i, pışt tazi u dı rewşeke xırab 

dane. 
XatUn jına Zembilfroş ra dıbe, "her

met bıra wan kınce lı ser nun tevi xısr 

u emaret, zer u zive sere nun tev jı te 

ra bın u tu kınce xwe ye lı ser te periti

ne bıde mın, ya duduya işew bıhele lı 

nav nıvinate razem." Pireka Zembilfroş 

ji be mecali van gotıne Xatune qebul 

dıke. 

Zembilfroş nive şeve bı hale ki wes

tiya te mal, ku zaruk razane. Ew ji 

dıkeve nava cihe xwe. Dıxwaze hınek 

bı jına xwe şabe. Le XatU.n wexta kınce 

xwe bı jına zembilfroş ra guherandi bU, 

xırxale nıge xwe jı bır kıriye. Gava nıge 

Zembilfroş lı xırxaıe nıge Xatune 

dıkeve, jı rewş fem dıke u radı be jı nav 

nıvine xwe derdıkeve bere xwe dıde 

çole u dıçe. ı..e Xatun dıde pe, gelek 

dewr u zernan lı pey hew bı çol' da 

dıçın. Paşe Zembilfroş jı Zerdeşte' Kal 

nurına xwe dıxwaze u dere ser hecqiya 

xwe. Le Xatun lı ber sere wi rudıne 

dıgıri u ew ji lı wır nnrına xwe dıxwaze. 

Wer te gotın ku Xatun ji lı ber sere 

Zembilfroş can dıde. Dıbejın ew der 

· Zerweterk e. 5 km. lı serqa Siliva, lı 

rubere Zerbiyan e. Zerbiyan (Sö~t) 

hin ji wek ziyarete. 

Qela Zembilfroş iro ji lı Şimale Sili

vaye. Teve cihe xwe va qaleki zedetıre 

20 mitro bılınde. Le pır nnxabın ku ji 

bexweditiye xerabe buye. 
Mılete kurd, nnlleteke bı baweriye; 

sılsıla xwe wıha dıbejın; Rustem kure 

Zal e, Zal kure Qal, Qal kure Dal, Dal 

kure Sebilqıran, Sebılqıran kure Ser

hesın e. 
Le dıbejın, beriya İslamiyere ji, dı 

pey wi ra ji kurdan xwedan iman bune, 

bı xwedaye j~r u jor va bawer bune. Le 

vi hale wan her tım wan bı hmek 

xwinmıjan daye xapandın. 

Sellaheddine Eyubi, jı tıfaqa 

lslamiyetı ra xızmet kıriye u hatiye xa

pandın. 

Xelqe Şerqe dı herba Mılazgıre da lı 

dıji "zılme" alikariya Alpaslan kırıye , 

paşe disa hatıne xapandın. 

Dı herba Çaldırane da, aliye Yavuz 

şerkırıne u paşe hatıne xapandın. 

Bedi~u Zeman, xızmeteki mezın ji 

islamiyeti ra kıriye, paşe hatiye xa

pandın u bı tevi cesede xwe va wında 

bu ye. 
Dı sere mesnevi ya Celaleddine 

Rumi da wıha tıştek nıvısandiye; 

"emsey tu kurduyen ez beyt u Axa-
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biyen." Kurdiya wi: "Ez kurdırn, razam 
u rabilm bfun eteb" 

Katı~ Mevlana Şah Husamettin 
Kurd bu u hate xapandm. 

şex Ahmede Xani sesed u tıştık sal 
ewıl hebuye u we deme Mem u Zin 
efırandiye. Shakespeare ji 170-180 sal 
ewıl kitaba eşqa Romeo Juliet çt!kıriye 
u bı vi ji te zanin, Shakespare, kitaba 
eşqa Romeo Juliet jı Mem u Zin 
şıbehandiye u ilham jı şex Ehmede 
Xani stendiye. 

şex Ehmede Cıziri 4-5 sed sal bere 
Diwanek dı behra eşqa tasawufi da 
efırandiye. lro ji kes negıştiye kemala 
wi. 

Melaye Bate 4 sed sal bere Mewlut 
çt!kırıye. Dı ve Mewluda xwe da ilma fe
lekiyat, · astronomi, kainat u n ura 
Resule Ekrem daye nişandan.lro ji kes 
nıkarı mana wi bine ber çav u ewqas 
xweşbeje. 

