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Yew xort, goşd de goşdan,
xeberan goşdareno û şono du-
raxê dolmîşan. Yew banke ser
o nişt ro. Yew camêrd ame, ey
het nişt ro.

Ednan BERMAZÎ

Adir Kewt Ma Zerre,
Heywax!

66

Hetanî ke giranî nêkewte
înan ser, înan qet xo nêant
pêser. Nêva no mêrik zî ho
beno narehet. Xo kerd yew
gude. Key ke giranî ame înan
ser hema ferq kerd ke yew
sixletî esta.

Yaşar BALUKEN

Raywanîya Dolmîşe
de

66

Yew edetê ma wo baş esto.
Ez ke zana-nêzana no edetê
ma hetî ma ra yeno ca. 1970
ra nat me deştê Çewlîgî de cu-
wîyenî, cuwa ver ma şeş hebî
keyeyî bî. Nika hûmarê keyanî
ma bîya zaf.

Doxan KARASU

Rojê Waştîyan

55

Roportaj:
Seyîdxan Kurij Rêzan Rezdar:

“Eger Zon Ma Bi
Vîn, Ma Zî Xwu

Kên Vîn” Tîje peyê koyî ra vecîyaye.
Aye sereyê xo kerd berz, tîje
de nîyada. Pêşmirîyenade
xemdare kîşta lewanê aye ra
vîyarîya ra.

Şeyda ASMÎN

Pêraran de Hona
Pîyazan Zîl Dayêne!

55

Yew lajek beno. Seba de-
bara xo arêye gurîneno. Rojêk
êreyêk ra lajek û cinîka xo
seba gureyê meşte kuwênî
qalan. Lajek cinîka xo ra vano:

- Cinîk, eke siba şilî bo, ez
şono arêye, eke weşî bo, ez
şono hêga de cite keno.

Îrfan SÎMSERKÎSIJ

Xeyr-Meyr Çîn o

77

Kamcîn partî hukmat de
bena wa bibo, ferq nêkeno.
Hemberê kurdan de dewlete
esta. Kakila ruhê îdareyê na
dewlete zî tirkperestî ya. Îda-
reyê tirkan bi her hawa meto-
dan, bi projeyanê
muhendîsîya komelkî şekl
dano hawayê fikirîyayîş û hîs-
kerdişê miletî.

Roşan LEZGÎN

EDÎTORÎ RA

Goreyê raporê emserî
yê UNESCOyî kirdkî

hema zî binê tehlukeyê
vîndîbîyayîşî de ya.

Rapor de yeno vatiş ke
Tirkîya de 18 ziwanî teh-
lukeyê vîndîbîyayîşî de yê.
Goreyê krîteranê UNES-
COyî ra, eke yew ziwan
100 serrî hetê tutan ra
nêro qiseykerdiş, ziwan mîyan ra wedarî-
yeno.

Lîsteyê UNESCOyî de kirdkî sey ziwanê
bêehemîyetî hesab bena. Çunke kirdkî
hema zî hetê neslê neweyî ra, yanî hetê
tutan ra qisey bena la seba ke perwerde de
û dayreyanê resmîyan de nêna qiseykerdiş,

aqubetê kirdkî rind nîyo.
Tirkîya de ziwanê abhazkî, hemşînkî, ar-

menîkîya rojawanî, lazkî, pontuskî, romankî
û suryankî tehlukeyê vîndîbîyayîşî de yê.
Sedemo sereke yê vîndîbîyayîşê nê ziwa-
nan, hetê pîlan ra nêmusnayîşê tutan o.

Çime: DêrsimInfo

22

“Kirdkî Hema zî Tehluke de ya!”
Sedemo sereke yê vîndîbîyayîşê ziwanî hetê pîlan ra nêmusnayîşê tutan o.

Rêzan Rezdar: “Muhîm ina ya ki deyîrî bi zonî ma bî. Ez na xebatê inî serronî
peyinon hol vînena. Ez inî sê yow reformî vînina û zaf kêfweş bina. La ini z’ yow
heqîqet o ki hêt veng û tarz a yow verdşîyeyîşo pîl est, la hêt enstrumental a
ma xwu ver de nidon, kêmasî ma itya d’ zîyêd ê.” 44
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CORA-CÊR
1- Rojnameyo bi kirmanckî
(zazakî) – Labelê, feqet
2- Tehm, lezet – Dem, wext,

mehal
3- Kîşwer, memleket - Dije
4- Çîyo ke şit pê beno mast -
dewam

5- Mazeret, qusur –
Telîyê maseyî
6- Mîyanê “ezab”î –
Nebatan de çîyo pîjo
sey derzinan – Mî-
yanê “heke”yî
7- Qîymet, rûmet –
Edebîyatkar
8- Destnîşan, dest-
xêz – Serbest, hur
9- Bexşkerdiş –
Menga wisarî ya ve-
rêne

10- Zêdebîyayîşê vayîyan/fî-
yetan – Îzehkerdiş, terîfker-
diş, eşkerakerdiş
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Kamcîn partî hukmat de bena
wa bibo, ferq nêkeno. Hemberê
kurdan de dewlete esta. Kakila
ruhê îdareyê na dewlete zî tirkpe-
restî ya. Îdareyê tirkan bi her
hawa metodan, bi projeyanê mu-
hendîsîya komelkî şekl dano ha-
wayê fikirîyayîş û hîskerdişê
miletî. Yanî goreyê polîtîkaya xo
ya bingehîne miletî dîzayn kenê ke
senî hîs bikerê, senî bifikirîyê, senî
têwbigeyrê…

Seba ke miletê Tirkîya heme
tirk nîyê coka eqlê îqtîdarî yanî
hawayê îdarekerdişê na dewlete
bawerîya xo bi dem û dezgeyanê
xo zî nêano. No semed ra hertim
rêxistin yan zî komîteyê nimitkî
estê ke polîtîkaya bingehîne ya
dewlete virazenê û goreyê na polî-
tîka ra dezgeyanê resmî û sivîlan
koordîne kenê.

Mentiqê polîtîkaya îdarekerdişê
tirkan de faktorêko zaf muhîm zî
no yo. Seba ke miletî pêrabeste
bigîrê, miletî baş organîze bikerê,
hertim îhtîyac bi faktorê “dişmenî”
vînenê. Yanî polîtîkaya bingehîne
ya îdarekarîya tirkan de faktorêko
zaf muhîm no yo ke ganî hertim
tirkan rê “dişmenî” nîşan bidîyê.
Tabî nê “dişmenî” zî hem “teber”
hem “zere” de estê, hem “eşkera”
hem “nimiteyî” (xeyalî) estê!

Dişmenî bîzansî bîy, safewî bîy,
împaratorîyê rojawanî bîy, qeyse-

rîya rûsya bî. Despêkê seserra vî-
yartîye de “dişmenî” armenî bîy,
suryanî bîy, rûmî bîy, pontusî bîy,
miletê rojawanî bîy… Badê ke ar-
menî berteref kerdî, rûm û yunanî
zî bêtesîr kerdîy na rey demeyêk
sey xeyaletêk komunîzm “dişmen”
bi.

No faktorê “dişmenan” eseranê
edebî-hunerî yê tirkan de zî zaf
baş aseno. Eke ma bala xo bidîn
eseranê hunerî, edebîyat û sîne-
maya tirkan ser, zaf baş aseno ke
faktorê “dişmenan” senî şekl dano
haletê ruhîyeya miletî.

Bi sayeyê averşîyayîşê teknolojî
êdî dinya de zaf çî nêzdîye ra şarî
ra asenê. Yanî êdî baş aseno ke
teber ra “dişmen” çin o. Badê ke
bi no hawa dişmenê teberî qedî-
yayî, na rey dişmenê zereyî vêşêr
vetî meydan. Mesela, epey wext
vatêne “îrtîca” (îslamîstî) dişmen
a. La 2002 de îslamîstî (îrtîca), bi
vateyêko bîn, neo-osmanîstî badê
mucadeleyê se serrî bi rîyê xo yê
nermekî bîy îqtîdar.

