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rojnameyo kulturî yo 15 roje

Ziwanê Hewnî

E s a d N A M DA R

Wextêko derg ser ra vîyarto ke ez hewnan tena ziwanê xo de nêvînena. Kîşta
ziwanê mi de çend ziwanê
cîya-cîyayî zî benê meymanê
hewnanê mi.

Kombîyayîşê Grûba Xebate ya Vateyî û Panelê
Edebîyatê Nuştekî yê Kirdkî Çewlîg de Virazîya

16-30 Nîsane (Nisan) 2012

Hûmare: 27

Kombîyayîşê 21. yê Grûba Xebate ya Vateyî rojanê
08-11.04.2012 de Çewlîg de Keyeyê Maliman de virazîya.

Vaya / Fîyat: 1 TL
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ÇEWLÎG- Panelê edebîyatê nuştekî yê kirdkî roja 07.04.2012,
saete 14:00 de, salona Merkezê Kulturî yê Çewlîgî de virazîya.
Panel hetê komela Bîn-Der û komela Firat-Derî ra organîze bi,
M. Malmîsanij, Mehmed Selîm Uzun û Roşan Lezgîn qiseykerdox bîy, Doxan Karasuyî panel îdare kerd.
Malmîsanijî qiseykerdişê xo de behsê tarîxê nuştişê kirdkî kerd
û va “Seba ke kirdê ma verên a koçer yan nêmkoçer bîyê yan zî
şarê dewan bîyê coka ma erey dest bi nuştiş kerdo. Rewşa ziwanî
eynî wext de sewîyeya cematî zî nîşan dana. Nika ke kirdî hîna vêşî
bajaran de ciwîyenê coka hewceyîya ziwanê nuştekî esta...”

Rindo:
“Hunermend Ganî
Azad bo û Azadane
Huner Virazo”
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Ziwanê Mi rê Se
Bîyo?
Şengul ARSLAN

Ma ziwanê xo rewna ra vinî
kerd. Ma tipînî rê kirdkî, seke
dewe de bawkalê xo reyde yarîkerdiş bîya. Ma de kirdkî sey
ziwanê heyatê dewe bi.

Pîre û Luye
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M u j d a t G Î Z L ÎG O L

Beno nêbeno, yew pîre yew
zî keynaya ci bena. Keyeyê
keynerda ci yewna dewe de
beno. Na pîre rojê vana ez şira
keyeyê keynerda xo.
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Roportaj:
Seyîdxan Kurij
Şanoger Rindo: “Hunermend gerek azad bo û azadane hunerî virazo. Dinya de pêroyî hunermendan otonom ê, yanî azad nîyî û nêşkenî hunerî xo zî azadane bikerî. Tayê hunermendî vanê ma
hunerê partî virazenê, o zî qerarê înan o. Ez xoser hunerê xo virazeno, eger hunerê mi ra çend partî
û cematî fayde vînenê, no zî mi motîve keno. Heme xebatê mi polîtîk î.”
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Cenîyeka Azije û Şêx
Zerîn AZRAWA

Rojêk yo şêx aspar şino dewa
Azî û beno meymanê yo merdimê azijî. Keyewo g’ şêx tede
bîyo meyman, desirmay yinî z’
çinî k’, cenîye keyî teyya wa.