Zembilfroş ji yek jıwan aşqa kur
daye u baveriya me ye. Selamjı we ra! 

BO ZANİN 

1- Yekemin rojnama Kurdi "Kurdistan• bU. Lı 22' ye Nisane 1898' an da lı Qahire derke
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2- Yekemin kovara Kurdi "Roja Kurd" (Rojkurd) bU. Sala 1913' an da lı kovara bı ali 
Komela "Hevi lı Stenbole· derdık et. 

3- Yekemin şanoya Kurd, "Meme Alan" e. Rehim Rehime Hekari sala 1917' an da lı ko
. vara "Jin", ku lı Stenbole derdıkete belav kıriye. 

4- Yekemin çiroknıvise Kurd, Fiiade Temoye. Lı 1913' an da çirokek xwe lı kovara 
Roja Kurd da belav kır. 

5- Yekemin Romannıvıse Kurd Ereb ,Şemo Şamilov e. (1897-1978) 
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(1652-1707) 
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ıı~ Yekemin şoreşa Kurdi ya welatperweri, şoreşa Bedırxan paşaye Mire Cızira Botan 

e. (1843-1847) 
12- Yekemin rojnama Kurdi ku lı Yekitiya SovYeti derketiye, rojnama "Riya Teze• ye. 

Lı sala 1930'an da lı Yerivane derketiye. 
13- Yekemin rezmannıvise Kurd, Eli Teremaxi ye. Lı sala 1591-1592' an da pırtUka xwe 

ya "Destura zmane Erebi bı Kurdi" nıvısand. 
Ji Kovara "Denge Me•, Hejmar 1 u 2, 1985, Dıhok. 
Werger; ji tipen Erebi bo tipen Latini, S. Birifkani. 
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I . .! .. ~ .. I .. Q .. N .. ~ .. !f. .... ;:;:;.:::: .. 
*Kure kere 
Serbendere 
Kaye dıxo nade kere 

*Ser lı hundır 
Bın lı derve 

*Ser mazi lı kaş u kendala dı bezi 
Dıke hewar u gazi 

* Kur jı have bılıntır 

* Gae zexellı paş rnale me~el 

* Dı qulekide keriki pez 

* Jı jehre taltır 
Jı şekıre xweştır 

Jı seve pıçılktır 
Jı deve gırtır 

* Çelek lı hundır dıze golık ser hane dıleyze 

* Du mare reş du gule geş 

* Buk lı hundır u pore wi lı derva 

. * Totıke çar çembıl 

* Tasek mast lı meydanek rast 

* Dıçım newale te qijina mare 

* Bın erde çedıbe zilawi lı dervaye 

* Çum u çum du rez mırari 
Çum u çum du qule geş e 
Çum u çılm du çırae geş e 
Çum u çum dahieki reş e 

* Qesra spi be deri 

* Kume hutık tıji nutık 

* Sıma hestıre si u se heb teda dıstıre 

* Du resi gıya lı pışt çıya 

( Bersıv: Mırove tıma) 

( Bersıv: Bızmar) 

( Bersıv: Kew) 

( Bersıv: Ker u Hestır) 

( Bersıv: Kundır) 

( Bersıv: Mlirik-Karınca) 

( Bersıv: Guz - Ceviz) 

( Bersıv: Sobe u du) 

( Bersıv: Çav u bıri) 

( Bersıv: Lazut-Mısır) 

( Bersıv: Ktlsi) 

( Bersıv: Hiv) 

( Bersıv: Av) 

( Bersıv: Kartol) 

( Bersıv: Dran, Poz, Çav, Por) 

( Bersıv: Hek) 

( Bersıv: Hejir) 

( Bersıv: Hınar) 

( Bersıv: Kezze por) 
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Roviyek hebu, mısewa (her 
dem) dıçu şınire (benıke 

çerm) cotvaniya jı wan dıdızi 
u dıxwar. Ne rojek, ne dudu, 
ne sıse ... Rebena ji, we her roj 
ji nuve çekın u we rovi ji 
bıxwe... Paşe cotyar hatın ba 
hev u jı hevra gotın: 

-.Erne çı bı kın jı ber deste vi 
rovi? We şevek we re şınira 
bıxwe u heta evari me betal bı 
hele, em nıkarın jı ber wi cot 
ji bıkın. 