Herçiqas nê da-des serrî yê ke
mîyanê îslamîstan (neo-osmanîs-
tan) û îtîhad-teraqîstan (kemalîs-
tan) de îqtîdarî ser o mucadeleyêk
virazîya, axir weçînayîşê 22 hezî-
rane 2011î ra pey nê her di hê-
zanê bingehînan karakterê
tirkîstîye ser o estena yewbînan
qebul kerd, dest da yewbînan û
pêameyî. Coka “îrtîca” kategorîya
“dişmenan” ra temamen vejîyaye.
Kam mend?

Nika dinya de tekane dişmenê
tirkan “teror” o, yanî kurd ê. Îqtî-
darê tirkan nika nê “dişmen”î ser
o miletê tirkî manîpule keno, dî-
zayn keno, îdare keno. Şarê tirkî
nika bi tehqîrkerdişê (aşağılama;

ötekileştirme) kurdan hîsanê xo
yê netewîyan tetmîn keno û berz
keno. Heme konsantreyê înan
“dişmenîya kurdan” ser o yo. Xîta-
betê sîyasîyan, fîlmê sînema, rêzi-
lefîlmê televîzyonî, edebîyat û
wareyê bînî yê hunerî, bitaybetî
çapemenîya tirkan de kurdê ke
kurdîtîye kenê sey motîfê xirabîye,
sey faktorêkê “dişmenî” tesfîr
benê.

Nika amadekarîya viraştişê qa-
nûnêkê bingehînî yê neweyî kenê.
Esas, îqtîdarê tirkan bê ke tu he-
qêkê komelkî-neteweyî yê kurdan
bişinasno, wazeno makyajê polîtî-
kaya xo teze bikero. Çunke êdî bi
metodanê verênan dewlete îdare
nêbena, kurdî zî îdare nêbenê!…
Coka bê ke heq û huqûqê kurdan
(dişmenan) nas bikerê, wazenê
polîtîkaya xo ya asîmîlekerdişî,
yanî xo mîyan de helnayîşê kur-
dan, bi hawayêna zemanî reyde
temam bikerê.

Polîtîka û helwêsta tirkan na ya.
Ma kurdî se kenê?

Çîyo anormal, çîyo ecêb no yo
ke ma kurdî hema zî sey mile-
têk/neteweyêk têwnêgeyrenê. Ma
kurdî hema zî ne xo rast terîf
kenê, ne zî dewlet û miletê tirkî
rast terîf kenê yan zî nas kenê. Ma
kurdî hema zî herinda ke heqanê
xo yê milîyan ser o polîtîka bikîn
ma sewbîna çîyan ser o xo mijul
kenê, ma wextê xo bi ciwamêrdîye
xerc kenê!

Ganî nê prosesî de kurdî her
demî ra vêşêr heqanê xo yê nete-
weyîyan ser o polîtîka bikerê. Me-
sela, ganî ma her platform de
israr bikîn ke nê qanûnê bingehînî
yê neweyî de grûbê etnîkî û dînî
yê ke mîyanê sînorê sîyasî yê Tir-

kîya de ciwîyenê tam terîf bibê.
Eke wina nêbo tu xeyrê “qanûnê
bingehînî yê neweyî” do çin bo.

Hetê terîfkerdişê komelî ra qa-
nûnê bingehîn yê Îraqî ma rê mo-
delêko zaf muhîm o. Destpêkê
qanûnê bingehînî yê Îraqî de mi-
letê ke mîyanê sînorê dewleta
Îraqî de ciwîyenê, yanî erebî,
kurdî, tirkmanî, asurî-keldanîyî,
ancî grûbê dînî yê eqalîyetî sey
mesîhî, êzidî, sabiî û mendaîyî
yew bi yew nameyê înan vîyareno.
Her milet, goreyê nufûsê xo ra
hem parlamentoyê Kurdîstanî de
hem zî parlamentoyê merkezî yê
Îraqî de xo temsîl kenê, îmkananê
dewlete ra îstîfade kenê, butçe ra
bara xo gênê.

Qanûnê bingehîn yê Îraqî de
yeno vatiş ke erebkî û kurdkî zi-
wanê resmî yê pêroyî, tirkmankî û
suryankî zî ziwanê resmî yê minti-
qayî yê. Naye ra teber, fiqraya
pancine ya madeya çarine ya qa-
nûnê bingehînî yê Îraqî wina
vana: “Eke yew mintiqa yan zî wî-
layetêk de netîceyê referandumî
de hetê zafaneyê şarî ra qebul
bibo, ziwanê mehelî îlaweten sey
ziwanê resmî yeno dîyarkerdiş.” 

Ganî kurdî heme têreyra nê
prosesî de bi heme hêzê xo israr
bikerê ke qanûnê bingehînî yê ne-
weyî de xo bidê terîfkerdiş (tanım-
lanma). Eke ney, no sîstemê
tirkan ke nika her di hêzanê înan
yê bingehînan, yanî kemalîstan û
neo-osmanîstan pêkerdo, do mak-
yajê xo teze bikerê û tewr tay
çend des serranê bînan wina
dewam bikerê, hetanî ke ma kurdî
temamen mîyan ra bihelîyîn;
ziwan, kultur û estena ma bin ra
vîndî bibo!

Roşan LEZGÎN

EDÎTORÎ RA

Cewabê Hûmara Verêne

ÇEPA-RAST

1- Roşanê kurdan ke menga
adare de pîroz beno – Zemî-
rêk
2- Eger, şayet – Tarîxê kur-
dan de cinîyêka qehremane
(Hevala Elîşêr Efendîyî)
3- Hevsar, serastar, reşme –
Alfabeya kurdkî de herfê hîrê-
sine û şîyêsine
4- Mezopotamya de medenî-
yetêk – Tezîye, tezî, tezê

5- Pêro, heme, kulî – Bêqîy-
met, xirabin, rezîl
6- Mîyanê “leze” – Nogine,
mozike – Dorûverê Çewlîgî de
eşîrêk
7- Qewxa, pêrodayîş – Sîye,
versî 
8- Çimsîya, çimteng, hesûd –
Terîfkerdiş, salixdayîş
9- Semedê lajekan xîtabker-
diş – Dêke, pîrike
10- Keso bêgonî, keso ke go-
nîya xo kêmî ya – Ap, mam
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Tarîxê komara Tirkîya de reya
verêne yew rojnameyê sur-
yankî bi nameyê Sabro
(Hêvî) bi perîyodê mengane
roja 1 adare 2012 de dest bi
weşane kerd. Wayîr û berpir-
sîyarê pêroyî yê rojnameyê
Sabro Tuma Çelîk 25 serrî
verê cû şîyo teberê Tirkîya la
nika agêrayo.
Goreyê melumatê ke berpir-
sîyarê rojnameyî Tuma Çelîkî
dayî, do merkezê rojnameyî
Midyad bo la rojname bi xo
Îstanbul de çap bibo. Tuma

vano “Sabro suryankî de yeno manaya hêvîye. Ma zî seba ke
amayeyê xo ra hêvîdar ê, coka ma no name na pira. Îstanbul de
yew kovara suryankî ke hîrê mengan ra reyê hetê cematî ra ve-
jîna esta la gelek apolîtîk a. Zemanê Osmanîyan de zî rojnameyê
suryankî estbî la tarîxê komara Tirkîya de na reya verên a ke yew
rojnameyê suryankî vejîno. Ma rojnameyê Sabro bi tirkî û sur-
yankî têreyra weşanenê. Dima beno ke ma erebkî zî weşane
bikîn. Hûmara verêne de ma panc hezarî çap kerdî. Hedefê ma
heme suryanîyê ke Tirkîya de ciwîyenê û miletanê bînan ra yê ke
eleqe nîşanê suryanîyan danê.”
Tuma Çelîk vano “Hertim yeno vatiş ke suryanî zî rengêkê Tirkîya
yê la ma estê yan çin ê bellî nîyo. Kes nêzano ma Milet ê yan
tena grûbêka dînî yê. Goreyê peymana Lozanî ra gereke ma zî
kategorîya eqalîyetan de biameyêne hesibnayîş la dewlete nê-
verda. Tirkîya senî ma tarîf kena hema zî bellî nîyo. Ma wazenê
ke êdî na rewşe bivurîyo.”
Goreyê texmînan ra nika dinya de dorê 300 hezar suryanî estê.
Mîyanê sînoranê Tirkîya de zî qasê 25 hezarî suryanî ciwîyenê.
Nînan ra dorê 20 hezarî Îstanbul de, qasê panc hezarî zî mîyanê
sînorê bajaranê Mêrdîn, Şirnex û Batman de ciwîyenê. 