7

2

16-30 Nîsane 2012
EDÎTORÎ RA
Roşan LEZGÎN

Parî ra nat ma panc rey kursê
kirdkî dayî. Ma çend kursî komelanê cîya-cîya yê Dîyarbekirî
reyde organîze kerdî. Goreyê
konseptê ma ra, komelanê cîyacîyayan reyde organîzekerdişê
kursan polîtîkayêka raste û kêrameye ya. Ma do nê hewa fealîyetanê xo dewam bikîn. Çunke
hedefê ma yo sereke no yo ke ma
mîyanê heme kurdan de kirdkî
aktuel bikîn, îmaj û prestîjê kirdkî
berz bikîn. Û xora ma kurdan sey
terefdar û muxalif yan sey baş û
xirab yan sey dost û dişmen kategorîze nêkenê. Coka ma rehet
ê. Ma şênê her grûba miletê kurdî
ke xo kurd zanê reyde bi asanî dîyalog saz bikîn. Êyê ke ma sey
reqîb vînenê yan êyê ke bineheqîye hesûdî û dişmenîya ma kenê
û berê dîyalogî gênê, helbet estê.
No sucê ma nîyo!
Metodolojîyê ma yê kursî zaf
kêramaye yo. Verê verkan, ma
xîtabê a şêlige kenê ke bitaybetî
ciwanê wendekar yan zî mezunê
unîversîte yê û nasnameyê xo yê
neteweyî ra xeberdar ê. Ziwanê
mintiqaya xo zanê la qiseykerdiş,
fehmkerdiş, wendiş û nuştişê
kirdkî de zehmetî ancenê.
Ma hişê kursîyeran nêdanê tê-
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mîyan ro. Hetanî ke mumkin o,
ma ziwanî bi şeklêko sade musnenê. Kursanê ma de kursîyerî bi
xo aktîf ê, ma (dersdar) tena
ardim kenê ke kursîyerî ziwanî bişinasnê. Babetê dersan zî bi hawayêko pedagojîk, wina basît
yenê musnayene. Ma çimê kursîyeran de ziwanî yan zî qaydeyanê
gramerî giran nêkenê. Çîyo ke
kursîyeran rê hewce keno, ma
tena ê musnenê. Yanî, verê verkan kursîyer alfabe rast nas bikero û biwano. Dima seba ke
rehet biwano û bişêno binuso,
ganî nêrî û makî û zafhûmarîya
çekuyan, nuştişê îzafe û zemîr û
edetan, sufîks û prefîksan, sifet û
karan bimuso…
Ma kurs de, bitaybetî cîhazê
projeksîyonî ra îstîfade kenê.
Çend dersanê peyênan de her
kursîyerê ma yew metno qijkek
nuseno. Ma metnan verê çimê
heme kursîyeran de redakte
kenê. Bi no qayde, dersa teorîka
ke kursîyeran dîya, eynî wext de
pratîkê aye zî vînenê. Bi no hawa
tersê kursîyeran ziwan ra şikîyeno, êdî bi çimê kayêkê şênayî
ewnênê kurs û ziwanî ra.
Munaqeşeyê tewşî, munaqeşeyê ke form yan zî kokê çekuyan
ser o benê, mulahezeyê etîmolojîkî yê rîwayetwarî kursê ma de
nêbenê. Helbet kurs de dîsîplîn
esto la wişk nîyo, wina şîrin û bi
rizaya zerrîya kursîyeran o.
Çunke kursîyerî bi xo, xo şirîkê
kursî vînenê. Çîyo tewr muhîm,
seba ke konsantrasyonê ma de

îdeolojîyê tengî, fikrê partîzanîya
sîyasî yan zî egoîzm û hesedê kesîtîye çin o, ma ziwanî û fikrê neteweyî esas gênê, coka kursîyerî
zî zaf rehet ê.
Hetanî nika nê panc kursanê
ma de zafê kursîyeranê ma dest
bi nuştişê kirdkî kerd. Hetê wendişî ra, hema vajîn ke heme kursîyerê ma kirdkî wanenê. Yanî
kursê ma bereketin ê. Netîceyê
kursan de zafê kursîyerê ma benê
kadroyê muhîmî yê kirdkî.
Embazê ke şîyê tayê dezgeyanê bînan yê kurdan de yan zî
tayê merdiman het kurs dîyo la
dima ameyê kursê ma zî estê. Ê
bi xo qal kenê. Vanê, kursanê
bînan de hişê ma kewt têmîyan,
çîyo ke ma zanayêne zî ma kerd
xo vîr ra!...
Tîya yew hîkaye ke mi zemanêk romanêkê Paulo Coelhoyî de
wendbî ameye vîrê mi.
Vanê, rojêk mîyanê heywanan
de musabeqaya dansî virazîyena.
Çiqas heywanî estê, beşdarê na
musabeqa benê. Her heywan vejîno sehne û dans keno. Peynî de
şaneyê maran (bi tirkî: kırkayak)
beno yewin. (Qasê hîrês hezar tewirê şaneyê maran estê û her
yew des ra hetanî hewt sey û
pancas hebî zî lingê xo estê.)
Badê ke musabeqe temam bena,
heywanê bînî şaneyê maran tebrîk kenê. Mîyanê heywanan ra
luyî vano:
- Bira, xora rayşîyayîşê to bîle
sey dansî yo. La ez meraq kena.
Gelo wexto ke ti rayîr şinî, ti verî

X A Ç E P E R S

CORA-CÊR

1- Kirdanê/zazayanê Licê ra
roşnvîrêkê kurdan (Despêkê
seserra 20. de Îstanbul de
“Kürd Neşrî Maarîf Cemîyetî”
ronaya.)
2- Sînema û tîyatro de kaykerdoxo camêrd – Reqemêk
3- Kelpetane – Dost, destbira
4- Haceta utîkerdişî – Weşî,
rindî, başîye
5- Mîyanê “alem”î – Keso ke
çimê xo nêvînenê – Panik,

Şîn, şîwan, xem
4- Şayet, eger, ger –
Extîyar, kokim, pîr –
Mîyanê “awir”î

5- Herfê bêvengî yê
“edet”î – Xînt, delu, xêx

6- Ro, çem – Tarîx de
dewletêka kurdan
7- Zad/xeleyo ke seba
tehnayîşî amade beno–
Nasir, deq