Bı hevra wısa xeber dıdan, 

R lİ ROVİ 

kere cotyara jı lı wan guhdari ;.L.~r::ıı.-----~~~----~~~-------...ııı 
dı kır. Jı nav keran yeki pir derket u got: -Sebe mı n xewnek ditiye. 

-Heyra, xwestıneke mı n heye, hun Sebe dıbe je: 
xwestına ının binın ci h, eze ji heqe rovi -Xer be rovi, çı xewne? 
derkevım. -Welle mın dit ku kerek hatiye deve 

Cotyar lı hev meyzandın u jı kere ra qule u cehemiye, te be ne isale eva heft sale 
gotın: mıriye. Rabe Sebe em herın meyze kın. 

-Ka beje, xwestına te çiye kero? Ew u jın bı hev ra derdıkevın meyze 
-Him heya ez bımrım bı ceh ı1 kaye ının dı kın ku bı ra wısa ye.Sebe dı be: 

xwedi kın, bese. -Weyla şexe kure şexa, zanaye kure 
-Bırabe, bı ser çava erne te xwedi kın. zana, xewna ku te ditiye raste. 
Kere pir ji got: Rovi dıbe: 
-Eze wi roviyi werinım ber deste we ı1 -Rabe em vi bıkşinın nava qule. 

hı1n ji heyfa xwe lı gor dıle xwe je hılinın. Rovi radıheje terya kere xwe 
Kere gewr rabu çu heta deve qula rovi, dıkışkışine nabe, lınge wi dıkşine nabe, 

xwe dırej kır, deve xwe vekır u dırane xwe sere wi dıkşine nabe, xwe dı de ber laşe wi 
qiç kır, jı bo rovi wi bıbine u beje mıriye. nıkare qet bıqelıbıne. Rovi ji Sebe ra dı be: 

Rovi jı qi'.tla xwe derket, meze kır ku wa -Sebe ka beje em çawa bıbın hundıre 
kerek dı deve qule de mıriye. Vegeriya qule. 
qule ı1jına xwe re got: -Ma rovi kar ne plane tene, tu planciye 
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wek te heye. Zanayi tev lı ba tene. 

Rovi ji jına xwe re got: 

-Raste, ka ew bene şınira, ku me ji nira 

hılkıriye teva bine. 

Sebe dıçe tine. Rovi radıheje şınira 

peşiye bı xwe ve gıredıde, pey ra dıbe bı 

nava kere ve gıredıde, jınık ji arikari dıke 

ü bı hevra dıkşinın. 

Rovi xwe bıneki dıkşine, he wılo ye ker 

ji nışkave radıbe ser xwe dıziqe ü dıreve. 

Ser.e rowi lı kevır ü daradı keve ü dıbake 

(gazi dıke): 
-Hawar Sebe! ... 

Sebe ji peyva bazdıde ü bı gırin le 

meyze dıke. Ker mere Sebe bır nav co~ya

ra, rebene ji be telesi ma, vegeriya qula 

xwe. 
Ker rovi bır nav cotyara ü cotyar ji ne 

dudu ne, ne sıse. Cotyar ji peşi qenc lı rovi 

dıxın, dıle xwe le rıhet dı~ın ü paşe wi 

dıgurın ü berdıdın. 

Kere pir ji jiyana xwe ya mayin lı ser 

afıre tıji ka u ceh da dıborine. 

Berhevkar: Xelil TEMO 
BATMAN 

MAR (J MIROV 
Mırovek bı re ve dıc;u, rasti mareki 

te. Mar ketibu bın kevıreki mezın, ne 

dıkarı bu derkeve, ne ji bılıve. Dıle 

nurov peve ma. Xwe da ber kevıri, kevır 

rakır u ewxelas kır. 
Mar · xwe daweşand, ser zike xwe 

rabu u dıreji · wi kır. Dıxwest bı wi ve

daya. Mırov got: 

-Maro, heyran, ma c;awan dıbe, nun 

tu ji nnrıne xelas kıri, tu dıxwazi nun 

bıkUji. 