Rojnameyê Suryanîyan Sabro Vejîya

Aşmêk cezaya gêrîyayîşî seba rojnameyê Özgür Gündemi ameye
dayîş.
Mehkemaya Cezaya Girane ya 14. ya Îstanbulî roja 24.03.2012
de bi îdîaya ke rîpelanê 1, 8, 9, 10 û 11. de “propagandaya rê-
xistine” kerdo, aşmêk cezaya girewtişî da rojnameyê Özgür Gün-
demî. Badê qerarê mehkema polîsan eşt metbeaya Gunî ser ke
rojname tede çap beno û verê çapkerdişî de dest na nusxayanê
hûmara roja 25.03.2012î ser zî.
Rojnameyê Özgür Gündemi reya verêne 30 gulane 1992 de dest
bi weşane kerdbi. La badê ke heşt muxabîr û 19 vilakarê rojna-
meyî ameyî qetlkerdiş, roja 14 nîsane 1994 de weşana xo da
vindarnayîş. Badê 17 serran roja çar nîsane 2011 de newe ra
dest bi weşane kerdbi. 

Rojnameyê Özgür Gündemî
rê Aşmêk Cezaya Gêrîyayîşî

abirnayîş (n): ayırma
debare (m): geçim
dezgeh (n): 1)kurum,
müessese 2)tezgâh
helîyayîş (n): erime
helnayîş (n): eritme
îdyom (n): deyim
kakile (m): öz; kabuklu
meyvelerin içi

kamcîn, -e: hangisi
kemere (m): taş
komare (m): cumhurîyet
kombîyayîş (n): toplantı
lebitîyayîş (n): uğraş; uğ-
raşma
peşmirîyayîş (n): gülüm-
seme
raşte (n): düzlük, meydanF
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Hûmara 118. ya kovara kul-
turî Nûbiharî safî bi kirdkî ve-
jîya. Na reya verên a ke yew
kovara ke hertim bi kirdaskî ve-
jîyayêne, yew hûmara xo seba
kirdkî abirnena. 

Kovara Nûbiharî serra 1992 ra
nat Kurdîstanê vakurî û Tirkîya
de kovara tewr emrderg a ke bi
kurdkî weşanîyena.

Na hûmara Nûbiharî de çîyo
tewr balkêş, di kurdanê kur-
mancan bi kirdî nuşto. Nînan ra
yew edîtorê kovare Suleyman
Çevîk, yê diyin zî nuştox Murad
Celalî yo. Seke yeno zanayene,
hetanî ewro zafê kirdan bi kur-
mancî nuştêne la zaf kêmî kur-
mancan bi kirdkî nuştêne.

Na hûmara safî kirdkî ya Nû-
biharî de nuşteyê zaf muhîmî yê
tarîxê kirdan estê. Nînan ra yew
nuşteyê Wisif Zozanî yo ke bi
sernameyê “Asmênê Kirdan ra
Estareyêko Nimite: Mehemed Elî
Ewnî” weşanîyayo. Wisif Zozanî
roşinvîrê kirdan Mehemed Elî
Ewnîyê Sêwregijî dano şinasna-
yîş. Ancî Mehmed Akyol nuş-
teyê xo yê bi sernameyê
“Qetlîamê Dêrqamî” de fekê şa-
hidan ra behsê qetlîamê dewa
Dêrqamî keno ke badê herbê
Şêx Seîdî virazîyabi. 

Nuşteyêko zaf muhîm zî, yê
şaîrê kurdan Cîgerxwînî yo ke
J. Îhsan Esparî kurmanckî ra
tadayo kirdkî ser. Cîgerxwîn,
nuşteyê xo de behsê xatirayanê
xo û tayê birayanê Şêx Seîdî
keno.

Nuşteyêko balkêş zî yê Rindê
Becerîklî yo. Rindê nuşteyê xo
yê bi sernameyê “Hewn û Gêra-
yîş” de bi hawayêko sur-realîst
behsê dinyaya xo ya xeyalî û
dengêbêjê namdarî Evdalê Zey-
nikê û dewranê ey kena. Nuşto-
xanê cinîyan ra Bedrîye Topaç
zî bi nameyê “Qisawete” nuşte-

yêko estetîkî nuşto. Nînan ra
teber zî hema vajîn, nuşte, hî-
kaye û şîîrê ke na hûmara tay-
bete ya Nûbiharî de ca girewto,
pêro muhîm û balkêş ê.  

Na hûmara Nûbiharî de nuş-
teyê nê nuştoxan ca girewto: A.
Samed Mîrzanî, Ahmed Kasi-
moglu, Ahmet Say, Bedîuze-
man Seîdê Kurdî, Çino, Dogan
Karasu, Ehmed Kirkan, Ferhad
Vinderij, Huseyîn Karakaş,
Îrfan Sîmserkîsij, Îzedîn Yildi-
rim, Mela Mehmed Elî Hunî,
Murad Canşad, N. Celalî,
Newzat Dodanij, Newzat Va-
lêrî, Receb Yigitbay, Roşan
Lezgîn, Sadruddîn Saxnisî,
Serdar Bedirxan, Serdar Mele-
kanij, Seyîdxan Kurij, Umer
faruq Çetînkaplan, W. K. Mer-
dimîn û Yaşar Baluken.

Eke ziwanêk warê nuştişî de
aver şiro, şansê ciwîyayîşê ê zi-
wanî hîna zêdîyeno. Ma hêvîdar
ê ke vera-vera nuştoxê kirdkî
zêde benê, kirdkî her ca yena
nuştiş û wendiş, her warê cuye
de sey kila Newroze roşn dana û
yena qiseykerdiş.

Hûmara 118. ya Nûbiharî 
Safî bi Kirdkî Vejîya

Grûba Xebate ya Vateyî kombîyayîşê xo yê 21. Çewlîg de kena.
Na reya verên a ke grûbe Çewlîg de kom bena. Kombîyayîş roja
08.04.2012 de dest pêkeno hetanî 11.04.2012 dom keno. Te-
maya nê kombîyayîşî “termê trafîkî” yê. Grûbe badê ke tayê qay-
deyanê rastnuştişî û gramerî ser o vindero, dima do dest bi
tespîtkerdişê termanê standardan yê trafîkî bikero.

Seke yeno zanayîş, Grûba Xebate ya Vateyî 1996 ra nat bi ha-
wayêko perîyodîk kom bena û hergû rey yew tema ser o termanê
kirdkî yan zî qaydeyanê gramerî û rastnuştişê kirdkî tespît kena.

Her mintiqaya ke tede kirdkî qisey bena ra nuştox û ziwannasî
Grûba Xebate ya Vateyî de estê. Grûbe hetanî nika reyêk Al-
manya de, çarês rey Swêd de, hîrê rey Dîyarbekir de, reyêk Dêr-
sim de û reyêk zî Mêrdîn de kom bîye.

Grûba Xebate ya Vateyî 
Çewlîg de Kom Bena
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Birêz Seyîdxan Kurijî
deyîrbazê ma yê erjaye
Rêzan Rezdarî reyde yew
roportaj kerdo. Ma bi zerr-
weşî pêşkêş kenê.

__________

* Keremî xo ra ti eş-
kênî semedê wendoxanî
rojnameyî ma Newepel a
xo bidî sinasnayîş? Ti
senî yew ca de, senî yew
keye de bî pîl?

- Verî ki ma dest bi ro-
portajî xwu bikir, ez rojna-
meyî Newepel ir serkewtine
wazina. Ez hêvidar a ke yo
karo, yo xizmeto rind ziwan
û kulturî ma kirdkî r’ bikiro.
Vêng ma biresnir her mal-
batê kirdon. Ez hêna z’ tu
bira Sêyîdxani r’ zaf sipasî
xwu pêşkeş kena. Serron o ti hê
miletê xwu r’ xizmet kên, ked û
emêg tu nîyen vîr a kerdiş.

