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A roje keyê ma û palê ma
bê qatix mendî. Mezela min a
ke domana serê raye ra viraş-
tibî çend rojî hînî mende.

Îbrahîm BÎNGOL

Mezela Min a Serê Raye

77

Nê bajarê qestikênî de pîlan
ra zîyader domanî estê. Pêro
manenê jûmînî. Pêro hona zaf
qickek ê. Pêro zaf rindek ê.
Pêro kurmanckî qesê kenê.

Şeyda ASMÎN

Çêneka Macîre

66

Ey şehîdê welatê mi, şima dima Helebçe zer-
rîya ma de hertim adarêka birîndar a!
La şima rehet rakuwê sêneyê Kurdîstanî de; şefeqê

ma her demî ra roşnêr o şima dima.
Çunke gonîya şima sey vilêkan alaya kesk û sûr û

zerde zîl daya.
Herinda komelgoranê Enfalî de hinarêrî pindik

danê nika.
Û nika celadê şima zî cehenem de hesabî ver de
yê, ey şehîdê welatê mi.

Qapaxê çimê mi tehluke
ferq kerd, xo rê xo qefilîya.
Xîçê kerra nêgina gulalekê
çimê mi ro. Mi pawit. Aya xîç
biginaynî gulalekê mi ro, belka
çimî mi bîyênî kor. Homayî ez
pawita.”

Yaşar BALUKEN

Musîbet û Xopawitiş

55

HHûûmmaarriittiişş
ŞŞêêrrkkoo  BBÊÊKKEESS

Eke ti bieşkî
gulanê nê baxî

yew bi yew bihûmarî!
Eke ti bieşkî

heme maseyanê gird û hurdîyan
yê royê vernîya xo

bihûmarî!
Eke ti bieşkî

demê koçberîya teyran de
înan ver bi cêr û ver bi cor
înan ver bi cor û ver bi cêr

yew bi yew bihûmarî!
O wext ez zî soz dana,

heme qurbananê
nê erdê şîrinî yê Kurdistanî

yew bi yew qey to hûmarena!

Kurmanckî ra tadayox: 
Cemîl  ROBAR

Çime: PolitikART, h. 75, 8 Ok-
tobre 2011, kapaxo peyen

NNee ww rr oo zz ee   PP îî rr oo zz   bb oo !!
Dorûverê ma de tayê miletê bînî zî Newroze sey roşanî pîroz kenê. La tu miletêk hendayê

kurdan nê roşanî zerrî ra pîroz nêkeno. Çunke Newroze kurdan rê tena ameyîşê wisarî û
roşan nîyo, eynî wext de hêzê xoverdayîşî, hesreta azadî û xoserbîyayîşî ya. Kurdî na roje ra
hêz gênê, moral gênê. Seba pîrozkerdişê Newroze tewr zaf kurdan gonîya xo rijnaya. Coka
Newroze tewr rindek ro ma kurdan kewena. Roşanê Newroze ma hemîne rê pîroz bo.

Qazî Mehemed 
(1900 - 30 Adare 1947)

Dişmenan neke ti dar de
kerdî, înan kindir derkerd

qirika xo. Çunke heta
dinya estbo ti hertim ser-

komarê Kurdîstanî yî.

“Kotî zonê ma yeno qesey kerdene, kotî şarê ma esto, ez jî xizmetkarê nê zanî
yo. Nê senatî de gurêno, ez wazeno ki vengê xo, senatê xo, qeydeyê xo, çekuyê
xo biresnerê şarê ma. Ma jî înan nas bikîme. Ma yewbîn bişinasnîme.”

Soner Soyer:

‘Kilamî
Eşqê Min ê’

Roportaj:
C. Z. Pîranij

r. 4-5r. 4-5
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CORA-CÊR

1- Qezayêka Xarpêtî –
Nekme, rutubet, wit

2- Mezopotamya de medenî-
yetêk – Mîye, mêşna – Mî-
yanê “hece”
3- Leye, fîdane – Semedê la-

jekan û camêrdan
xîtabkerdişêk
4- Atike, waye wake
– Edebîyatkar
5- Senî, çitur –
Xelk, milet
6- Karkere, mişage,
pala – Sembolê os-
mîyumî
7- Labelê – Arre,
êmlige
8- Xezaya mergî –
Amac, xaye, mexsed

9- Vile, vîye – Kuware, şitile
10- Lerze, lerzayîş – Tena,
yew

XX AA ÇÇ EE PP EE RR SS

Hûmara bîne de ma va, he-
tanî nika 75 kesan ma rê nuş-
teyî şawitê, nînan ra tewr tay 40
kesan reya verêne Newepel de
dest bi nuştiş kerdo. Na hûmare
de çend merdimanê bînan zî
reya verêne nuşteyê xo şawitî.
Yanî merdim şêno vajo ke her
hûmare de di kesan reya verêne
dest bi nuştiş kerdo. Mi gore no
serkewtişêko zaf muhîm o, ezî-
yetê ma, xebata ma semereyê
xo dana.

Newepel, tewr zêde Dîyarbe-
kir de roşîyeno. Merdim şêno
vajo ke Dîyarbekir de her tebe-
qeyê şarî ra, her mesleg û emr
ra wendoxê ma estê.

Endamanê komela ma ra Eh-
medê Dirihî û Dr. Deniz hûmara
tewr verêne ra nat her hûmare
ra da-vîst hebine gênê vila
kenê. Ancî Alî Fuad û Henîfî Pî-
ranij zî roja ke bîyê endamê ko-
mela ma, ê zî her yew da-vîst
hebine benê kenê vila. Îdareka-
ranê komela ma ra Hesen Çakir
rojnameyî kitabroşan û bufeyan
ra keno vila, goreyê îstatîstîkanê
ey ra tewr tay 60 hebî nê cayan
de roşîyenê. Îdarekaranê ko-
mela ma ra Seîd Aydogmuş zî
destpêk ra hetanî ewro tayê hû-

maran ra gêno beno keno vila,
seba karê rojnameyî xeyret
keno. Hewna endamê komela
ma ra Mehmed Yergîn zaf xeyret
keno. Meqsed Muqrîyanî en-
damê komela ma nîyo la sey
endamê komela ma rojnameyî
rê wayîrîye keno. Ma keda he-
mîne teqdîr kenê û înan rê yew
bi yew sipas kenê.

Nînan ra teber zî qasê da-des
aboneyê ma estê ke ma bi posta
înan rê şawenê, ancî gelek kesî
ma ra bi xo gênê. Yanî merdim
şêno vajo ke Dîyarbekir de 200
heb ra vêşêr wendoxê ma yê
daîmî estê.

Ganî ez naye zî vajî, karê ko-
mele de û bitaybetî zî xebata
Newepelî de ardimê Sidqî Zîlanî
zaf o. Bîy çend serrî karûbarê
komele, xizmetê Newepelî heme
buroyê ey de beno. Xora verê cû
zî qasê serrêk odayêka buroyê
xo seba kovara Vateyî abirnaybî.
Nika ma qismêkê buroyê ey
hem sey embarî hem sey cayê
kombîyayîşî, cayê xebata ama-
dekerdişê rojnameyî û hem zî
sey cayê yewbînandîyayîşî şu-
xulnenê. Ma bi erebeyê ey roj-
name metbea ra anê, ma pê
benê garajê otobusan. Her hû-
mare de tewr tay çar-panc pa-
ketanê ma nameyê şîrketê xo
ser o bi kargo şaweno. Ma rê zî
meymananê ma rê zî, îkramker-
dişê çay û qewe ra, meywe ra,
her hawa ezet û îkram ra xo
apey nêdano. Nê xizmetî bi

zerrweşîye û rîhuyayîş keno.
Çiyo tewr muhîm, ge-ge nuşte-
yanê xo de yan teber ra seba
wayîrvejîyayîşê kirdkî çîyê vajo
zî esla mudaxeleyê xebata ma
nêkeno. Ez eşkena vajî ke zafê
reyan ma hêrs benê, ma qîrenê,
ma qelebalix kenê, heta ke ma
ey rexne kenê; şar teber ra
eleyhê ey de her hawa vateyanê
neheqan vano la camêrdî hetanî
ewro qet xuyê xo teng nêkerdo.
Seba na ardimperwerîye ma ey
rê zaf sipas kenê.