-Mari got: 
-Ma jı mej ve em ne dıjnune hev ın, 

eze bı te vedım. 
Mırov kır ne kır, mar je nedıgeriya. 

Paşi, gote wi: 

Qet mebıt em herın ji eqılmendeki 

bıpırsın. 

Mar qail bu u dan re. Gaveki c;un 

rasti roviki hatın. Mesela xwe je re 

gotın. Rovi lı nurovi fedkıri u keni. 

Pışt re gote wan: 

-Dıve cih bıbinim ku bıkarım qetera 

xwebıdım. 

Şun da vegeriyan u hatın ber 

kevıri.Rovi ji nnrov re got: 

-Tu kevıri rake. 
Ewi kevır rakır. Rovi ji mar re got: 

-Tu ji bıkeve bın. 

Mar kete bın u mırov kevır b$-da 

ser. 
Qedereki man, rovi deng nedlkır. 

Mari got: 
-Roviya keni qerera te <;iye, ez dı bın 

kevır dç qelıxim. 

Mırov dı1 dıkır ku here. Rovi xwe lı 
wi gırt u got: 

--Careke dın, vi kevıri jı cihe wi rame

ke. 
Çirok bej, 8 Tebax 1932 

Ji kovara Haware, Hejmar 6 

Amedekar: Xeftlr BIŞ:6:Rl 
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El A 

ÇEPERAST 
1- Cihan, dınya ... Dı zmane kurdi da 

1 nave daçekek. 2-Din, diyanet ... 
Derd, kul. 3- Ew hacete ku davejme 2 
ser stoye ga ... Arvan. 4- Beyreq, 
nişaneya nasina netewan ..• Xebat, 3 
şıxwıl,emel.. 5- Ew tışt yan buyera 4 
ku behsa we te kırın ... sax, tensaz, 
serefraz ... 6- Baş ... Ew bejeya ku bı S 
xwe ne nave, le dı hevokede ciye 
nava dıgre, serenav ... 7- Beg, unve- 6 
neki berezi gırtme ... Cejn... 7 . 

E 

SEREJER ~~--~~--~~--

1-Peşnıive wi Evdılaye. Wejevanek 
here gırmge Kurdıstana rojbılat e. 
Dı helbestvaniya kurdi da reçek nu, 
terhek hUjen daniye. 2-eşır, qefle ... 
Berevaci maneya beyreqe dı de. 

3- Nerin ... 4-tewanga Iekera dızin ya dema 
bori. .. keşe yekaniya sewm. 5-... 6- Mmasıb. 7-
Nişana ser rtıyan. 8-Serçavi ... 9-Dı zmane Kurdi 
da cinavek ... Serbest. 10- Ava ku çıl teda tene 
şuştm, ava carikrma cılan ... 

- IP~Gtli!OO~ - IP~Gt~OO~- !P~Gt~OO~
ÇI XWEŞ DIKENE 

Careki mıroveki kıilave xwe bı deyn.daye cinare xwe ye şıvan. Dı navbere sal u meh 
derhas dıbm, zıvıstan te, lazımiya wi jı kıilav ra çedıbe u kıilave ku bı deyn daye şıvan 
dıkeve bira wi. 

Rojeki jı bo kıilav lı dere şıvane ciran dıxe. Jma şıvan derte der, dı be: 
-Bırango keremke jore. 
Mevandıbe: 

-Xwişkamın xwede jore ava bıke le bel e şıxıileki mm bı mere te re hebU. 
Jma şıvan dıbe: 
- Şıxıile xwe jı mm ra beje meremın ne lı mal e. 
Mevandıbe: 

- Mm çend sal bere kıilaveki bı deyn dabu mere te anwa dıxazım 
Jma şıvan bersıv dı de u dıbeje: 
- Başe, serçava, sebırke bırabahar be, çiya u hani heşin bıbe, mere mm şıvane, bıra pez u 

berx x\lrt bıbm u kereng zer bıbm, payize peze mexel dı nava kerenga re derhas bıbm u 
bıriyıi pez bısere, dırıke kerenga we bıriye bıgre, erne wi bıriye tovbıkm bıdme lıbuci ewe 
kıilave te çebıke u erne kıilave te bı dm. 