Ez dowê Depi (Karakoçan)
Sarcon id omêya dinya, bayk’ mi
bar kerd şîyo Yex û ez dowê Yex
id bîya pîl. Hetonê şîyêsserrê
xwu ez welat id bîya, omnonon
ma şîn Kueyê Dêrsimî ware, zi-
mistonon ma şîn der-domarê
Wêronşar û ma uca d’ mal xwu
kêrdên wîyê.  Ez şîyês serrê
bîya, ez omêya Almonya, bajarî
Hamburg. Heşt sêrr ez qaçaxê
şîn welat û hêna omên Al-
monya. 1990 id ez omêya û hin
îtya d’ menda û inkey bajarê
Bremen id cuyena. 

* Ez bawer kena Rencber
Ezîz a pey ti hozano verên yê
mintiqaya ma yê ke bi tarzo
modern deyîran vano. To çi
waxt û senî dest muzîkî kerd
û ti çi wext ra kurdî vûnî?

- Humay rehmê xwu Rencber
Ezîz bikir. Ezîz Çolîg id cuyayn û
hêt deyîron a yo asteng ci r’
çînye b’. Miletê Çolîg ti ra hes
kêrdên. O per ra şons yi bi. La
ez dew id cuyayn, hem kesî mi
nisirasneyn, hem zî semêd deyî-
ron a mi ser yo tedaya pîli bî.
Hêt olî ya her kes xwu ver ra
yow fetwa deyn. Vatin, deyîrva-
tiş yow gunawo gird û. Merdim
deyîron vaco, beno gunehkar,
şino cehnim. Eyey ra uca d’ ez
nêşkeya profesyonel dest pêbi-
kir, la qişkekê xwu ra mi deyîron
ra hes kerdên û mi dêyîrî vatên.
Waxto g’ ez omeya Ewropa mi
profesyonel dest pêkerd. Ez za-
zakî û kurmoncî deyîron vona.
La zonê dayîkê mi zazakî yo.
Kurmoncî z’ ez weş qal kena.

* Ti kilamanî xo senî vîc-
nênî? Ti bi xo tekst nusênî,
yan kes to rê tekstan nu-

seno,  yan zî ti şîîranî şaîranî
kurdan gênî û ci rê muzîk vi-
razênî.

- Ez bi xwu z’ nusena û şîîran
şaîron iz gêna, ci ri muzîk vira-
zena. Xebatê mi sêr deyîron ge-
lêrî z’ esta. Mîsal, mi kovara
Vateyî ra şîîrî Gawonê Welatî û
Abdulmuttalîp Koçî girotî û beste
kerdî. Sobîna zî têkilîyê min û
Gawonê Welatî pîya esta. Deyî-
ronî gelêrî ki tu top kerdî, ez ê
deyîron zî pêşkêş kina. Înkey
teknolojî ver de şîyo, înternet
vicyeya, ez her herêmî Kurdis-
tonî ra deyîron gueştarî kina û
gina. 

* Ti muzîkê xo senî name
kenî? Ti kam tarz muzîk vira-
zenî?

- Esas mi paştê xwu deya kla-
sikonî kurdî, ez deyîronî gelêrî z’
pê yow tarzo newe û enstru-
mentonî modernan aranje kena,
muzîk kena dowletî, la ez orjîna-
lîya deyîron nixeripnina.

* Tesîrî kam dengbêj yan
zî hozanî to ser o zaf bîyo?

- Mi ser hêverî tesîrî Eyşe
Şan, cuwa pey Şivan Perwer,
radyoyê Erîwanî d’ rehmetî Ga-
rabetê Xaço, M. Arif Cizrawî û
dengbêjî herêmîyan ra rehmetî
Şakiro, Ehm Berteyic, Sidiqê Bo-
zoyî û malbati d’ baykî mi û
biray mino pîl H. Nezîr zaf bîyo.
Baykî mi zaf weş zeli deyn piri û
deyîrê zazakî û kurmoncî vatên.

* To heta nika çend albumî
vetî? Alaqa senîn a? Klibî to
estî?

- Mi heton inkey hîrê albumî
vetî, di hebî z’ klîbî mi “Ax We-
lato” û “Dil Birîn im” êst. La wir
di klîbê mi z’ kurmoncî yî, ez
inkey yew klîba zazakî ser xebat
kina. Yow hunermendî r’ vinetiş
merg o, gereka tim bixebitîyo.

* Îmkanî to êsti ke ti mî-
yanî şarî ra kilaman arîyê dî,
dêyîranî kehenan bîyarî
werte, yan kesî ke to rê
ardim bikerî, deyîranî folklo-
rîkan bidî to, estî?

- Heton inkey bê tu kesî îna
yow îmkon nida mi. Ez zaf rey
kitab û keyepelî tu ra, deyri g’
tu mîyon Miletî ra dayê arîye,
gêna û ser o xebat kina. Ez şarî
ma ra pawina, komî d’ deyîrê
verênî êst, wa mi r’ bişaw.

* Nika çi xebatê to esta?
Ewro ra têpîya ti wazenî se
bikerî?

- Ez wazina zonê xwi û miletê
xwu r’ zaf xizmet bikir, la se-
medê xebatê muzîk a aborî
lazim a. Eger karmendî ma ini
ware d’ ma hunermendon ir bibî
sponsor, ma eşkên zaf karanî
holan bikir, muzîkê xwu zaf ver
de ber. Ez îtya ra venga kar-
mendonê ma dona û vona, eger
şima zon û kulturê xwu ra hes
kên ma r’ alîkarî bikên. Wa xwu
vîr ra mêkir ki eger zonê ma bi
vîn, ma z’ xwu kên vîn.

* Ti albumanî xo senî ve-
cênî û senî kenî vila? No pî-
yasa senîn o? Îmkanî senîn
î?

- Albumî xwu yo verên mi bi
xwu Îstanbul id kerd zîyêd û îtya
Ewropa d’ bi xwu kerd vila. Al-
bumî didin û hîrêyin mi da fîr-
mayan, înan suêz xwu niard ca.
No pîyasa qet hol nîyo, fîrmayî
gwiş muqaweleyon a nikuenî.
Fîrmayî teyna wazên peron
buwer.

* Ti nika halê muzîkê kurdî
senî vînênî?

- Guerê fikîr mi, inkey ciwanî
muzîkê kurdî ser o xebata hole
kên. Her tarz muzîk id deyîrî
yên vatiş, mesela pop, rock,

hîp-hop, rap û tarzonê
bînon id yow verdşîyeyîşo
hol esto. Çeşîtê muzîkî çiqas
zaf bê, çiqas doletî bê,
ehend xîtabî zaf gueşdaron
keno. Gereka muzîkê kurdî
xîtabî xort, cînî, qic, bacaric,
dewic, kesî wendoxî, nê-
wendoxî, yanî her kesî bikir. 

Muhîm ina ya ki deyîrî bi
zonî ma bî. Ez na xebatê inî
serronî peyinon hol vînena.
Ez inî sê yow reformî vînina
û zaf kêfweş bina. La ini z’
yow heqîqet o ki hêt veng û
tarz a yow verdşîyeyîşo pîl
est, la hêt enstrumental a
ma xwu ver de nidon, kê-
masî ma itya d’ ziyêd ê.

* Şerî neteweyî û ce-
matî de, verdşîyayîş û
azadbîyayîşî cematî de bi

pêroyî rolî hunerî û huner-
mendan, bi taybetî zî rolî
muzîkî çik o?

- Tesîrî yow hunermendî miletî
ser o dahîna ziyêd o sê yow sî-
yasetmedarî. Hunermend, pê
veng û deyîronî xwu ya miletê
xwu r’ nênik o û gereka dêrd û
elêm yin ir bibo dermon, mese-
leyê neteweyî ra z’ dûr mevindir.
Muzîkî ma kirdon dîrokê ma ya,
dengbêjonê ma pê vengî xwu yo
delal a û pê deyîronî xwu ya
meseleyê ma hetonî ina rueci
arda. La ina z’ yow rastê ya ki
hunermend gereka bieşkir azad
deyîronî xwu vacir. Binê tesîrê
şexson û cematon de nemano.
Hunermend gereka neteweyî
fîkir bikir. 