Çewlîg de destpêk de New-
zat, nika Osman rojnameyî de
eleqedar beno. Newzatî Mêrdîn
de zî kerdêne vila la nika Ednan
keno vila. Anqara de mamosta
Mistefa Şahîn, ancî N. Celalî û
tayê xort û cinîyê bînî destpêk
ra hetanî ewro hertim wayîrîya
rojnameyî kerda. Ma rê nuşte-
yan nusenê, nuştoxanê newe-
yan teşwîq kenê. Ma bi wasitayê
mamosta Mistefayî destpêkê
êlula 2011î ra nat Bongilanî rê
şawenê. Îzmîr de Mutlu Can her
hûmare ra qasê pancas hebîne
keno vila, ge-ge ma rê nuseno.
Sêwregi de mamosta Ehmed
Kirkan rojnameyî keno vila, xiz-
metêko baş keno. Îstanbûl de
C.Z.Pîranij û Xarpêt de kek Mis-
tefa Gomayîj eleqedar beno. Ey
ra teber, Îsmaîl Guven zî wayî-
rîye keno. Ma hemîne rê yew bi
yew sipas kenê.

Mersîn de, hûmara verêne ra
hetanî ewro Onur keno vila. En-

damê ma Mehmed Akyol, ancî
nuştoxê ma Alî Beytaş û sew-
bîna embazî estê ke eleqedar
benê. Enwerî çend hûmarî berdî
Dara Hênî de kerdî vila. Dêrsim
de, destpêk de xortêk kerdêne
vila, nika yewna xort eleqedar
beno. Ma hemîne rê sipas kenê.

Ma hetanî da-des hûmarî Ne-
wepel, kovar Şewçila zî tede
Gimgimî rê, Merkezê Kulturî yê
Ciwanan rê bi kargo şawitêne.
Ma uca ra zî eynî sey Dêrsimî tu
pere nêwaşto. La ma ewnîya ke
tu cewabêk uca ra nêno ma zî
nêşawit.

Zîndanan ra, keda Murad
Canşadî na xebate de zaf a. Ancî
Sînan Sutpak, Umer Faruq Ersoz
û hema zaf embazanê bînan
hem ma rê nuşteyî şawitê hem
zî hertim moral dayo ma. Ma
hemîne rê yew bi yew sipas
kenê.

Ewropa de zî tayê embaz û
dostan, tayê nuştoxanê ma bi
nuşte û aboneyîya xo yan zî
peydakerdişê aboneyan ardimê
ma kerdo. 

Ancî zaf kesî estê ke ardimê
ma kerdo, ma nameyê hemîne
nêva, la ma înan rê yew bi yew
sipas kenê. Çîyo ke nê heme
merdiman ano têhet helbet we-
latperwerî ya, erjê muşterek ê,
yanî ziwan o. Eke wayîrvejîyayîş
bineyna bizêdîyo, her kes hin-
davê xo ra bineyna xeyret bi-
kero, înşalah ma çend gamî hîna
aver şinê.

Roşan LEZGÎN

EDÎTORÎ RA

Cewabê Hûmara Verêne

ÇEPA-RAST

1- 1914 de serewedartişê
Bidlîsî de rayberê kurdan
2- Hengazî, hacetêka cite –
Veş, şewat
3- Dayîş, karê dayîşî – Bîraya
îngilizan
4- Emike, waya pîyê merdimî
– Keso ke nimaj dano ker-
dene
5- Daşir, awdestxane, tuwa-
let – Mîyanê “lepike”

6- Tarîx de dewletêka kurdan
– Orxan
7- Surot, çehre – Nîşan,
emare
8- Dêke, pîrike – Gramer de
çekuya ke tena bi sereyê xo
manaya xo çin a.
9- Bertîl, ruşwet – Robar,
çem – Dengizê mabênê Tir-
kîya û Yunanîstanî
10- Veracor, devacor, vor ro
– Bomek, kêmaqilek, saf  
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Bi nameyê Nûçe Tv yewna kanalê
televîzyonî yê kurdan abî. 

Kanalê televîzyonî ke girêdayeyê Şîr-
ketê Mezopotamya Brodcast yê Danî-
marka dest bi weşane kerd bi sloganê
“Dema Rastîyê” karê xo domneno.

Nameyê kanalî bi lehçeya kurmanckî
yo la goreyê melmutê ke berpirsîyarê
kanalî danê, lehçeyanê sorankî, kirdkî û
hewramkî de zî do xeberan pêşkêş bi-
kero.

Frekansê Nûçe Tv wina yê:

Yewna Kanalê 
Televîzyonî 
yê Kurdan Abî

Kurs hetê komela Ziwan-Kom û komela
Nûbiharî ra organîze beno û banê komela
Nûbiharî de dom keno.

Kurs de qiseykerdiş, fehmkerdiş, wendiş
û nuştişê kirdkî yenê musnayene (bander
kerdene). Kurs do hîrê hewteyî, rojanê di-
şeme, sêşeme, çarşeme û panşeme saete
18.00 ra hetanî 17.30, pêro pîya duwês rojî
dom bikero.

No beno kursê pancin ke parî ra nat
hetê Komela Ziwan Huner û Kulturî (Ziwan-
Kom) ra organîze beno. Kurso verên dest-

pêkê 2011î de Odaya Tebîban ya Dîyarbe-
kirî de, kursê diyin wisarê 2011î de banê
komela Ziwan-Komî de, kursê hîrêyin ham-
nanê 2011î de banê Komela Grûba Dîyalogî
ya Dîcle-Fratî de, kursê çarin zî payîzê
2011î de banê dezgeyê fikrî DÎTAMî de
amebî dayene. 

Kursê verênan de teqrîben qasê pancês
kesî tim beşdar bîy. La nê kursî de hûmara
kursîyeran zêdîyaya. No zî nîşan dano ke
vera-vera şarê ma hîna vêşî eleqe nîşanê
kirdkî dano.

Kursê Kirdkî Dest Pêkerd

EUROBIRD 9A
(EUTELSAT 9A) 9°
rojhelat
FREKANS: 11.843
POLARITE: V
SYMBOL: 27500

NILESAT (EUTEL-
SAT 7 WEST A) 7°
rojawan
FREKANS: 11.354
POLARITE: V
SYMBOL: 27500

alişke (m): yanak
az / aj (n): soy
aznayîş (n): yaslanma
cigêrayox, -e: araştır-
macı
destpêk (n): başlangıç
dewlemend, -e: zengin
dirbete (m): yara
doman, -e: çocuk
endam, -e: üye
hûmaritiş (n): sayma

kemere (m): taş
komele (m): dernek
komelgor (n): toplu
mezar
lane (m): in, delik
muhtewa (m): içerik
pîroz, -e: kutlu

serkewtiş (n): başarı
sewbîna: başka
şodir (n): sabah
tal, -e: boş
va (n): rüzgar
vîste/vîstike (m): an
xîçe (m): çakıl

Ferhengek

Kovara Nûbiharî ke bi lehçeya kirdaskî
vejîna, hûmara wisarê 2012î, yanî hûmara
118. safî bi kirdkî vejîna.