ÇEPA-RAST
1- “… Hes Kena” (Nameyê kitabêkê hîkayeyan yê Roşan
Lezgînî)

2- Atike, wake, waye - Teftela, kel-mel, pil-pirt
3- Çeşîtêkê daranê daristanî
(welatê ma de zaf bena) –

8- Sehîfe – Mîyanê
“qeleme”

9- Pêxamberêk – Karê
amayene
10- Nameyêkê cinîyan (Hîna
zêde mîyanê elewîyan de esto) –
tif, tu

Ziwan

şîyês linganê xo yê verênan yê
hetê rastî, dima şîyês linganê xo
yê peyênan yê hetê çepî û dima
zî şîyês linganê xo yê peyênan yê
hetê rastî û şîyês linganê xo yê
verênan yê hetê çepî, peynî de zî,
heşt linganê xo yê mîyanênan yê
hetê rastî û çepî erzenê yan tam
tersê naye kenê?
Şaneyê maran şaş beno. Seba
ke cewab bido luyî, rayşîyayîşê xo
ano vîrê xo la mîyan ra nêvejîno.
Dima ke tena maneno, xo rê xo,
bala xo dano rayşîyayîşê xo ser,
bala xo dano berzkerdiş û ronayîş
û lebitîyayîşê linganê xo ser. La
mîyan ra nêvejîno. Xo rê xo de
vano, “Gelo ez senî rayîr şina?” Û
a roje ra nat hişê şaneyê maran
gineno têmîyan ro. Feqîrekê mi
rayşîyayîşê xo yê normalî zî keno
xo vîr ra.
Coka ez vana qey zafê kursan
de, seba ke metodolojî rast nîyo,
hişê kursîyeran dîyeno têmîyan
ro. Çîyo ke zanê zî ê kursan de
kenê xo vîr ra. Yan ney, çira
hende serrî yo ke bi seyan kursî
dîyenê, her kurs de bi desan merdimî beşdar benê la çîyê meydan
de çin o?
Ez vana qey, kursanê bînan de
xeletîya tewr muhîme na ya ke,
sey matematîk yan geometrî,
wina wişk û şematîk, tena hetê
gramerî ra ewnênê ziwanî ra.
Kenê xo vîr ra yan zî ferq de nîyê
ke ziwan tena gramer ra îbaret
nîyo, ziwan sîstemêko komplîke
yo. Ganî merdim bala xo bido pêroyîya sîstemê ziwanî ser.

çîyo duzo hîra
6- Ap, dat – Maxe, dêze, lodike
7- “… Madrîd” (Taximêkê futbolî yê Spanya) – Kulî, peqpeqok, çekçeko
8- Eksê “heridan/heridîyaye”yî – Bav û kal, kalik û
pîrik – Belê, e
9- Reqemêk – Burhan,
nîşan/rêça ke merdim pê reseno rastîye
10- Kam kes, çi kes – Sihet,
weşîye

Cewab ê Hûmara Verêne

Xeberî
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Kombîyayîşê 21. yê Grûba
Xebate ya Vateyî Virazîya

ÇEWLÎG- Kombîyayîşê 21.
yê Grûba Xebate ya Vateyî rojanê 08-11.04.2012 de Çewlîg
de Keyeyê Maliman de virazîya.
Kombîyayîş de roja verêne
tayê qaydeyê gramerî û rastnuştişî tespît bîyî. Dima tayê
çekuyê muhîmî ameyî tespîtkerdiş. Rojanê bînan zî term û
nameyê meslegan ke kombîyayîşanê verênan ra nêmcet
mendbîy, ameyî tespîtkerdiş.
Endamanê Grûba Xebate ya
Vateyî ra 20 kesî beşdarê
kombîyayîşê 21. bîyî. Endamê
ke beşdar bîyî nêyê: Deniz
Gunduz (Gimgim), Doxan
Karasu (Çewlîg), Ehmedê Dirihî (Çewlîg), Haydar Diljen
(Sêwregi), Huseyîn Kulu