* Derheqî minasebetî hu-
nermendan û polîtîka de vî-
nayê to çi yî. Sey mîsal, tayê
hunermendî girêdayeyî yew
partî yê û a partî musade
nêdo, nêşinî program nêvira-
zenî…

- Guerê mi, basqîyê partîyon
û rêxistinon hunermendon ser o
est. Yow çîyo onayin ini zemonî
d’ semêd ma kirdon a yow kê-
masêya pîl a. Se û pancas sêrrî
cuwa ver axayonê kirdon una
kêrdên. Dengbêjî axayon bîy, la
neşkeyn cematê yowna axayî d’
deyîron vacî. Mîsal, alaqayê Ev-
dalê Zeynikê û Surmelî Memed
Paşayî. Mi no zîhnîyet ra zaf
zerar dîyo. Miletê ma zona, ez
semêd meseleyê neteweyî ya
kota ini rîyer. Her deyîrê mi d’
xilaseyê welatî ma, Kurdiston û
neteweyê ma esta. Ez hêvidar a
ini zulm hunermendon ser ra bî-
yero wedartiş. Hunermendî hê
pîyerê, partî, rêxistinon ê miletê
xwu het di yo. Gereka huner-
mend bê ters ça d’ yow kêmasî
dî, bieşkir ina kêmasî vacir.

Rêzan Rêzdar: “Eger Zon Ma Bi Vîn, Ma Zî Xwu Kên Vîn”
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Tîje peyê koyî ra vecîyaye. Aye sereyê
xo kerd berz, tîje de nîyada. Pêşmirîye-
nade xemdare kîşta lewanê aye ra vîya-
rîya ra. Hînî hîs kerd ke tîje aye de
huyena. Cayode berz de bîye. Teyna koyo
ke tîje pey ra vecîyaye cayê aye ra berzêr
bî. Bêçika kelî berde lewanê xo, naye ça-
reyê xo ra, va, “Ya tîja homete, ti ma bi-
setirne.” Na rey kî pê xo huyaye. Maya xo
ameye vîrî. Xo bi xo va, “Seke her şono
ez manena maya xo.” Seba ke ê deman
pê maya xo leqî kerdîbî, xo ra şermayaye. 

Kemera ke pîşta xo aznaybi ci kemerade
honike bîye. Honikîya kemere vîyarîyaye bi
zerrîya aye. Zerrîya xo bîye honike. Honikî-
yade weşe. Zerrîya xo bîye şêne…

Çimê xo dormarê xo de çarnayî. Gelîyade
teng û xorîye cêrê aye de bîye. Ci ra awade
zelale nazdar-nazdar herekîyayêne. Çimê xo
gina pêrarade barîye ra. Pêrare teqîb kerde.
Çi bîvîno? Çeyeyode xirabe! Banê çeyî gi-
nayo zereyî ro labelê dêsê xo hona lingan
ser o yê. Verê çeyeyî de baxçeyêk esto.
Sincê xo yê pawitişî hona ca der ê. Seke
hona wazenê pawitene bikerê…

Zereyê xo de çîyêk visîya. Şênîye cayê
xo da xemgînîye. Janêk kewt zerrîya bele.
Mayêke ameye verê çimanê aye. Mayade
kincê kurdînî ser o. Leçegade kesk, sûr,
kewe û çeqere serê sereyî de. Leçegade vi-

likine. Hermeyê xo semernayê, bi lezkanî
êna şona. Kifş o ke gureyê xo zaf o. Ciwanik
a. Bejnbarî û rindek a. Çareyê xo ra kede
herekîyena. Dosere de wuştbî ra, selx ver-
daybî ra, mast kerdîbî meşke şanaybî, ronê
ci vetîbî. Heta ke ara bîbî şîrîn qet nêvine-
tîbî. Ara kî hadir kerdîbî. Seke şên asena.
Ma hînî nêbî, kar û gure, kede zereyê mor-
demî de şênîye virazena…

Corê çeyeyî de raşteyêk esto. Uca ra qîjî
û vîjîya domanan êna. Domanî kay kenê.
Weş-weş kay kenê. Şênîya înan hard û as-
mênî kena pir. Huyenê. Huyayîşê înan sey
aşme zerd o. Sey aşma çarêsşewîye. Sey
gula samoyî. Kewe yo.

Jû ha wo cêr ra, qîyame ra oncîno cor.
Seke tayê bîyo kuz. No pî yo. Pîyode ked-
kar. Pîyode mexrur. O kî bi keda xo maxrur

o. Seba ke domananê xo nê-
keno sêyanê verê çêveran,
mexrur o. Ê biresê jûmînî şên
û şad pêro pîya arayîya xo bi-
kerê…

Û hînî nêbî. A rastîye! A
rastîya gosirmete! 

Asmên bî tung û tarî.
Hewrê sîyayî vecîyay. Rîyê tîje
guret. Tîje bîye vîndî. Hard
lerza. Kemerî serê sereyê înan
de gilêrî bîyî. Maye nêşkîye le-
yîranê xo binê pêşê xo de kom
bikero. Pî hetêk ra şî. Hînî zî-
yaderî bî kuz. Bî vîndî. Domanî
bî vilayî şîyî. Kam çi zano her
jûyê înan kotî yo?

*
Sereyê xo kerd xo ver ke

kes hesiranê aye mevîno. Hesirê xo kerdî
pak, bi peşkîra xo ya ke boya araqî ci ra
ameyênê. 

Îtîya warê kurdanê kirmancan bî. Kir-
mancî seba ke deştan de mehelîyê, kulturê
xo vîndî mekerê, xo biseveknê nê koyanê
berzan de ca bîbî. Yan gelîyanê xorîyan de
yan kî cayanê berzan de, ê cayê ke destê
dişmenî meşkîyo bireso ci, ê cayan de ca
bîbî. Tewr zêde hîrê yan kî çar çeyeyî têlewe
de nîyaybî ro. Nika pêro tal û wêran bî. Pêro
talan bîbî.

Çi balkêş o ke pêraranê nê çêyan de
hona pîyazan zîl dayêne.

Nê vengî a xorînîya tarîxî ra vete:
- Hevalê delalî! De wurzên ma şîme.

Hona raya ma zaf menda…
Çile 2012

Pêraran de Hona 
Pîyazan Zîl Dayêne!

Şeyda ASMÎN

Yew edetê ma wo baş esto.
Ez ke zana-nêzana no edetê ma
hetî ma ra yeno ca. 1970 ra nat
me deştê Çewlîgî de cuwîyenî,
cuwa ver ma şeş hebî keyeyî bî.
Nika hûmarê keyanî ma bîya
zaf. Lebelê zafbîyayîşî keyanî
ma edetanî ma beyntar ra we-
nêdertenê. 1970 ra na heta ko-
melî ma esto. Wexto ke ez
ciwan bîya pilî ma komel viraş-
tenê. O wext komel keyê ma di
ameyênê pêser. Wexto ke pîyê
mi dinyayê xo bedelna komel
keyêyî datî mi de amenî yew
ca. Rêy-rêy dore xeripîyenî. Çi
ra? 

Sedemê yi vacîme. Kam ro-
jekê yew meymanî cîranî ma
biamenî, pîyerî cîrananî ma şinî
keyeyî ê cîranî ma. Weyaxut
nêweşîyê cîranan di komel  ke-
yeyî cîranî nêweşî di ameynî
yew ca. Wexto ke yew maze-
reto xususî çîne bî komel keyê
ma de ameynî pêser. Ma gede-
yan zî rey-rey şinîme beşdarî
komel bîyêne. No kombîyayîş
hetanî ewro dewam kerdo. La-
belê şeklê xo, armancê xo, ê ke
yenî komel bi serranî eyin gelêk
bedeliyenê. Nika zî yenî pêser û
yew kombîyayîşo zaf rind vira-

zenî. Her şewêk keyeyî yew cî-
ranî de yenî pêser. Cû ra ver
serrê cematgêran gird bîy. Nika
zî serrî yin bîye qişkek. Ez wa-
zena ke yew hedîseyê nê kom-
bîyayîşî şima rî bivacîme. 

Rojê hîrês sibatî de keyeyî
yew cîranî de komel yeno pêser.
Şima zî zanî ke rojê çarês sibatî
“Rojê Waştîyan” a. Meymanê ke
hê cemat de nêzanî ke rojê ke
ho yeno “Roje Waştîyan” o. Ne
zî yeno vîrê yin.