Sey gelek kovarê ke kurdî vejenê, he-
tanî ewro tayn bo zî tayê nuşte û şîîrê
kirdkî Nûbihar de zî ca girewtêne. La na

hûmara Nûbiharî safî bi kirdkî
û wayîrê muhtewayêka dewle-
mend a, gelek nuşteyê muhîmî
yê kirdkî tede ca gênê.

Kovara Vateyî û kovara
Şewçila ra teber na reya verîn
a ke yew hûmara kovarêk safî
bi kirdkî vejîna. 

Seke yeno zanayene kovara
Nûbiharî Kurdîstanê vakûrî û
Tirkîya de kovara tewr emr-
derg a ke safî bi kurdkî (kir-
daskî û kirdkî) vejîna. 

Kovara Nûbiharî 1992 ra he-
tanî 2000î aşmane vejîyayêne.
Serra 2000î ra hetanî 2002

weşana xo da vindarnayîş. La 2002 ra nat
na rey hîrê aşman ra reyê bi hawayêko
perîyodîk, bi întîzam weşanîyena.

Çend serranê verênan de edtorê kovara
Nûbiharî Sabah Kara bi. La 1995 ra nat Si-
lêman Çevîk edîtorîya kovare keno.

Kovara Nûbiharî Safî Kırdkî Vejîna

Dersdaranê Unîversîteya Colemêrgî ra
Yusuf Soyvural bi kirdaskî kitabê dersa
matematîkî amade keno.

Rektorê Unîversîteya Colemêrgî Îbrahîm
Belenlî da zanayîş ke dersdar Yusuf Soyvu-
ral warê matematîkî de akademîsyenêko
serkewte yo û va: “Ma do nê kitabî çarçe-
waya konferansê kurdolojî de vejîn. Seba
ke xebate bireso netîce her hawa piştgirîya
ke hewce kena ma danê.”

Akademîsyen û dersdar Yusuf Soyvuralî
zî da zanayîş ke do kitabê dersa matema-
tîkî qasê 250 rîpelan bo û aşma gulane de
vejîyo. 

Unîversîteya Colemêrgî 
Kitabê Dersa Metamîtîkî

Amade Kena
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Raporê UNESCOyî çiqas lazim
o, çiqas faydeyê xo beno, îcab
keno-nêkeno ez zaf nêzano.
Çimkî sey rojî orte de yo ke kirdkî
ha merde, ha mirena. Eke ma
wayîrê xo nêvejîyê, merg ma
dima, ma mergî ver ra yê…

No sebeb ra, mi gore û yew
mana de zî hunermendê ma yê
ke estê, çi heyf ke ê zî sey “ke-
laynak”an ê. Eke ma wayîrîye
bide nêkê, neslê jîn zî tehluke de
yo. Nînan ra yewer zî huner-
mendê ma yo erjaye Soner Soyer
(Mordem) o…

Bêrê ma goş bidê Soner So-
yerî, dê vano se. 

C. Z. PÎRANIJ
__________

* Bira Soner, yewna al-
bumê to vejîya, xeyrên bo. Ti
çi hîs kenî?

- Heq razî bo, weş û war be. Ez
zaf zerrweş a, çimkî albumê min
o newe semedê zonê ma kir-
manckî yo. Xeylê waxt o ke ez nê
albumî ser o gurîno, hîrê-çar serrî
yo. Çîyo ke mi zerrîya xo de ard
pêser, da arê, no album de kerd
vila.

* Ez wazeno perso. Soner
Soyer kam o, kora ra yeno,
şono kora? Derdê jey çi yo?

- Ez 1979 de Gimgim de, dewa
Îskenderî de ama dinya. Des û
hawt serrî ra ver, pîyê mi Al-
manya de mi rê tembûrê guret û
ez ruşnayo kurs. O waxt ra hetan
nika ez muzîkî ser o gurîno, lawi-
kan lorneno, kilaman vano. Ez
wazeno nê karî de ravêr şoro.

* To bahsê pîyê xo kerd,
pîyê to zî hunermend o?

- Belê, şîîran nivîsneno. Ez
vajo belkî hîris-çewres tene şîîrê
xo estê.

* Şiîrê pêrdê to ra besteyê
to estî?

- Albumê verên ra, Awaz de
hîrê şîîrê pîyê mi estê. “Ko Şîrîn
o”, “Ax Îskender” û “Ax Lê Nurê”.

* Rayîrwan (raywan) al-
bumê to yê hîrêyin o ne?

- Ye, belê. Albumê verên 2006
de ma kerd vila, nameyê xo Awaz
bi. O album de kurmancî û kir-
manckî bîy. Çar serrî ra pey,
2011 de albumode bîn vet. No
album, sere de tirkî yo; kilamê ke
welat de derûdorme de yenê va-
tene, gelêrî yê, mi ê ardî pêser.
Ey ra tepîya hîrê-çar serrî ez
programê ser o gurîyayo, emser
kî ma Rayîrwan vet.

* Çira Rayîrwan? Yanî kotî
ra vejîya no name, to çi mana
de no name pa na?

- Rayîrwan (raywan), ebi go-
reyê fikrê mi, raywantîya ke hinî
şono raywantîya henîn nîya. Mi
gore na raywantî de ez xeyalê xo

de şono domantîya xo, şono zonê
dayîka xo ser; na raywantî, ray-
wantîya verên a. Coka mi no
name na pira.

* Rayîrê to zî zaf derg û
çetîn vîyart û vîyareno?

- Belê. Na rayîre çetîn a, çimkî
na rayîre de mordem ke maya xo
ra beno, zonê xo ebi waxt qesey
keno, jû waxt yeno, zono ke mor-
dem maya xo ra musayo, eke
dey rê bibo qedexe, nêro qesey
kerdene, ebi ê zonî hinî nêfikirî-
yêno. Ne xeyal keno, ne nivis-
neno, ne woneno, qe çîyê ê zonî
nêzaneno. Tek mucxilîya xo esta,
a ke goştarî ya. Kilam û lawikê
ebi zonê ma ameyê vatene, ê
goşê mi de mendbî.

* Ma keyedê xo de tirkî qalî
bikerdê, çîyêdo eyb bi. Ti zî
cayê de vanê ke “Çeyê ma de
qisey kerdena kirmanckî qe-
dexe bîye…” Qey?

- Raşt a, qedexe bî. Çimkî pîyê
mi waştêne ke ma zonê tirkî rind
bimusîme, rind qesey bikîme.
Mekteb de eke ma hevalan xo
mîyan de zonê xo qesey biker-
dênê, eke bişîynê goşê malimî,
ameynê goşê ma antêne, dayênê
ma ro. Sewbîna zî apanê mi ra
yew memur bî, yew kî malim bî,
ma binê tesîrê înan de bîme
coka…

* Ti zî zanî ke ma wayîreya
ziwanê xo nêvejîyê ziwanê
ma mireno. Ti nê behsî de çi
fikirîyenî?