(Dêrsim), Îbrahîm Bîngol
(Gimgim), Îhsan Espar
(Pîran), M. Malmîsanij (Dîyarbekir), M. Selîm Uzun
(Xarpêt), Mehmed Taş (Dêrsim), Mehmud Nêşite (Licê),
Munzur Çem (Dêrsim), Muzafer Xeylanij (Pali), Netîce
Altun (Pasûr), Nûredîn Celalî
(Çewlîg), Polat Çêrmugij
(Çêrmuge), Roşan Lezgîn
(Licê), Seyîdxan Kurij (Çewlîg), Tekîn Agacik (Erzingan)
û Zulkuf Paliyij (Pali).
Kombîyayîşê 21. yê Grûba
Xebate ya Vateyî hetê tayê
şexsîyet û dezgeyanê Çewlîgî
ra organîze bi û sere ra hetanî
peynî atmosferêko zaf pozîtîf
de vîyart. Şarê Çewlîgî zî ele-

qeyêko zaf baş nîşanê
grûbe da. Roja didiyê
kombîyayîşî de seba
endamanê grûbe kafe
“Cê Ma” de yew şahîya
şewe ameye viraştiş.
Nêzdîyê se kesî beşdarê şahî bîyî. Şahî de
şîîrî ameyî wendiş,
fiqra û meseleyî ameyî
vatiş, çibenokî ameyî
perskerdiş. Dima birayê Rêncber Ezîzî û
muzîsyenê kirdan Nûredînê Zazayî deyîrî
vatîy. Bitaybetî standapê kirdkî ke hetê
Tekîn Agacikî ra ame pêşkêşkerdiş zaf ro weşa temaşekaran şi. Na şahî ra teber zî zafê
endamê grûbe badê ke kombîyayîşê xo yê rojaneyî temam
kerdêne, şanwanan tayê qewexaneyan de mîyanê şarê
Çewlîgî de roniştêne û gelek
suhbetê muhîmî virazîyayêne.
Grûbe qerar girewt ke kombîyayîşê xo yê 22. Dîyarbekir
de virazo. Badê ke tayê qaydeyanê gramerî û rastnuştişî ser
o vindero, dima termê meslegî
ke nêmcet mendê temam bikero, tayê termanê trafîkî
standardîze bikero û bitaybetî
zî çekuyanê razberan (soyutan) û nazikvajan ser o vindero.
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Dayîk û bawkê to ûnîyên fendî
Bêntarê ma di viraştî bendî
Kula mina çikûleyîne kendî
Ez bêhal û neçar verdayo

Cîfê mi nêyeno yew-yew seklem
Derdê mi nêyeno kaxit û qelem
To ez hewnê şewan di kerdo Mem
Yew hetê mi zindan di helesîyayo
Awirê to bîyo sey yew laserî
Çi derd esto kerdo mi serî
Ez terseno ki tadiro qanserî
Leşê mi ser di giranê bestîyayê

Muyê sipî dekewtî mi gijik
Qariş mebe zerrîya mi bîya tenik
Şîyayîşê to ez kerdo perperik
Emrê mi yew roji di qedîyayo

Î d r î s YA Z A R

Ferhengek

bîyene (m): olay; gelişme
cîf (n): soluk; nefes
çibenok (n): bilmece
çikûle (n): kabuk
destirma (m): kadın hizmetçi
dori (m): küp
hinge (m): bal arısı
kêrameye: faydalı
litiş (n): emmek
munaqeşe (n): tartışma
pîne (n): yama
rewend, -e: geçici
sepernayîş (n): dayanma;
yaslanma
şanwanan: akşamları

Panelê Edebîyatê Nuştekî yê Kirdkî Virazîya
> rîpelo yewin ra dewam...

ÇEWLÎG- Malmîsanijî qiseykerdişê xo de behsê tarîxê nuştişê kirdkî kerd û va “...Ziwanê
nuştekî zî ganî goreyê tayê qaydeyan binusîyo. No semed ra
standardîzasyon lazim o. Ziwano
ke standard nêbo her ca de
yewna hawa yeno fehm kerdiş. O
semed ra ziwanê nuştekî ganî
standardîze bibê.”
Mehmed Selîm Uzunî zî behsê
mewlidanê kirdkî kerd û va: “Hetanî nika şeş mewlidî bi kirdkî nusîyayê. Nînan ra o tewr verên
Mewlidê Kirdî yê Ehmedê Xasî yo.
Eynî wext de no kitabo tewr
verên yê kirdkî yo zî. Dima
Usman Efendîyê Babijî Bîyîşê Pêxamberî nuşto. No mewlid 1933
de hetê Celadet Bedirxanî ra neşr
bîyo. Mewlidê Pêxamberî hetê
Mela Mehemed Elîyê Hunî ra nusîyayo. Mewlidê Zazakî hetê Mela