Merıkjı hersan dıkene ujı xwe dıçe. Jma şıvan dıbeje: 
-Bıra e mın zane ku heqe wi peşine, çı xweş dıkene. 

M.ZERO 
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Govend1i Arkadaşlara; 

( ... ) 

Govendi içerik ve biçim açısından gelişkin 

ve zengin buldum. Amed de böyle bir yayının 

çıkarılabilmesi, ülkemizin sanat, kültür ve ede

biyat birikimine önemli boyutlarda katkılar 

saglıyacaktır, buna inanıyorum. Bu gün dün

yadaki son gelişim ve degişmelier bir ulusun, bir 

halkın özgürlük mücadelesinde kültür ve sanat 

cephesinin ne kadar büyük boyutlarda öneme 

sahip oldugunu göstermektedir. 

Kültür ve sanat bir ulusun, bir halkın 

nabzıdır, uygarlık ve ilerlemesinin bir ölçümsel 

göstergesidir. Kültürel ve sanatsal degerieri 

güçlü olan uluslar ve halklar, insanlıgın evren

sel ortak degerierine her zaman daha güçlü 

katkılar yapmış ve derin birikimlerin oluş

masında önemli işlevler görmüşlerdir. 

Sanat ve kültür cephesi cılız olan veya 

yadsınan bir özgürlük ve kurtuluş müca

delesinin başanya böylesi eksikliklerle varalıil

mesi her zaman çok zor olmuştur, varılmış olsa 

bile, o halkların yeniden inşa ve onarım süreci 

bu alanda büyük yetınezlikler ve kompleksler 

yaşamış ,bir çok şeyde, hep sil baştan olmuş, bir 

çok dönüş ve gerilemeler görülmüştür. 

Bu gün; ülkemiz ve halkımız açısından 

yarının her boyutta inşasıdır yaşanan ... 

Halkımızın çok zengin bir tarih, kültür ve 

sanat birikiminin olması, ülkemiz sanat ve 

kültür temsilcilerine büyük olanaklar sunmak

tadır. Ve tabiki büyük boyutlarda dezavantaj

larımız da vardır ( ... ) 

Çalışmalarınızda başarılar diler dostluk di

leklerimi sunarım. 

Salih ÖZÇELİK 

Gaziantep özel Tip Cezaevi 
E-3Biok 

Merhaba Dostlar; 
Bizler, Malatya E Tipi Cezaevi 10. Koguşta 

kalan Devrimci tutsaklarız. Yazılı basını, sosya

list dergileri oldugu gibi devrimci kültürel 

yayınları da, isim ve adreslerine ulaşabildigimiz 

oranda abone olarak izlemeye çalışıyoruz. 

Yayın yaşamına yeni başlayan derginiıe ve 

çalışanlarımza "Hoşgeldiniz" diyor ve kardeş se

lamlarımızı iletiyoruz.( ... ) 

Devrimci Selamlar ... 

Serdar DEMlREL 
Malatya E Tipi C ezaevi 

PK. 183 10. Kotuş 

Govend Dergisine llitant.-

Göndermiş oldugunuz Dergiyi aldım. 

Göstermiş oldugunuz ilgiye cani gönülden 

teşekkür ediyor, bundan sonraki yayımlarınızda 

da aynı başarılarınızın devamını bütün kalbim

le temenni ediyorum. ( ... ) 

Ortak olmanın mutluluguna ulaştırıldıgım 

içinde gururluyum ve de gurur duyuyorum. 

"Her şey bizler için olmalı, biz onlar için 

degil." 

Sevgilerle ... 

Bı N av~ Yezdan; 

Rahim ŞİMŞEK 
Kapalı Cezaevi 

Akhisar/ MANİSA 

Gelek selamen germ bı dılek tıji,bı evina 

welat, jı we, hevaıen bejare dışinım. Xebata we 

ya jı bo bınketına kotekiye u zılme we piroz 

dıkım. Hevi dıkım dı demen be de u dı rojen 

nezik de em hemi gele Kurd u gelen hem xake 

me bırati, wekhevi dı nava xwe de çebıkın. 

( ... ) Daxwaza mın xweşi u şadi u dılrehetiya 
we u heıni gele Kurd e. 