- Ez hen bawer keno ke mileta
ma, şarê ma hem verê cumhûrî-
yetî him badê cumhûrîyetî xeylê
zulm dîyo. Ma zanenê ke herbê
Şêx Seîdî de, terteleyê Dêrsimî
de mileta ma qir kerda. Coka ez
bawer keno pîlê ma hen fikirîyayê
û vato: “Çîyo ke ame ma sere de,
wa meyero domananê ma sere
de, o zulmo ke ma dîyo wa ê me-
vînerê, wa ê cayanê rindo de bibê
memur, avûkat, doktor; tehsîlê

xo rind bo, wa pey de memanê,
wa xo bixelisnêrê…” Na derheqe
de zonê xo ra dûr kewtê, zonê xo
ra xuy kerdo, destê xo ra fişto
dûrî…

* Ez wazeno reyna bêro al-
bumê to ser. Tabî pêro deyîrê
to weş î. La nê albumê to yê
neweyî ra ver, albumê to yê
Awazî de yew lawika to esta:
Gula Mi. Ez bi xo zaf bindê te-
sîrê na lawike de mendo, zaf
weşbê mi şona.

- Ez zaf teşekur keno. Zey to
belkî esto hezarê, di-hîrê hezarî
mordemî, kamî ke goştarîya ê al-
bumî kerdo, bahsê a lawike
kerdo, zerrîya her kesî, her mor-
demî veşaya. Ez bawer keno na
lawike de her kes xo ra çîyê vî-
neno. A lawike sereyê her xortî ra
vîyarta. Coka tesîrê xo morde-
man ser o hinî giran o, zaf o.

* Vate û muzîkê lawika
“Çêneka Tata” zî aîdê to yê?
Ez vano hezeki ca û manaya
na lawike to het sewbîna yo.
Ti wazenî ma rê bahsê mese-
laya na lawika xo bikî?

- Belê, raşt a. Ma behs bikîme.
Labelê ez nêwazeno zaf hîra û
xorîn şoro… Na hîkeyeya min a;
çîyo ke mi ser ra derbaz bîyo. Ez
senî vajerê? Zonê mi yeno giro-
tene, ez nîşkeno na derheqe de
qesey bikerone. A lawike eşqê
min a…

* Xora lawikê to zî hezeki
zafê xo eşq û sewda ser o yê,
ana nîya?

- Ez se vajêro, zerrîya kamî de
eşq û sewda çinî yê? To sereyî
ser qe çîyê derbaz nêbî?

* Ney! (Ma pîya huyenê...)
- Mi mexapne mamosta. Ma

vajîme, yanî ma her mordemî ser
a çîyê nîyanênî vîyartê… Dejê ma
giran û xorîn o. Hem welat de
hem zî îta de ma xerîbîye der
îme. Ma hem welatê xo de hem
zî sewbîna cayan de xerîbîye vî-

nenîme…
* Ti tarzê muzikê xo ser o

se vanî?
- Ez tarzê muzikê xo ser o çî-

yêdo xususî nêvano. Çimkî no
Rayîrwan zonê ma yo. Feqet
qayde, aîdê ma nîyo. Hinîya mo-
dern o. Çimkî ê enstrumanê ke
ma album de gurênay, enstru-
manê rojawanî yê. Keman, gîtar,
pîyano, klarnete. Nê enstrumanî
mintiqaya ma de çinî yê. Ma het
zurna esta, bilûre esta. Ema no
album de nê enstûrmanî ameyê
gurenayene, na mana de modern
o, yanî yew het ra tarzê rojawanî
yo.

* Şima nê albumî de lawika
“Dewrêş Bira”yî hunermend
Îlkay Akkaya reydi duet
kerdo. Îbrahîm Rojhelat zî
esto yew ca de…

- Lawikê ke nê albumî de yê,
pêro hîkeyeya xo esta. Dewrêş
Bira kî Xinis de 1964 de ameyo
dinya, yew mordemo xas o, pank
o. La çi heyf ke vîst û çar serrîya
xo de nêweşîyê ra mireno, di do-
manê xo bîyê. Embaz Hesen Po-
latî na lorike derheqa ey de
nivisnaya. Ez zaf binê tesîrê na
hîkaye de mendo û mi kerde
beste. Ez vengê Îlkay Akkaya ra
kî zaf hes keno, mi waşt ke ma
pîya vajerê, aye kî qebul kerd. Ez
Îbrahîm Rojhelatî ra kî zaf hes
keno.

* Tesîrê sewbîna huner-
mendan to ser o esto?

- Ez kî vajere çinî yo, çîyode
raşt nêbeno. Tabî ê dengbêjan
esto. Mesela, Şakiro, Zaharo, Hu-
seyno… Sewbîna, Ruhî Su, Şivan
Perwer, Hozan Emekçî. Ez tesîrê
nê pêrune de mendo.

* Nê albumê ke şima ve-
jenê, rewşa jîn senîn a? Hetê
rotişî ra, aborî ra fîlan. Xo fî-
nanse kenê? Şima tatmîn
benê? Sponsorê şima estê?

- Şima kî zanenê, şertî beylî
yê. Des serrî ra zafêr o, senet-
karî, muzîsyenî, ê ke album vira-
zenê, çi bikerê ebi qeweta xo
kenê. Ma vajîme ne jû sponsor
esto ne kî pey de yew desteg
esto. Qa çîyê çinî yo. Seveta pera
ra tatmînbîyayîş mumkin nîyo.
Ema ez nê hunerî seba peran nê-
keno, ebi zerrî û eşq keno. O kî
zerrîya mi der o, ez wazeno mi de
memano, şarê ma, mileta ma, ci-
wanê ma, goştaritoxê ma, nê se-
natî ra wa wayîr vejîyêrê.

* Ti zî wext ra wext şonê
şewan, dîlanan, festîvalan. Ti
seba festîvalê Dîyarbakirî çi
fikirîyenê? Mi eşnawito ke ti
vanî “Seba festîvalê Dîyarbe-
kirî venga ma hunermendanê
kirmancan nêdanê.”

dewamê ey r. 55 de >

“Kilamî Eşqê Min ê”Soner Soyer:Hunermend
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- Nika ez wazeno kotî zonê
ma yeno qesey kerdene, kotî
şarê ma esto, ez jî xizmetkarê
nê zanî yo. Nê senatî de gurêno,
ez wazeno ki vengê xo, senatê
xo, qeydeyê xo, çekuyê xo bi-
resnerê şarê ma. Ma jî înan nas
bikîme. Ma yewbîn bişinasnîme.
Dîyarbekir de ez zanena, kir-
mancê (kirdê) ma zaf ê; Licê ra
bijêrimê, Pîran ra, Sêwregi ra,
Şankuş ra, Çêrmuge ra, Gêl ra
heta kotî ra şonê şo,
kirmancî/kirdî/dimilî/zazayî
estê. Herhal peyê qewete beno!
Eke pişta ma tayê zixim mebo,
pêt mebo herhal ma nêşikînîme
şêrên Dîyarbekir! Ez wazeno
nika ra xeber bido, ez yew kon-
ser Dîyarbekir de dano, ez uja
de miheqeq yew konser dano,
aver de...

* Yanî ti vanî eke tertîb-
kerdoxê festîvala Dîyarbekirî
venga mi nêdê zî ez yew he-
wayî ra şono weyra konser
dano?

- Ye, belê…
* Ti kovara Vateyî, kovara

Şewçila û rojnameyê Newe-
pelî taqîb kenî?