Mehemedê Muradan ra nusîyayo.
Mewlidê Nebî zî hetê Mela Kamilê
Puexî ra nusîyayo. Yew mewlid zî
hetê Abdulqadir Muşekî ra nusîyayo, la no mewlid hema neşr
nêbîyo.”
Roşan Lezgînî zî behsê edebîyatê modernî yê kirdkî kerd. Verî
behsê tarîf û çeşîdanê edebîyatî,

dima ferqê edebîyatê kilasîk û
edebîyatê modernî ser o qisey
kerd û va: “Metnê edebîyatê modernî yê kirdkî reya verêne 1997
de kovara Tîrêje de hetê Malmîsanijî ra nusîyayê. Badê, kovara
Vateyî ke 1997 de dest bi weşanayîşî kerd, seba averşîyayîşê
edebîyatê modernî yê kirdkî tam

wezîfeyê yew mektebî dî. Herçiqas hetanî nika panc hûmarê xo
weşanîyayê zî, kovara Şewçila zî
nika ra rolê mektebêk kay kena.
Ancî rojnameyê Newepelî zî averşîyayîşê wendiş û nuştişê kirdkî
de tesîrêko zaf muhîm keno.”
Roşan Lezgînî qiseykerdişê xo
de behsê kitabanê edebîyatê modernî yê kirdkî kerd û va hetanî
nika duwês kîtabê şîîran, yewendes kitabê hîkayeyan û panc tene
zî romanê kirdkî weşanîyayê.
Çîyo tewr muhîm yê edebîyatê
kirdkî no yo ke metnê kilîşeyî
edebîyatê kirdkî de çin ê. Edebîyatê kirdkî hetê kalîte ra edebîyatê lehçeyanê bînan ra kemêr
nîyo.”
Badê panelî rojnameyê Newepelî û kovara Şewçila, kovara Nûbiharî û Weşanxaneyê Vateyî
standî akerdî. Şarê Çewlîgî eleqeyêko baş nîşanê weşananê
kirdkî da.
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Roportaj

Rindo: Hunermend Ganî Azad bo û Azadane Huner Virazo
16-30 Nîsane 2012

Nuştoxê ma Seyîdxan Kurijî
şanoger Rindoyî reyde roportaj
kerdo. Ma bi zerrweşîye pêşkêş
kenê.
*

* Keremî xo ra ti eşkenî
semedê wendoxanî ma ya xo
bidî sinasnayiş?
- Ez 1972 de, Sêwregi de
ameya dinya. Eslê ma Pali ra yo.
Baykî mi dewê Palî Hatyek (Atik)
ra, yew keyeyo welatperêz ra
yo. Ma rêça Sêx Seîdî ra yenê.
Mi Unîversîteya Îstanbulî de
wend. Ez 2003 de ameya Berlîn.
Mi îta de îltîca kerde, ez hema zî
multecî ya. Nika ez şina akademî, pedagojî wanena.
* To çi wext û senî dest ci
şano kerd û to çi wext ra
kurdkî (kurmanckî, kirdkî)
kayan kenî hedre?
- Mi 1989 de dest bi karê şanoyî kerd. Mi ser o tesîrê birayanî mi esto. Birayanê mi karî
şanoyî kerdêne. Ma lîse de kurmanckî şano viraştbi. Ma o wext
kayî “Zimanê Çîyê” yê Harold
Pinterî û “Qimil” yê Mûsa Anterî
kay kerdî. 1991 de ez şîya Îstanbul, uca de MKM (Navenda
Çanda Mezopotamya) bîye a, ez
kewta MKM. Ma uca de bi xebata kolektîfe kayî “Mişko”,”Generalê Tirsonek” û “Mirin û
Jiyan” viraştî. Heta îta şanoyê
mi kurmanckî (kirdaskî) bîy, mi
qet tirkî şano neviraşt.
* Ez bawer kena to çend
fîlmî zî antî, ti eşkenî binêyke xebata xo ra behs bikerî?
- Heta 2012 mi panc fîlmî viraştî:
- Wir Tragen Sutik (Ma Sutik

Kirişnenê) 2006, (kirdkî, kirdaskî, almankî) fîlmo dokumentar o.
- Weg-Sehen-Asyl- (Rayîr –
Vîyayene- Îltîca),, 2007 (almankî) fîlmo dokumanter o.
- Geschwisterleben (Cuya
way û birayîye), 2008 (almankî)
fîlmê reklamî yo.
- Fremde (Xerîb), 2008 (almankî), fîlmê sînema yo.
- Ecke (Quncik), 2012
(kirdkî, kirdaskî û almankî) fîlmê
sînema yo.
* Ti terzî şanoyî xo senî
name kenî?
- Mi verê şanoyî xo bi terzo
epîk viraştbî. Nê hîrê serrî yê ez
tîyatroyê forumî virazeno. Tîyatroyo epîk û forum terzî min o.
* Ti malzemeyo folklorîk
zî şuxulnenî. Gelo cematê
kurdan de cayî şanoyî çi yo?
- Ez malzemeyo folklorîk ser
o zî şuxulîyeno. Merdim eşkeno
tîyatroyo epîk de malzemeyo
folklorîk weş bişuxulno. La wexto ke
ez tîyatroyê forumî
virazena, ez malzemeyo folklorîk nêşuxulnena. Ez
tîyatroyê forumî de
temayanî rojaneyan
şuxulnena. Çi heyf
ke cematî kurdan
de şano zaf cayo
muhîm nêgêno. Îta
de (Ewropa) zaf şanoyê kurdan çin o.
Welat de şano hîna
zaf aver şîyo, dowletî bîyo.
* Gelo merdim
eşkeno tarîxî şanoyî kurdan ra
behs bikero?
- Ma eşkenî tarîxî
şanoyî kurdan ra
behs bikeri. Şano
antîk yunan ra vecîyayo (Şênayîyê