Yew cîranî ma rî sole lazim
bena. Nameyê yî zî Hîkmet o.
Hîkmet lacî Çerkezî Mexî Hew o.
Hîkmet peranî solê xo dano cî-
ranî ma Xeyrî. Xeyrî zî Azi ra

lacî Hecî Saîm o. Peran dano û
vano ti eşkenî mi rî yew çuwal
sole bîyarî? Xeyrî vano e û pe-
ranî Hîkmetî gêno. Badî peregi-
rewtişî ra pey cemat xêlek
ronişeno, qal û qiseyan keno.
Gelêk wext bêyntar ra şino.
Yeno vîrê birayê mi ke siba
“Rojê Waştîyan” o. Nameyê bi-
rayê mi zî Yunus o. Yunus,  Hîk-
metî ra pers keno û vano:

- Kekê Hîkmet siba rojê waş-
tîyan o. Ti xanimê xo rî, veyva
ma rî çi dîyarî genî? 

Hîkmet tede moneno, ziwanî
xo beno giran. Nêeşkeno qalî
bikero, tede moneno. Na rey
Xeyrî keweno beyntar û vano:

- Ti vanî wa Hîkmet çi bi-
gêro? Şima cematî dî ke pereyî
dayî mi û mi ra va ma rî yew
çuwal sole bierîne. Ez siba yew
çuwal sole gên. Siba “Rojê
Waştîyan” a, wa kek Hîkmet na
sole xanime xo ra şon û wa
dima xanime xo bilîyeso. O ke
no qayde vano, merdimê ke hê
komelî de pîyero pîya huyenî.

Dîyarî dayîş û girewtiş çîdo
zaf baş o. Ganî merdim goreyê
quwetê xo nê wazîfeyê xo bî-
yaro ca. Têyna rojê waştîyan de
nê. Rojê waştîyan çend serrî ra
nat kewto mîyanî ma kirdan. Cû
ra ver mîyanî ma kirdan de no
edet çine bî. Roj bi roj edetî ne-
weyî kewenî mîyanî ma kirdan.
Rojê waştîyan, rojê dayîkan,
rojê kalikan ûsn. Ganî ma tim û
tim qedrî û qîymetî dayîke xo,
pîyê xo, datanê xo, xalanê xo
bizanîme. Yew serre de yew roj
xatirzanayîş goreyê ma kirdan
nîyo. 

Ganî ma keyeyê xo ra dest
pêkeme û hetanî neteweyê xo
hes bikeme. Eke ma no qayde
bifîkrîme ez eşkena vacîme ke
dinya de yew dara ma zî kok
erzena û fêkî gêna. Xortî ma wa
“Rojê Waştîyan” de waştîye xo
rî xelate biernîyene. Ma nêeş-
kenî no fikr mîyanî xo ra ve-
cîme. La ez wazene ke wa rojêk
wayîkê xo rê zî yew xelate bi-
gerîne.

Rojê Waştîyan

Doxan KARASU
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Çewlîg, yew bajaro qij o. Tede
heştay henzar tenî cuwîyenî. O
tewir yew bajaro qij o ke her kes
yewbinî qet nêbi yew hewe dîyo.
Dormaleyê Çewlîgî pêro ko yê.
Çewlîg ho beynatê nê koyan de
yew çale de yo. Mîyanê Çewlîgî
de di hebî layî vîyarenî. Nameyê
yewî Saxyêr o, o bîn zî Xeyd o.
Seba şîyayîş û ameyîşê wever û
naverî zî di hebî pirdî virazîyayê.
Layê Saxyêrî, Çewlîgî keno di le-
teyî. Leteyo ke hetê vakurî de
maneno nameyê ey bi tirkî panî-
yayo, vanê “Duzaxac”. Keyeyê
zafîne ho uca de. Çarşîyê (sûke)
Çewlîgî zî ha hetê başûrî de ya. 

No semed ra çewlîgijî her roje keyeyê xo
ra yenî çarşî û şewe şînî keyeyê xo. No şî-
yayîş û ameyîş de o ke erebeyê ey esto bi
erebeyê xo, o ke erebeyê ey çin o bidolmî-
şan şino û yeno. Çewlîgijî nê dolmîşan ra
vanî “xet erebasî”.

Keyeyê mi zî ho Duzaxac de. Xora ez zî
bidolmîşan şina sûke û yena keye.

Rojan ra yew rojê ez sûke ra semedê şî-
yayîşî keyeyî nîşta dolmîşe. Çewlîg de ti
nîştî dolmîşe û yew qoltix to rê heya, ti ni-
şenî ro. Eke nêheya, xora ti ha yî pay ra.
Mavajî ti niştî ro, ancî zî cayê to garantî
nîyo. Çunke bê hetê vernî û peynî ti vanî
qey cayê cinîyan yan zî keynayan o. Ti qol-
tixanê mîyanênan de ronişî û yew cinîke bî-
yero cinişo, ti mecbur cayê xo danî ci. Ti
qayîl nêbî zî ti danî ci. Ti cayê xo ci nêdi,

muewînê dolmîşe bêminet to ra vano wirze
uja ra, wa na cinîke ronişo.

Camêrdê Çewlîgî zî naye zanenî; aye ra
qoltixê mîyanînî veng bê zî nênişenî ro, yan
şînî hetê pey a yan zî şînî hetê vêrnî, verî
şoforî.

Ez ke nîşta dolmîşe, hama venge bî. Ez
şîya hetê pey. Hetê pey de çahar hebî qol-
tixî estî. La nê qoltixî biney teng î. Yew
merdimo xurt biameyênî uja roniştînî, cayê
di qoltixan guretînî. Ez nişta ro. Dima zaf
nêvîyert çahar ra di û hîreyin zî bîyî de. Mu-
deyêna vîyert. Yew mêrik ame seba roniş-
tişê qoltixa çaharin a. Ez ewnîyawa ho
yeno, mi kiftê xo ardî pê. Mi va, wa mi ra
eciz nêbê û ê ke ha yê mi kîşt a ronişte wa
rehet bî. Mêrik ame mi kîşte de ronişt û
tengbîyayîş ra kiftî ma sawîyayî yewbînan

rê. Dolmîşe bibî de. Cinîyan cayê
xo guretbi. Xora cadeyê Çewlîgî
zaf hol nîyî. Çalî tede zaf î. Dol-
mîşe zî xora no semed ra zaf şî-
yena tê. Ma zî, ti vanî qey
govend a û ma vejîyayê verî def
û zirna kiftanî xo şanenî tê. O
qeyde ma zî şîyenî têra. Mi kiftê
xo antibî pêser la ê ke ha yê raşt
û çepê mi de bin ra xemê înan
nêbi. Xo vera dayo, ti vanî qey
koşkê babîyê xo de yê. Dolmîşe
bineyna şî. Xora zaf zî şîyeynî
têra. Dezayanî mi (ê ke ha yê
kîşta çep û raştê mi de) xo zî
vera dayo, giranîyê leşê înan ha
mi ser o. Mi xo hewêke aver da
û newe ra şana qoltixe. Nê wil-
lay! Dezayanê mi qet xemê înan
nîyo. Mi va lîya ca verde. Ti bi-
neyna yenî war, deymîş be. Çewî
rehetîya xo ra meker. La nê! De-
zayanê mi, bi kiftê xo û giranîyê

leşê xo ha mi ser de. Ez ewnîyewa wina nê-
beno. Willay mi zî giranîyê xo vera da. Pê-
serantişê kiftanî xo ra zî fek verada. Seke ti
kolî xo dest ra zît biker bierzî erd. O qeyde
mi kiftê xo vera dayî. Sey yew meyîtî mi gi-
ranîyê xo da înan ser. Binî çiman ra zî ez ha
ewnîyena dê hê se kenî. Senî ke mi xo
verda wirdine (her diyan) zî xo ant pêser.
Cayê mi kerd hîra. Bi rehetî ez resaya cayê
xo û ameya war. 

Ez duşunmîş bîya. Mi va: “Hetanî ke gi-
ranî nêkewte înan ser, înan qet xo nêant
pêser. Nêva no mêrik zî ho beno narehet.
Xo kerd yew gude. Key ke giranî ame înan
ser hema ferq kerd ke yew sixletî esta. 