Cudi ctztRt 1 Stenbol 

Dej:terli okuyucularımızdan bir çok 

mektup aldık. Üzülerek, belirtelim ki mek

tupların büyük çoj:tunluj:tu Türkçe yazıl

mıştı. Tabiki mektuplarımza yer vermeme 

mizin nedeni Türkçe yazılmaları degUdi. 

Yer darlı{tı nedeniyle yer veremedik. 
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• J\ • 

KEK H. SAIT ÇU HEQIYA XWE 

Bajara Diyarbekır ji aliye welatparezi 
u sosyalizme da lı Kurdıstane ciyek 
gıring dıgre. Her wısa qezeye Diyar
bekır Lıce ji, jı aliye welatparezi da lı 
Kurdıstane ciyek gıring dıgre. 

Kek H. Sait lı Lıce dı sala 1943'an da 
hatiye dıne. Ew lawe maleki welatparez 
bu. Ew, yek lawe male bu. W ek pıraniya 
xorten Kurdıstane, Kek H. Sait ji pışte 
ku dıbıstana yekemin xılas kır ket 
nava şere jiyane. Lı ser 
biti u bu şofer. 

Kek H. Sait lı bajaro
ka Lıce bı nav u deng 
bu; Jı her ku ew jı xorta
niya xwe heyani mırına 
xwe dı nav şere gele me 
da cih dıgırt. Heta 
1975'an dı nav tekoşina 
gele me de wek welat
parezeki heja tekoşina 
xwe ajot. 1975' an da 
dema kovara Riya Azadi 

dest pe kır; ew ji dı nav wan xebatan 
de cih gırt, bu hevalek jir u heja. 

Dema ku 12 İlone de cuntaye faşişt 
hate seri, Kek H. Sait ji bı rumeti u bı 
cameri dı nav tekoşine de, dı nav refen 
Riya Azadiye de çı jı deste wi hat ani 
cih u qaveki bıçuk ji paşve nevet; roj 
bı roj peşve dıçu. Dı we salen cuntaye 
de lı Diyarbekıre Bayındırlıxe de 
dıxebıtiya. Cuntaye ·Faşişt wek tevi 
welatparez, demoqrat u sosyalisten 
Kurdıstane, surguna wi ji derxıst, 

Bawer DlLAN 
xwest ku wi bışine Samsune. Bı wi 
awayi dewlet dıxwest ew jı nav gele 
xwe durkeve u her weha xebaten xwe 
ye peşveçuyi neyne cih. Le hele Kek 
H. Sait dev jı xebata Bayındırlıxe berda, 
neçu Samsune, lı Diyarbekıre u Lıce 
xebaten welatparezi dom kır. Cuntaye 
Faşişt dı sala 1983'an de lı meha Adare 
de wi gırt bınçav u bı rojan eza u cefa 
le hat kırın. Hevaleki zana u tegıhişti 
bu. Zordestan bı dara zore, bı elektrike, 

bı her cure ledan dıxwest 
ku ew bine ser meslehata 
xwe. Kek H. Sait bı bawe
riyek xurt her xwe da. 

Cuntaye faşişt ev xıst 
gırtigeha bı nav u deng "5 
nolu" ye. Deh sal u heşt 
meh "ceza" dane pe. Kek 
H. Sait Çar sal u niv lı 

gırtigeha "5 Nolu" ye de 
ma. Gelek teda, eza u cefa 
lı we de re ji dı. Pışti, dı 

' an de jı gırtıgehe derket, 
nexweşiye ku jı gırtigehe gırtibu, hedi 
hedi derket hale. Nexweşiya be derman 
wi roja 29'e Nisan'e de (sal 1992) jı nav 
hevalen wi u jı nav tekoşina gel pır zu 
bır heqiya xwe. 

Bele, mırın jı bo Kek H. Sait pır zu 
bu. Le em bawerın ew cihe xwe dı nava 
qefla şehiden me da u gefla şehiden 
Kurdıstane de gırt. Em heval u 
hogıren wi tu car tekoşina wi, hejabun 
u rumetiya wi jı, bir ve nakın. Jı bo me 
ew her dem dıji. 
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. Gul megri 
Gul megri 
Gul yeke ne çar 
Gul kırın çar par 
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