Dîonisosî) îta ra tepîya Homeros
(vatişî fekkî) heta kurdan de
dengbêjî estî. Ez eşkeno vaco ke
rîtuel, destan, ayîn, qesîde û sanikê kurdan bingehê şanoyî yê.
Kurdan de şanoyo dramatîk sedserra 21. de dest pêkerd. Tekstî
şanoyê yewin 1918 de bi nameyî “Memê Alan” Ebdurehîm
Rehmî nuşto. Cuwa pey kurdanî
Îranî 1946 de Mehabad de şanoyî “Dayîka Niştiman” viraşto.
Kurdîstana Bakûrî de teksto
verên 1959 de bi nameyî “Birîna
Reş“ Mûsa Anterî kirdaskî nuşto.
* Tesîrî kam nuştoxî, rejîsor yan zî ekolî şanoyê to ser
o esto?
- Tesîrî nê nuştoxan mi ser o
esto: Aristophanes, Bertholt
Brecht (epik tîyatro), Dario Fo,
Paulo Freire, Augusto Boal
(forum tîyatro), K. S. Stanislawski, Arsen Poladov, Murathan
Mungan, Ehmedê Xanî û Yilmaz
Guney.
Sêyîdxan Kurîj: Nika çi xebata to esta, ewro ra tepîya
ti wazenî se bikerî?
- Ez şona Akademîyê Pedagojî. Ez wazeno ewro ra tepîya
seba domanan şano virazî. Çend
projeyê mi estî, ez wazena tîyatroyê çend-ziwanî virazî û yew
fîlmo dokumanter virazî.
* Ti nika halê şanoyî
kurdkî senî vînenî?
- Ez seba welatî halî tîyatroyî
kurdî zaf hol vînena. La Ewropa
de xebatê şanoyî zaf tayn a. Ma
bivacê tîyatroyo modern hema
nêbîyo. Gerek nuştoxê tîyatroyî
bibî, krîtîkerê tîyatroyî bibî, şanoyo profesyonel bibo, grûbê
şanoyî Ewropa de xebata xo bikerî, semedê tîyatroyê kurdan
destek bibo. Ez eşkeno vaco ke
Ewrapa de ancax panc merdimî
estî ke tîyatroyê kurdan virazenî.
* Şerî neteweyî û cematî
de, verdşîyayiş û azadbîya-

yîşî cematî de bi pêroyî rolê
hunerî û hunermendan, bitaybetî zî rolî şanoyî çik o?
- Dinya de tîyatroyo modern
esto. Ez wazeno tîyatroyê kurdan de zî modernîye bibo. Cematî Kurdîstanî de malzemeyê
şanoyî zaf esto. Huner û hunermendî nêşkenî cematî bixelisnî,
şoreş virazî, la eşkenî fîkrê merdiman hîra bikerî. Tarîxî merdimatîye de şerî neteweyî û
cematî de huner û hunermendan rolêko zaf muhîm kay
kerdo. La kurdan de no hal zaf
hol nîyo. Yanî hunermendanî
kurdan rolî xo hol kay nêkerdo,
wazîfeyî xo ca nêardo.
* Ti derheqî munasebetî
hunermendan û polîtîka senî
fikirîyenî?
- Hunermend gerek azad bo
û azadane hunerî virazo. Dinya
de pêroyî hunermendan otonom
ê, yanî azad nîyî û nêşkenî hunerî xo zî azadane bikerî. Tayê
hunermendî vanê ma hunerê
partî virazenê, o zî qerarê înan
o. Ez xoser hunerê xo virazeno,
eger hunerê mi ra çend partî û
cematî fayde vînenê, no zî mi
motîve keno. Heme xebatê mi
polîtîk î.
Hunermend eşkeno xoser hunerî virazo, eşkeno xoser karanî
polîtîkî zî bikero. Mecbur nîyo
endamî yew partî bo, inahawa
çarçewa xebata hunermendî
teng kena. Gereka hunermend
xebata xo semedê cematî xo bikero, nêke tena semedê embazanî yew partî ya.
Mi Sêwregi ra heta Berlîn zaf
cayan de şano, film û pêşengehê resim û fotografan viraştî.
Tayê xebatê mi nê yî:
- Şîret, şano (kirdaskî), Berlîn, 2003
- Çol û Xeyal, şano (kirdaskî),
Kurdîstana Başûrî, Mexmûr,
2004
- Nemrudê Mijînê, şano (kirdaskî), 2004
- Xewnên Safirî fîlm (kirdaskî), 2004
- Dilopek, Pêşangehê fotografan, 2004
- Seusen (Seyîd Huseyîn,
Dêrsim de yew budale yo.),
şano (kirdkî) Berlîn, 2005
- Dilopek, pêşangeha resiman, Berlîn, 2005
- Aus-Heim-Länder (Ji
Welat), pêşengeha resiman,
Giesen û Treysa 2008
- Merdimî, şano (kirdkî) Berlîn, 2010
- Çerx, fîlm (kirdaskî, almankî) Berlîn, 2011
- A4 Liebe-Benahol ((Eşqî A4Benahol), pêşangeha resiman,
Giessen û Marburg, 2011
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Ziwanê Hewnî