Eceb nê însanê ma se benê wina? Gereke
ma tim çuwedest bî?”

Raywanîya Dolmîşe de

Yaşar BALUKEN

Yew xort, goşd de goşdan,
xeberan goşdareno û şono du-
raxê dolmîşan. Yew banke ser o
nişt ro. Yew camêrd ame, ey
het nişt ro. Bastona xo girewte
xo ver. Nadet (ewnîya) nata
weta. Bado nadet xortî ke, goş
de goşdane. Xortî merdekî ra
va: 

- Xalo merheba.
- To rê zî merheba.
- Xalo to xeberî eşnawitî?
- Çi xeberî, qurbanê to?
- Xalo vizêr hîris û çar ciwanî

kiştê, xebera to çin a?
Mêrdekî çimê xo ardî xortî

ser, bastona xo rind pişti de, er-
dîşa xo girewte destê xo yê çepî
zere, ame nêzdî dê, goş da
xortî û pê vengo nizmek û bi
mereqdê girdî ya va:

- Kamî ciwanî kiştê?
- Eskerê Tirkîya, sînorê Qila-

banî de ciwanê kurdan kiştê.
Mêrdekê pîlî, bastona xo zî-

yade wişki pişti de û va: 
- Heywax, heywax, heywax!

Hende can şi, heywax! Adir

kewt ma zere, heywax!
Hana va, bermiş kewt qirike,

heta ke, dolmîşe ameye, uca
berma.

Na meselaya ke mi cor de
nuşte, mesela rasta, sonike
nîya. Xorto ke, mesela mîyan
de yew hembazê min o. 

Badê, qatlîamî ser ra çend
rojî vîyertî. Aye ke, merdî,
merdî… Ayê ke mendî, mendî.
Labelê derd û kulandê xo wa
mendî. Ayê ke mendî belkî vanê

“Ma çira nêmerdîme? Birayê
ma, qeç û qulê ma merdî, ma
çira nêmerdîme?” Derdê înan
bîyo derdo pîl. Şenik yew gure
nîyo, hende xortî, merdim bi-
kero bindê erdî. Piritişê înan
kam vano şenik o, nîyetê ey
rind nîyo. 

Ma zîyade nêbermene seba
afatan û felaketanê însanan. Ma
vajê, ma ra dûrî yo, la ez nanî
ser qesem kena, dûrî nîyo. Na
meselaya Qilabanî ser o belkî

mileta ma zaf nêvin-
dete. Gonîya ma ser o
vinde. Hukmatê na
dewlete vano ma yê
teqîb de. Nê tofanî ser
ra hîrê aşmî vîyartî,
kanê, se bî? Hukmatî
yew paşa yan general
gure ra girewt?

Ewro newe nîyo no
tofan ke yeno ma sere
de. Kam binado (biew-
nîyo) tarîxê na coxrafya
û welatan, wa binado,
uca de meselaya Qila-
banî ra zaf zîyade trajîk
û dramatîk meselanê
kurdan vîneno. Wa kes
ma fehm mekero ke,
ma yê vanê tirajedîya
Qilabanî nêvînenê, ma
yê xefîf û muhîm nêvî-

nenê.
Ney ra ma vanê ke, nê xe-

tayî, xeta nîyê. Na mesela, ez
vana ke, di seyî serrî ra vêşêr
yew mesela ya. Hukmatî na
coxrafya de yê, wina kenê û
dima vanê “No gure xeta bî.” 

Ma yewbînan sinasnanê. Wa
kes mereq mekero.

Qilaban ma zerre de yew
tofan o ke adirê ci zaf serran
hown a nêşino…

Adir Kewt Ma Zerre,
Heywax!

Ednan BERMAZÎ
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Yew lajek beno. Seba debara
xo arêye gurîneno. Rojêk êreyêk
ra lajek û cinîka xo seba gureyê
meşte kuwênî qalan. Lajek ci-
nîka xo ra vano:

- Cinîk, eke siba şilî bo, ez
şono arêye, eke weşî bo, ez
şono hêga de cite keno.

Cinîke vana:
- Mêrik xeyrî ser vaje

ke wa gureyê to xeyrî ser
şîyero.

Lajek vano:
- Lîya cinîk, xeyr-meyr

çîn o. Eke dijne varaye, ez
şono arêye, xele tehneno.
Eke hewa weş bo ez şono
hêga de cita xo keno.
Ehend! 

Cinîke vana: 
- Ez çi vaja? Wa bo.
Siba dîyeno hewa weş

beno. Lajek estora xo pa
hecetanê cite ya keye ra
vecêno, yanî şono cite. A
hele yew qumandar pa
çend eskeran a yanî şono Dîyar-
bekir, rayîrê xo vîn kerdo û
ameyo dewe keyeyê muxtarî.
Muxtarî ra ardim wazenî. Seba
ke ê rayîrê xo bivînî, yew rayber
wazenî xo reyra. Muxtar keye ra
vecêno yeno meydanê dewe ke
yew merdim bivîno eskeran
reyra ray bikero. A hele lajeko

ke şono hêga cite, raştê ey
yeno. Muxtar veng dano:

- Filan kes, hey bîye tîya!
Lajek estora xo ca verdano

vaz dano hetî muxtarî ya. Re-
seno muxtarî het vano:

- Vaje muxtarê mi, vateyê to
çina yo?

Muxtar vano:
- Lez bikewe nê eskeran ra

ver, rayîr binawne înan, bibere
Dîyarbekir. 

Lajek muxtarî ra vano:

- Vateyê to sere û çimanê mi
ser. 

O ca de keweno eskeran ra
ver, dewe ra vecênî. Dewe ra
kewenî dûrî, yeno lajêkî vîr ke
fîrarê eskerî yo. Lajek lebitîyeno
ke senî eskeran re biremo. Epey
yew raywanîye ra pey resenî

yew neqebo teng, lajek xo bi xo
vano, “Firsetê remayîşî no yo!”
O uca de eskeran ca verdano,
vaz dano ke biremo. O xeylek
vaz dano, eskeran ra keweno
dûrî. Na rewşe ser o qumandar
emir dano eskeran:

- Şima se kenî çi kenî nê la-
jekî tepîşênî, nê remayîşî de
yew gure esto. O bîlasebeb nê-
remeno.

Nê vateyî ser o eskerî kewenî
lajekî dima, remayîşê lajekî ha-

vile nêkeno, eskerî
ey tepîşenî, pey ser
anî qumandarî het.
Lajekî gênî xo reyra
hetanî Dîyarbekir
benî. Uca de ser
kenî, sax kenî ke
lajek firarê eskerî
vecîyeno. Lajekî uca
ra gênî benî esker.
Aşmî, serrî ser de
şonî, eskerîya lajekî
qedîyena. Lajek tes-
kereyê xo gêno,
dewê ti ha ça ya? O
keweno rayîr hetê
dewa xo ra şono.
Epey raywanîye ra
pey reseno dewe.

Şono verê berê xo û berê keyeyî
kuweno. Cinîka ey yena peyê
berî û vana:

- Ti kam î?
Lajek vano: 
- Ber ake cinîka mi ez o,

mêrdeyê to. Xeyrî ser ez
ameyo...

Xeyr-Meyr Çîn o

Îrfan SÎMSERKÎSIJ

Fisker gineno tîzkerî ro.
Boça herî sey verî.
Aşik kelibîya, def dirneno.
Heş ke bi pîr, heşleyîrî pê kay
kenî.
Golikî keyî gayê keyî ra nê-
terseno.
Cîrano mixanet, kê keno wa-
yerî hacet.
Aşma sibat vergî ana hiyat.
Galgala ki cuwên de bena wa
hêga de biba.
Kutiko ke nêzano bilawo, mi-
safirî ano berî ver.
Hîşayîşê estorî rîdê gayê borî
ra yo.
Kê eybê xo çewres serrî verê
hemîne zano.
Kes doyê xo ra nêvano tirş o.
Qala weşe marî qul ra we-
jena.
Zûrî bike xerîbey di.
Darûyê waştişî dayîş o.
Zorê kutikî şîyero, tanzî ra
beno pêt.
Bêrî xo zerze bike, cîronê xo
dizd meke.
Kerga şanî, qanza sibayî ra
hewlêr a. 
Kerga ewroyî mede bi qanza
meştî.
Vateyê melayî bike, kerdenê
ey meke.
Bize mîyon kel wena, eşkera
zîyena.
Fek weno, rî şermayeno.
Qala temame heran rê vacî-
yena.
To hênî dî tira awe bişime.
Kerraya girane cayê de xo de
giran a.
Neng nengî, qalê vengî.
Qina kutikî ra boya weşe
nêna.
Kutikî rê kate.
Biza gerrine her delawe ra
awe nêwena.