- Ye. Hîrê-çar serrî esto,
Grûba Xebate ya Vateyî ra xe-
bera mi esta. Şewçila, Newepel
û Zazakî.Net. Mamostayê ke
zonê ma de nivisnenê, înan ra
xebera mi esta. Ez kitabanê We-
şanxaneyê Vateyî û kovaran wo-
nena.

* Çi heyf ke deyirbazê ma
kirdan zaf nîyê. Ê ke estê zî,
ez vano qay, zaf yewbînan
nêşinasnenê. Mesela, yew
mesajê to esto seba têheta-
meyîş, şinasnayîş û yewbî-
nan ra desteg girotişî ser?

- Belê. Sirf hunermendê kir-
mancan tenya nê, nivîskarî, se-
natkarî, ma vajîme tîyatrokarî,
kam ke na derheq de çîyê keno,
pêro mîyanê yew komele de
bêrê têlewe. O wext na xebate
dahîna gerek raver şoro. Him jî
mordemî jûbîni rehet nas bi-
kerê, paştî bidê, jubîn ra qewete
bijêrê. No dahîna rind beno.
Karê ma dahîna beno asan. Eke
çîyode henên bibo ez kî wazeno
uca bo.

* Pekî sewbîna vatişê to
esto?

- Ez zaf-zaf teşekur kena,
seba nê reportajê to ra. Heq to
der bo, Xizir to rê embaz bo;
karê to hertim raşt bêro, cayê to
berz bo. Ez wendekaranê Şew-
çila, Newepelî, Zazaki.Net û ko-
vara Vateyî rê binê sîya to de
zaf-zaf selamî kena…

* Ez zî zaf teşekur kena ke
to ma rê wext abirna, berxu-
dar be û rayîrê to akerde bo.

Îstanbul, 03.02.2012

Vori varabî. Nat û wet sipî bi.
Tena rayîrê asfaltî sîya bi. Hus,
keye ra vejîyabi û rayîr ra pe-
yatî şînî. Erebeyî pêdima vîyer-
tinî. Ge yew texsî vîyertîn ge
yew pîkabe vîyertîn. Hus zî ge-
reke nizdê di kîlometreyî ca bi-
şîynî. Vori o qeyde varaybî ke
îmkanî qaldirimî ra şîyayîş çin
bî. No sebeb ra Hus zî mecbur
asfaltî ra şînî. 

Hus hetê raştê rayîr ra şînî.
La ewnîya ke erebeyî hê pey ra
yenî û o zî erebeyan nêvîneno.
Qerar da ci ke çepê rayîr ra şî-
yayîş hîna baş o. Çunke ere-
beyê ke hê yenî, hetê çepî ra
yenî. Xo da kîşta çepî ser. Hinî
o het ra şînî. Erebeyî zî tira
aseynî. Vor hîna bîye zêde. O
tewir varênî ke çimê çewî gure-
tînî. 

Wexto ke asfalt ra erebeyî
şîynî, xo dima awk pernaynî.
Eke di erebeyî pêdima bişîyenî,
erebeyo peyên, pey ra awk eş-
tişê erebeyan ver, camê vernî
bîyênî çalpik û tira çîyek nêa-
seynî. 

Yew erebeyo sûr kîştê Husî
ra vîyert. Xora Hus zî na kîşti
de nasîbê xo guretbi. Panceyê
ey bibî hîy. Dima yew erebeyo
sipî zî vîyert. O zî Hus biney
kerd hîy. La Hus kewt bi xîya-
lan. Hîybîyayîşê panceyan ra
qet hîşar nêbi. 

Tengasîya xo ser o duşunmîş
bînî. Deynê dikanan, teqsidê
qenepeyan, deynê embazan.
Meaşê ey xirab nêbi la gureyêk
bêhesab xora wina nêbeno.
Cuwa pey Hus, xo bi xo duşun-
mîş bi. Qey eceb na dinya wina
ya. Tay merdimî qet tengasî nê-

vînenî, tayin zî lihêfê yin tim
kilm o. 

Çira wina yo. Homa, naye ra
eceb çi murad keno, çi wazeno?
Gureyê ey çi eceb î! Hus wina
şînî kiştê cehdeyî ra. Rayîr bibi
nême. Bineyna bişînî resaynî
cayê xo. Vori zî biney bibî sisti.
Vernîyê merdîm hinî aseynî.
Hus awirê xo da hetê vernîyê
xo ser. Yew erebe pîta ameynî.
Ame, ame… Kîştê Husî ra pîta
vîyert. Tekerê peyên ra awka
ke ha serê cehde de şîpe bî
ame Husî ser. Hus hîna bi hîy.
Hewê ewnîya xo dima. Gêra
yew kufir biker la huney va “La
hewle!” û ca verda. Rayîrê xo
ra dewam kerd. 

Dima yewna erebe ame kîştê
Husî ra pîta vîyert. Tekerê pe-
yênî ver yew xîçê asfaltî pera
ameye tam gina gulalekê çimê
Husî ro, çimê Husî bi xo qefi-
lîya. Xîçi gina qapaxê çimê Husî
ro. Hus biney vinert. 

Dejê çimî Hus guret. Gelek
dejabi. La Hus hama nêzanenî
se bîyo. Dejê çimî biney nişt.

Hus duşunmîş bi, no çita bi.
Erebe vîyert. Çîyek gina çimî
Husî ra. No bibi çin bi, ginabi
çimî Husî ra. Xo bi xo va: “Ez
vaj, dê na xîçê kerrayê asfaltî
ya. Çunke erebe vîyert, awk
tira perra. Awk wina nêkena.
No bibo çin bo xîçê kerra ya.
Hewa serd o. Asfalt serdî ver
xeripîyayo û xîçi tira bîya. Te-
kerê erebeyî ver ra perraya gi-
naya çimî mi ro.” 

No pêro pîya, to nêzana di
sanîyeyan de bi. Uca vinert, fi-
kirîya. Xo rê va, “Bin ra xeberê
mi çin bî. Çîyek ame. Mi nêzana
bîla çita yo. Qapaxê çimê mi
tehluke ferq kerd, xo rê xo qe-
filîya. Xîçê kerra nêgina gula-
lekê çimê mi ro. Mi pawit. Aya
xîç biginaynî gulalekê mi ro,
belka çimî mi bîyênî kor. Ho-
mayî ez pawita.” Û fikirîyayîşê
xo dewam kerd: “Homayî no
beden dayo ma, çita ci rê lazim
o zî dawo ci. Beden dayo ma.
Seba pawitîşî zî refleks dayo
ma. Bîla xeberê ma pê çin a.”