NEWEPEL

E s a d NAMDAR

Wextêko derg ser ra vîyarto
ke ez hewnan tena ziwanê xo de
nêvînena. Kîşta ziwanê mi de
çend ziwanê cîya-cîyayî zî benê
meymanê hewnanê mi. Biraştî
rey-rey meymanîya xo kenê xo
vîr ra. Seke wayîrê keyeyî yê,
wina rehet têgeyrenê. Wazenê
serê di lewanê mi de bibê serdest. A game ez bena xerîbê xo,
ez xo nas nêkena hindî. Sereyê
mi de ne heş û ne zî mezg maneno. Ez kam a, çi kes a, ça ra
ya, rîyê erdî de ez ro çi geyrena? Sey serxoşan, sey gêcan
hewnanê bêhûmar û bêpeynîyan
de ge fetelêna a kîşte ge zî na
kîşte. Ziwanê hewnî de cuye mi
rê ne merg a ne zî cuy a. Ez ne
eşkena bihuyî ne zî bibermî.
Tena hewnê mi mendîbî û mi xo
sepernabi înan. Mi bawer kerdêne ke hewnî o ca yê ke ez eşkena cîyayî û estena xo tede
bipawî. La zaf wext nêvîyart no
fikrê mi zî tal vecîya. Hewnê mi
zî bî sey cuya mina têroginayî,
teng û tarîye. Ez hewnan de zî
bîya zerrşikte û mileçewt. Mi ge
bi ziwanê xo qisey kerdêne ge bi
ziwanêna. Ez binê êrîşê ziwananê xerîban de menda. Û ez

nêeşkaya hewnan de zî cîyayîya
xo bipawî û vacî ez şima ra cîya
ya.
Baş yeno vîrê mi, ez hema qic
bîya, hewnanê mi de ne kiştiş
ne gonî û ne zî pêrodayîş estbi.
Ez ê wextan binê asmînê aştî de
embazanê xo dir mîyanê daran
û vilan ra vazdayêne. Mi kay
kerdêne, mi deyîrî vatêne, mi
yarî kerdêne. Nê heme bi ziwanê maya mi bî. Mi bi vengê
nê ziwanî şitê maya xo litibi û ez

pê bibîya weye. Ez
werre kena ancî
bibî qic. La çi heyf
ke mumkin nîyo!
Merdim nêeşkeno
wextî peyser bibero. Wextî ma
destê xo de esîr
girewtê. Yew çare
yeno mi vîr la ez
nêzana do bikar
bêro yan nê. Eke
ez cuya xo de
wextêko derg bi
ziwananê bînan
qisey nêkerî, çend
serrî dima cû ez
do înan xo vîr ra
bikerî. Belkî ancî
bieşkî hewnan de
bibî wayîrê ziwanê
xo. Eke ez ê meymananê bêdawetan cuya xo ra
biqewernî, do hewnanê mi ra zî
biremê û ez do ancî tena ziwanê
xo de hewnanê weşan bivînî. Ê
ziwanê xerîbî vernî de kewtîbî
zereyê cuya mi û dima ra zî xo
resnabi heta hewnanê mi. Eke
ziwanê hewnê mi bibîyêne do mi
ra bivatêne se, ez nêzana. La ez
hîs kena ke o zî sey mi xemgîn
o. Seba ke para xo ra dano ziwanêna, o zî deceno. Ez wazena
ziwanê hewnî de bibî xo.
Amed, 06.04.2012

Ş or b aya A şx a ne y î

Ziwanê Mi rê Se Bîyo?