Îdyomî

Adirê kêş da leş. 
cita her û gayî bîyayyene
Dijeyî dest kerdo leyîrê xu ra
vato “Çend nemr o!” 
Malê axayî şono, gune xizim-
karî ra vecêno. 
Manga merde do birîya. 
Mêrek cinîya xo rê geyreno
mehney, vano “Ti ardan vê-
jena qina xo têşanena!” 
Merre nêşîya şêro dêsî, gezi
qina xo ra pêşeno. 
Qutê ma wena şarî rê hakan
kena.
Dêso to rê vana, veyvê ti bi-
eşnawe.
Sere nêdejeno, çalma ti ra
bestenî.

Arêkerdox: 
Mistefa GOMAYIJ

ÇEND VATEYÊ  
VERÊNAN 
Û ÎDYOMÎ

Xelifeyî Leyla ra vat:
- A ti ya? Mecnun semedê to ra perîşan bi û xo vindî kerd? Ti rindanê bînan ser ra nîya!
Leyla va:
-Hiş be! Çunke ti Mecnun nîyî.
Tadayox: Mehemed YERGÎN (Mewlana, Mesnewî, Beytê 408-409.)

AAZZAADDÎÎ

Ez êdî bi ziwanê xo
Bi rengê xo

Zergun beno
Êdî sey xo ciwîyeno

Hende newe
Hende delal û zelal

Zozanan de
Deşt û gelîyan de

Sey boranêko azad fireno
Halînê xo tîje ser virazeno

Heme çî sey parçeyêkê buhuştî
Aseno mi rê
Heme çî de

Welatê mi keweno mi vîr
Leyîranê xo ra vano ez

Ma şima reyde benê gird
Ma şima reyde vazdanê

Ver bi tîje û ver bi roştîye

RRoohhee ll aa tt  AAKKTTUULLUUMM

QQeezzeennccêê  LLeetteeyyêêkk  NNaann îî

Înan wesaît da verê cewî 
Bar dekerd bi hêzê xo yê nêmcetî
Laj, kêna kewtî rayîr çar kesî
Apo, Elî, Rûken û Xeyrî
Resayî cîyabîyayîşê di rayîran
Bîy veng vîtesê wesaîtî
Nêzana se biko şofor Elî
Apoyî xo eşt kişta rayîrê bînî
Tena mendîy hîrê canê tezeyî
Axir ke pakewt kasaya motorî
Nêke şîyêne zereyê dereyî
Ser ra erzîya hevalo Xeyrî
Motor vindert bi destê Homayî
Kewt mîyanê dilan barî û warî
Tena şikîya destêk û di lingî
To rê zaf şikir ya Rebê Alemî!
Beno ke leteyêk nan dayo yewî

XXeeyyrr îî   YYaaşşaarr
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ZZeennggee lloonnyyaa
Adir TILISTONE

Ti pironayîşê tarîxî ra ver
Wextê wexton ra resaya heta wita
Ti xorînîya zerrî mîyon de nimita bîya
Edetê hinzar serron to ser o
To kaş kerdêne zeredê xo
Cuya to binê lingon de
Û ti resaya inê demê atomî

Hesîrê to rişîyaynê, pirrî gonî
Îna kula to ya bêdaru
Çimê to asmîn
Lîlaw
Porê to xeleyê Herranî
Gijgal
Weşîya to mîyonê cemedî de ya
Mela edetî yîne şirê binê ardî!

Ti newe zaclon bîya kuhodê wesarî ra
Wexto ke vilê to rişîyaynê
Ûmênê bi hiş fermonê to
Gula milvista Zengelonya.

Weşîya rîyê to herra bê awi
Lete-lete şeqilon de gêrenê
Gormarê wextê circirikon o
Tebax
Û yewe ra hinzar dono ard Zengelonya.

Ti kure ra bizona a gedeyîya xo ra
Însafê vergî esto leyîrê haroşê tepîşteyî
rê?
Mela şirê binê ardî
Edetî
Ê ke dindononê xo pêsawenê
Bêmerhemetî
Tepşenê binê qirriki
Leyîronê xo wenê
Zûrî ra hesiro rişnenê
Û kendirê namerdimîye dekenê mildê to
Sewtê to birnenê
Zonê to qefelnenê
De vaci Zengelonya
Ti kure ra bizona?

To zozanonê Koyê Sipî ra
Vengê zerra xo eşkera kardêne

Taseki rê, nefeli rê
Padûseki rê, guli rê
Gula veyveki rê û sungi rê
Mem û Zîne veng dayêne to
Erdeşîr û Rustemê Zalî leweyî Araratî ra
Kawayê Asinkar Qoma Keynaya Qiralî ra
Ti kure ra bizona
Wextê kîlono yew boya weşi yena
Garmine kena geş
Ti ê wextî mîyon de bîya
Ti çi bizona hewna ardê to ser o cemed
Şeqilê cemedinî donê qarsi
Hewna zî to kesî ra nêvatêne hesker-
dişê xo
To xorînîya zerrî de nimitibî
To heskerdişê xo resna ca heya peynî
Heskardişê serê Koyê Sipîyî to ser o
akewtbi
Hişî xo vîn kerdibî Mişraqî
Dûrî ra temaşeyî to kardêne
Wexto ke vayê koyî reyra têşonaynê
Condila
O wext zerreyî qerefîyaynê
Çimê yê rayê Xizikî
Zerrîya to
To de nêmendêne
Ceremoyê Nemrûdî
Hewrêsê Koyê Sipî
Heskerdişê Sîpanî
Hîrayîya Herranî
Vengonê şima teberdê veyşanî
Dor qelebnenê
Heskerdişê zerrîya to Xemil
Şîyênê gole mîyon ûmêne awki
Û şahid bi Pîro
Dindonî pêsawitê
Dome ronaynê, jehr rijnayêne
Xo vîr meya
Xo vîr meya kendirê xozî

Çimê to asmîn
Zelal
Porê to xeleyê deşte
Têrokerde
Rîyê to gula vêveki
Veng yeno to Zengelonya?

Panelê edebîyatê nuştekî yê kirdkî Çewlîg de
virazîyeno. Panelê ke hetê komela Bîn-der û
Firat-Derî ra organîze beno de Mehemed
Malmîsanij, Mehmed Selîm Uzun û Roşan
Lezgîn sey panelîst beşdar benê.

Panel 07.04.2012 de roja şeme saete
14:00 de Merkezê Kulturî yê Çewlîgî de
dest pêkeno. Sernameyê qiseykerdişê Malmîsa-
nijî “Averşîyayîşê Ziwanê Nuştişî û Edebî-
yatê Kirdkî”, yê Mehmed Selîm Uzunî
“Edebîyatê Kirdkî de Mewlidî û Cayê Mew-
lidan” yê Roşan Lezgînî zî “Edebîyatê Mo-
dern yê Kirdkî” yo. Panel de derg û dila
edebîyatê nuştekî yê kirdkî yeno munaqeşe
kerdene.

Goreyê melumatê ke ma organîzatoran ra gi-
rewtîy, panel de seraser bi kirdkî yeno qisey
kerdene. 

Tîya ra ver zî, par roja 02.04.2011 de bi na-
meyê “Panelê Ziwanê Kirdan” Çewlîg de eynî
salone de yew panel virazîyabi, Malmîsanij û
Wisif Zozanî sey panelîst qisey kerdbî û bi
seyan çewlîgijî beşdar bibî. 

Hîna verê cû zî, 12.04.2009 de salona Otel
Sarioglu ya Çewlîgî de Panelê Ehmedê Xasî vi-
razîyabi, ancî Malmîsanij, Muhyedîn Mîyalanî û
Melayê Kavarî sey panelîst beşdar bibî.

Çewlîg de Panelê 
Edebîyatê Kirdkî