Musîbet û Xopawitiş

Yaşar BALUKEN

RRiinnddaayy  mmii

Sey aşmi roşnîyay to,
Ez keyfweş bîyo omeyîşê to
Maqul û eqîq û delalay mi

Aşmay mi, roşnay mi
Umîd û xeyalay mi

Roj û şew û duayay mi
Rinday mi, rinday mi

HHeessêê  BBEELLÊÊ

ZZ ee rr rr aa   MM ii

Payîz o
Zerra mi de darî pelan rişnenî

Sey hesiranê çimanî mi
Zaf serd o zerra mi

Zimistan o
Zerra mi vewr ra bîya sipî

Vewre xidar varena
Puk û pukelek o

Wisar o
Vilî abenî zerra mi de

Gulê gulboyeyî
Hamnan o

Zerra mi zaf germ a
Zerra mi veşena
Êdî payîz nîno

Ti bê wa payîz zî bêro

RRoohheell aa tt   AAKKTTUULLUUMM
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Va êno. Va û varitişî dayo têlewe. Çiran-
ganê nê çeyê herrênî hejnenê. Ti vanî qey
nika no çê serê mi de birijîyo. Surade ser-
dine lonan ra êna zere. Soba gazî çîyê rê
nêbena, verê nê vayê serdinî de nêşkîna
zere germin bikero. Ez cemedîna, zaf ce-
medîna. Ez wazena bi xeyalê to xo germ
bikerî. Xeyalê to êno şono. Ez ê ana verê
çimanê xo, o tim mi ra remeno. Beno
vîndî. Ez destê xo dergê ci kena ke pêbi-
cêrî, o remeno şono, peyê cû beno vîndî.
Ez ricifîna, cêrena ver o vana, “Meşo!” O
nêvindeno. Beno vîndî şono. Ez vana, “Bê
mi germ bike.” O tayê nêzdîyê mi beno.
Mi de huyeno. Ez pê xapîyena. Ez kî hu-
yena. Nîyadana ke çîn o. Bi huyayîşê xo
matmayî manena. Ez cemedîna. Dejena.
Ricifîna.

A vîste de jû bi lez dano çever ro. Ez bi
vengê çeverî êna xo. Şona çever kena ya.
Çênekade qickeke. Dest de tewreyê nanî.
Bîya şil û pil. Cemedîyaya. Zaf cemedîyaya.
Seba nanê kartu bicêrê bidê bizanê xo, ê
her şodir nê karî kenê. Ewro kî oxirê nê vayî
û na şîlîye de reyna nê karî kena. Hona
hawtserrî ya. Kej a. Rindek a. Zaf rindek a.
Nika ra kewta hayrê macîrîye. Çimanê xo yê
şalenan de ti vana qey dejê hezar serran ni-
mite yo. Oxro ke a hona hawtserrî ya. Nê
va û varitişî de cayo ke virana maya xo de,
kaleka soba germine de, hewn de hewnanê
weş û rindan bivîno, kewta raye, nan kena

vila. Ez ci ra vana, “Şo zere, xo germ bike,
heta ke ez nano kartu hadre kena.” Vana,
“Nê.” Nêşona zere. Ez lezkanî nanê kartu
hadre kena. Ez wazena tayê zerrîya aye
germ bikerî. Nîyadana ke çi esto. Zaf çîyê
çîn o. Ez sayêk vînena. Sayade sûr a. Ez
cêna dana aye. Ci rê çever kena ya. Vecîna
şona. Hona çêyêk mendo. Şona… 

Lingan ra hetanî zonîyan mîyanê çamure
de menda. Destê xoyê qickekî honde ceme-
dîyayê ke nêşkîna çîyê pêbicêrê. Ez wazena
aye bikerî zereyê xo uca de wedarî. Ama a
şona. Verê çimanê mi ra kuna dûrî şona.
Peyê nanê kartu de şona. A nanê kartu
arêdo, bibero, bido bizanê xo. Pê bizanê xo

weyî bikerê. Nê çolê ereban de misqalêk
vaş, misqalêk çere çîn o!

Gelo a welatê xo nas kena? A bêrîya
welatê xo kena? Zanena ke welatê aye yo
rastîn zeyê cenetî bî. A zanena ke a Mex-
mur ra nîya. Botan ra ya. Botan zerrîya
aye de kî dirbet a? A şîkîna Botanî xeyal
bikero? Yan pêro xeyalê xo Mexmur ra bi
sîndor ê? Mexmurê çolistanî ra. Mexmuro
ke her cayê xo ra boyade pîse êna. Herra
xo gewre. Çamura xo gewr. Asmênê xo
gewr. Dêsê verê hewşanê xo gewrî. Nê
mordeman nê dêsî çira awan kerdê? Wa-
zenê peyê nê dêsan de çi binimnê? Macî-
rîya xo? Ma no şermê kamî yo? Kamcîn
dêsî şîkînê nê şermî bidê we? Kamcîn
mordemîye?

Nê bajarê qestikênî de pîlan ra zîyader
domanî estê. Pêro manenê jûmînî. Pêro
hona zaf qickek ê. Pêro zaf rindek ê. Pêro
kurmanckî qesê kenê. Ziwanê înan hînî
weş o ke! Xora tewr weş domanî ziwanê

maye qesê kenê. Tewr zîyade qesê kerdena
ziwanê maye şîkîyeno înan. Ti bê bivîne ke
çimanê înan de sîyade qefçile, sîyade be-
xûde nimitî ya. Vîst û çar saetî înan tehdît
kena. Vana, “Şima binê destê mi der ê, ez
çi taw, çi biwazî şima rê kena. Şima binê
sîya mi der ê. Cayê xo bizanê. Linga xo go-
reyê naye bierzê!” 

Macîrîye qirimade kor a, şona zerrî ra.
Kardîya diçetel a. Dejê nenigî ya, yo ke
şono goştî ra. Ci ra rêm êno. Rêmo gonîn û
goneşîr. Dirbetade xedar a. Nêvindena, jan
dana. Janoke royê mordemî onceno…   

31 Çile 2012

Çêneka Macîre

Şeyda ASMÎN

Mi vengê xo her di çimanê
xo de bare kerd û hîris serrî yê
ke ez na herra xerîbe ra qayîtê
hardê xo kena. Rojî sey awe
mîyanê destanê mi ra xiz bîy û
şîy. La mi sîya gire nêda. Ez kê-
naya eşîran a. Ez maya xo ra
misaya ke mîyanê şarê xerîbî
de kênayê eşîran rê bermayîş
nêbeno. Mi dirbetê xo tu kesî
nêmusnayî. Mi nêvarda ke he-
sirê çimanê mi alişkanê mi hît
bikerê. Qusur de memane, mi
sey jehrî hesirê xo verdayî to.
Mi nêwaşt ke tu kes vileçewtîya
mi bivîno. Ez sey maya xo tîk
vineta. La Xizirê Kalî dî ke ez
senî tenge oncena. Mi çend
behrî mezgê xo de ziwa kerdî û
kiştî, tena o pê zaneno. No senî
wext o ke tu kes nêşikîno ke mi
fehm bikero. No senî ziwan o ke
rîyê hardî ser de tu kes çeku-
yanê mi ra çîyê fehm nêkeno.
La çî nêbeno. Ti meterse. Ez xo
yew pela velgê keweyî ra kî he-
dere kena.

Mi ti sêneyê xo de sey yew
topa adirî qiresnayî. Ez bê wele
veyşaya… Îta tamê tu çîyê çin
o. Mi çiqas waşt ke bi linganê
rutan pay bidî herra sîyaye ser,
mi çiqas waşt ke Hênîyê Bêvinî

ra yew kewçike awe bişîmî. Erê!
Vengê pepûgan zî kewto mi vîrî.
Gelo nika kamcîn warê talî ser
de wanenê? Çimê mi korî bê.
Nika vaş bîyo derg wareyê mi
ser de. La çî nêbeno. Ti xo teng
meke. Ez xo mîyanê nê beto-
nan de yew kemere ra kî he-
dere kena. 

Na sûke nameyê teynayî ya.
Şarê na sûke zereyê xo de tey-
nayîye keno weye. Merdim îta
xo vîndî keno. Vengê domanan
sey milçîkan zedîno kuçanê şa-
ristanî de. Wele be mi ro bo.
Azê mi kotî yo? Azê çê Hesenan
axmeyê kamcîn dulgeran bîyo?
Tîje, na sûka sîyaye ser de
bena berz. Comerdîya wayîrê
hard û asmênî şewl dana la tu

kes rîyê xo aye nêçarneno.
Teyna eza kokime, eza bêwa-
rîye sereyê xo çarnena tîje û
bermena. Ez çimanê ezbetê xo
cêna pay û xo çarnena tîje. Mi
ke rîyê xo çarna bi tîja homete,
o wext ruhê min o qefelîyaye
yew dewa rijîyayîye de oroşîno
ra. Ti kî rawereşîye.

Erê! Sûka xerîbe ser de tîje
vejîna…

Erê! Oncî Muzirî ra dûran de
huyayîşê mi darde kenê…

Erê! Şermê merdimîye sey
yew deynî gineno mi ro. Gelo
no deyn teyna barê vileyê min
o?

Asmên vareno to ser ro û
tîya qefelîyaya sêneyê mi ca
verdana. Ti şona zîyarenê ma

de erzena.
Ax! Felek kor bo. Nika şew-

dir awa Muzirî de rîyê xo şuno û
pak vejîno duştê Kemerê Zele.
Teyr û turê yavanî rayîr dano
qulî û oncîno birranê keweyan.
Heta ke rîyê hardî mor bî nêve-
jîno. Nika Koyê Duzginî vîrarîya
xo kerda ra, şarê mi paweno.
Nika veyvekê rindekî huyayîşê
xo de xemgînîya hezar serran
nimnenê. Û boya mîyazan
hardê ma yê bimbarekî ser de
bena vila. La çî nêbeno.  Ti
xemgîn mebe. Ez xo teyna çi-
manê yew domanî de kî hedere
kena. 

Erê! Ez nêmirena, nêmi-
rena…

Ez kênaya eşîra xo ya. Emre
mi sanîkanê terteleyan ra weye
bibo kî ez zanan ke cuye her
wext xirabîye xo vîr ra nêkena.
Roj bi roj hewnî çimanê mi de
gird bibê kî, zereyê mi de her
şewe yew ko birijîyo kî, ez
hewnê xo yo peyên yew hardo
xerîb de hewn a nêşona. Ez bi
na kalîya xo zanan ke her şew-
dir oncî tîje vejîna. Erê! Ti kî bi-
zane…

Erê! Mevinde…
Zerrîya mi ti qet mevinde. Mi

duştê mergî de teyna meverde.
Hîna rayîra mi esta. Kay bike.
Miyanê cuye de govende bicê.
Ez xo bi to kî hedere kena. Ti
meterse…

Tîje Vejîna

Bedrîye TOPAÇ
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Domantîya ma de amnanî ma
şîyenê ware ra mast û do ar-
denê dewe. Şodir amenê dewe,
şande şîyenê ware. Kam rew
uşto ra, kam rew reşto dewe.
Ma mîyanê xo de pesna nînê
denê. Waxto ke bîyenê şodir,
hewnê ma çiqas şîrîn bibîyînê zî,
ancîya maya ma ke ma kerdînê
haşar, ma hama vaştenê linganê
xo ser, kincê xo denê xo ra kew-
tenê rayê.

Namê warê ma Çepanikê bî.
Deştê de bî. Wisarî derdorê de
her ca ra awe vejîyenê. Binê
warî de golêde girsê bîye. Yan zî
ma domana rê hînî girs asenê.
Ma ke raşte qedenenê, qîya-
mêde qij kewtênê virnîya ma.
Ma îta ra vatenê Zime. Zafînê
ma ke qîyame xelesnenê hêna
teze tîje denê serê Zimî ra. Ta-
yînê ma pesna xo dêne, vatenê
“ma reştîme dewe, hena tîjê nê-
eştîbî”. 

Ma domanî qelfe bi qelfe
kewtenê raye. Eke ma Zime xe-
lesnenê amenê rastê di raya bî-
yenê. Yew raya kemerine bîye,
yew zî raya weline. Raya keme-
rine, seke namê xo ser ra yo
kulî kemer û kuç bî, labele kilmê
bîye. Raya weline zî seke namê
xo ser ra yo weline bîye, dergê
bîye labelê rehete bî. Her şodir
ma amenê a çatalê raye de ter-
cîhê xo kerdenê: Ma raya keme-
rinê ra şîmê yan zî raya weline
ra? Eke ma raya kemerine ra bî-
şiyenê, ma şîyenê rastê dara
nêmîye bîyenê. Dara nêmîye
murîye bîye. Ma uja rayê ker-
denê nême, coka a darê ra va-
tenê “dara nêmîye”. Eke ma
raya welinê ra bîşîyenê, a raya
rehete hama dûrî bîye. 

Rojê, ancîya ez na qeydê
uşto ra, mi kincê xo day xo ra.
Maya mi satilê (sitilê) mi kerd
pirrê mast, qapaxê dê ters çar-
naya, na serê dê, o zî kerd pirrê
serê şitî, da mi dest, va de şo.
Ez kewto raye, binê warî de
reşto embaza. Tayê rayê şîme

ya nêşîme. Seke yew mi ra vajo,
“nê satilê xo deverde, serê şitê
xo bûre, şo”. Hetê min o yew
vano, “birişne de”, heto bîn
vano, “merişne de”. Ez satilê xo
ge-ge ano dano qorê xo ra, ano
beno, hejneno ke war ra dî an-
cîya keno raşt, raya xo ra şono.
Bi no qeyde ma tayê raye şîme.
Ameyîme reştîme raya çatalinê.
Ma uca bîme di qelfeyî. Tayê ma
raya weline ra, tayê ma zî raya
kemerine ra şî. Ez embazê ke
raya kemerine ra şî, mîyane
înan de bîya. Ma dara nêmîye
qedêne, devecêr ra şome. Ez
ancîya xo zaf ano beno, xo xo
de micadelêde giran keno, hetê
min o yew vano, “dever de”, o
bîn vano “demever de”.  

Ma kewtîme peyê dewe, nê-
zano mi rê se bî, satilê mastî
gina qorê mi ra, destê mi ra
perra, şî gina rayê ser ra. Mast
rayê ra bî vila, rayê bîye sîpi sey
vewre. Qapaxê satilî zî ginay bi
war ra, labelê tawa pê nêbîbî.
Serê şîtî hînî cayê xo de bî. Ez
şîyo lewê qapaxî nîşto ro, mi
serê şitê xo tayê werd uşto ra.
Domanî pêro pîya serê mi ra
bîyê top, huyenê. Aye ra dime
domana cayo ke mi mast verdo
de, uca kemerî eştî pêser, me-
zela mi viraştê. Adet bî, kamî
rayê ra mastê xo biverdenê de
îna rê cayo ke îna mast verdo
de mezele viraştenê. 

Mi ke tayê serê şitê xo werd,
ez uşto ra, mi satilo tal girewt,
ez kewto raya. Nafa zî tersê pî-
rika mi kewt zereyê mi. Pîrika
mi dewe de vindetenê ke hem
pîyê mi rê hem zî pala rê non
kerdenê amade. Nika ke ez şîyo
dewe, pîrika mi dî ke mast çin o,
ez o çax çi wele keno xo ra. Ez
nîya xo xo de fikirneno, domanî
zî hêna pê mi huyenê. Ma na
qeyda ameyîmê reştîme dewe.

Ez kêyber de şîyo kewto zerê
bonî. Mi qayt kerd ke pîrika mi
ha wo oda bînê de. Mi hêdika
satilê xo lewê dêsî de na ro.
Hama çilpo vazdo, şîyo teber.
Teber ra tayê mendo, mi qayt
kerd ke pîrika mi hênî qîrena,
hînî vaje. Venga mi dana. Ez
şîyo zere seke tewr xebera min
çîyê ra çîn a, mi va: 

- Se bîyo pîrkî? 
Va:
- Kulo kotik bîyo, se bîyo! Ero

kanê mast?
Mi va: 
- Wêllê nêzano, mi ard uca

na ro. Belkî pisingê werdo. 
Pirîka mi mi ra înam nêkerd.

Pêra fetelna mi dime labelê ko-
kimê bîye, nêreşte mi. Ez remo,
şîyo, hetanî şand nîyamo keye.
A roje keyê ma û palê ma bê
qatix mendî. 

Mezela min a ke domana serê
raye ra viraştibî çend rojî hînî
mende. 

Mezela Min a 
Serê Raye

Îbrahîm BÎNGOL - La ça de bî barî, uca de qeri-
fîyeno.
- Lepata embazî nêdejnena,
qala embazî dejnena.
- Lingî silin nêbê, fek rûnin
nêbeno.
- Loqman Hekîm zî merdo,
nayo xo ser kiftan, berdo.
- Manaya di çiman, di goşan û
yew ziwanî wina ya: Di geringî
(gilange) bivîne û bieşnawe,
yew geringe bivaje.
- Mela gî bikero, cemat rêxe
verdano xo.
- Merdim biperso, rayîr beno
kilmek.
- Merdimo adil keno a gil-gil.
- Merdimo azeb, lez yeno
xezeb.
- Merdimo veng, lez beno teng.
- Merg yew rey, tersê ey
hezar rey.
- Paleyo xirab vaşturî vurneno.
- Pê zorbatî nêbena kerwatî.
- Piran gaz a, kênawaştiş naz
a bena.
- Pisînge merre vînena, pen-
canê xo esterena.
- Qala şenike, nana tenike weş a.
- Qeder nuseno, însan rişeno.
- Qil qil ra girdêr, aqil aqil ra
serêr.
- Qina kutikî ra boya weşe nê-
yena.
- Raste qina derzîne ra vîya-
rena; zure, qina aye ber ra
(ro) nêvîyarena.
- Rindîya keyeyî pê qican a
xemilîyena.
- Saye ginena binê sayêre.
- Semedê yew merreyî cele
nêveşnîyeno.
- Sere bî linge, linge bîye
sere; pîsî gena duz û ware.
- Şîwaneyî rê kulav şenik yeno.
- Teyrî kêmî rê nêvat bes,
kewt werî dima, kewt qefes.
- Vêşan her çî weno, nezan
her çî keno.
- Veyveyê merreyan hetanî
ameyîşê pisînge yo.
- Wijdan destmajê aqilî yo.
- Wijdan vengê Homayî yo.
- Xortîye de biçîne, pîrîye de
weçîne.
- Yarîya heşî lapat a, a zî afat a.
- Yew mangaya rêxine, yew
naxir hetiknena.
- Yew merre embar hetikneno.
- Yew muzir hezar huzir xerip-
neno.
- Yew weno yew ewnîyeno,
erd aye ra xo şaneno.
- Zehmetê ewroyî nîmetê si-
bayî yo.
- Zengîn rişneno, feqîr kirişneno.
- Zerd, zereyê ey zî zerd o.
- Zur sey çeqê adirî yo, kewt
mîyanê rastîye, sey simerî fî-
neno ta keno wele.

*Not: Nê vateyê verênan hetê
embazanê zindanî ra arê dîyayê.

Nameyê mi Newepel o.
Ez par roja 15 adare 2011 de
Dîyarbekir de ameya dinya,
yanî metbea ra vejîyaya.
Xebatkaranê mi ez bayîyanê
rojnameyan ra vila kerda.
La wayîrê bayîyan seba ke
mîyan ê rojnameyanê gire-
giran de hende bi rehetîye
ca nêdabi mi, mîyanê ê roj-
nameyanê bi ziwanê tirkî
de, mi bi zehmetîye xo
nîşan da. Înan nêwaştbi ke
ez û wendoxê xo ma biresê
yewbînan.

Neyse ke uca rojnameyê
Azadîya Welatî nêzdîyê mi de
bi û tayê çî persa va:

- Ti kam î, kam fikrî ra yî û
ziwanê to çik o?

Mi va: 
- Nameyê mi Newepel o.

Ez bi çimanê kirdan ewnêna.
Ez bi goşanê dimilîyan eşna-
wena. Ez bi zerrîya zazayan
hîs kena. Ez bi ziwanê kir-
mancan qisey kena. Û ez bi
mezgê kurdan fikrîyena.

Hesen  ÇAKIR

VVii llaakkaarr êê   NNeeww eeppee ll îî   rraa

ÇEND VATEYÊ  
VERÊNAN -  5*
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Tîji kê eriqî mîyon di verdona,
Dere hêçbîyaye xuşeno, ti vonî keyfan ra xêx bîyo;
Sey yew cenîya gawona keyekeri
Hima yew cema gure esto destê wesarî di.

Vore qixayîş di, kêmgonîye ra derdini,
Damarê leyekon yê kuhoyî hima zeîfek.
La cuye takewtiş di, axurê mongayon ra
Goşonê milêbon ra weşîye bijiqîyena.

Ax, inê şewî, inê roj û şewî!
Vora ke orteyê roji di bi qirçînî vilişîyena
Cemedê sifirnekon bîyê sey la û derzînî
Çemê bêhewn û vazonî!

Heme berî heta peynî akerde, tewleyê estoron, axurê mongayon,
Boronî argude arê donê vore ser ra,
Bi boya xo ya tik-teza hewayî degirewtiş di yo
Ziblo ke sedemê ina heme gandarîye yo… *

Tirkî ra tadayîş: Dîyadîn ŞEWSIPÎ
_____________

* Ataol Behramogluyî ina şîîre ruskî ra tadaya tirkî ser û “Dünya Şiir Antolojisi, 2.Cilt,
Hazırlayanlar: Ataol Behramoğlu & Özdemir İnce, Pozitif Yayınları, Îstanbul 2008, r.
600” de weşanaya. Mi zî nê çimeyî ra tada kirdkî ser. (Dîyadîn Şewsipî)

Cildê yewin yê roj-
nameyê ma Newepelî
ke 24 hûmaran ra
yeno pê, vejîya. 

Seke yeno zana-
yene, par roja 25
adare 2011 de rojna-
meyê ma Newepelî
ke tarîx de rojnameyo
tewr verên yê kirdkî
yo, dest bi weşana xo
kerdbî û bi hawayêko
perîyodîk her pancês
rojan ra yew hûmare
weşanîyaybî. Bi hû-
mara 24. ke roja 1
adare 2012 de weşa-
nîyabî, yewserrîya Ne-
wepelî debîye.

Ma waşt ke heme
hûmaranê rojnameyî
ke serrêk de vejîyayê,
sey cildê yewin bikîn
xizmetê wendox, cigê-
rayox û arşîvkaran. 

Kesê ke wazenê
bibê wayîrê cildê roj-
nameyê Newepelî, ke
heme hûmarê serra
verêne yew ca de yê,
wa adresa newepel@hotmail.com rê binusê.

Vaya cildê Newepelî 40 TL yo.

Cildê Yewin yê NEWEPELî Vejîya