Rojêk yew camêrd şino yew
aşxane. Nameyê ey Suleyman
beno.
Suleyman şino nişeno ro.
Veng dano garsonî, vano:
- Hesooo! Mi rê yew tasa
şorba bîya ez wena.
Hesen zî waharî aşxaneyî
yo. Hesen ey rê şorba ano û
pa vano:
- To rê çîyêna gerek keno
mi ra vaje ez to rê ca de ana.
Suleyman pa vano:
- Ti hela mi rê yew selike
nan bîya ez pê şorbaya xo biwera, ez sewbîna çîyêk nêwazena.
Hesen ey rê nan ano û
şino. Suleyman selike nan qedîneno la şorbaya ey
nêqedîyena. Veng dano Hesenî, vano:
- Mi rê yewna selike nan
bîya.
Hesen ey rê yewna selike
nan ano. In qayde Suleyman
hîrê tene selikî nan weno û
yeno verê Hesenî vano:
- Heso! Heqê şorbaya mi
keno çendêk?
Hesen ey ra vano:
- Ti heqê nanê mi bide, wa
şorba to rê belaşe bo!

Ma ziwanê xo rewna ra vinî kerd. Ma tipînî rê kirdkî, seke
dewe de bawkalê xo reyde yarîkerdiş bîya. Ma de kirdkî sey ziwanê heyatê dewe bi. Ma xo bedelna û no sebeb ra ma xo qot
kerd. Eke kirdkî nêbo ziwanê sûke cazîbeya xo vinî kena. Karakterêko pastoral vejîyeno meydan. Wextê ma de manaya sûke,
huner û polîtîka de averşîyayîş o. Ziwan zî mecbur beno ke nê
averşîyayîşî rê cevab bido. Eke cevab nêdo, ziwanê dayîke ma rê
beno pîne û fekê ma de multecî maneno.
Labelê kirdkî bibo ziwanê hunerî; muzîk, şano, fotograf, sînema, vîdeo-art ûsn. û akademî de zî waranê sey sosyolojî û polîtîka de bêro şuxulnayîş aver şina.
Merdum bi nê dîsîplînan xo teber de weş dano şinasnayene û
heqê xo ra zaf yeno. Coka ra sosyolojî û polîtîka muhîm ê.
Ma de rewna ra û bi hawayêko sîstematîk yew halê kulturê
rewendî ameyo viraştiş. Amacê înan no yo ke ma çina dîyo û
çina ke kerdo, ma tipîne xo vîr ra bikê. Ziwan û kulturê ma ma
rê bîyo otantîk. Aîdîyetê ma nêmendo. Ma xo, xo ra cêra kerdo.
Seba nê fikrî ez narehet bîya û ez ameya kursê kirdkî. Ez gege kitabanê edebî û sosyolojîkan wanena. Ez nîşna ê vateyanê
edebî û çekuyanê akademîkan kirdkî de îfade
bikera.
Ez bawer kena ke
kirdkî hunerê hemdemî
de zî sey fotograf û sînema de, xo bido qebulkerdiş. Û kadrajê
kamera de çina ke aseno
pê kirdkî şîrove bibo.
Çimkî yew ziwan de
mana û îfade çend zêde
bibo hunermend zî aye
vano.

H a q a n YA ŞAR

Şengul ARSLAN
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Ez û Îdyomê Tirkî
Mehmûd OKTAR

Hîris serrî verî bi. Ez şîya
mektebê Pasûrî. Mekteb yatili
bi. Payîzo peyîn bi. Rojî bîyênê kilmî, şewî bîyênê dergî.
Ez yan şîyênê sinifa diyîn yan
zî sinifa hîrêyin. Reyna şand
bibi. Hem payîz hem şand û
hem zî xurbetî huzin eştê
qelbê min. Weqto şand bîyêne, mi waştê ke embazî
verê min de bibîyêne (estbêne). O şand mi çarmedorê
xo temaşa kerd, embazê mi
kes nêasayêne. Mi dî ke, telebeyêkê mi ra pîlêrî embazêkê
xo ra va:
- Gel tur atalım. (Bêre ma
“tûr” bierzê.)
Embazê ey va:
- Temam.
Mi meraq kerd. Gelo nê
seyîn “tûr” erzenî. Mi zereyê
xo de va, ez înan taqîb bikî.
Ez kewta taqîbê înan. Ê mi
ver, ez înan dima. O goşeyê
meydanî, no goşeyê meydanî,
şinê û yenê. Çi “tûr” nêerzenê. Ez vana qey “tûreştiş”
kayêk a. Ez xîyalê xo de
vana, verê mektebê ma de
dere esto. Dere de vîyalêrî
estê. Nê şinê vîyalêran ra
“tûr” tera kenê pê kay kenê.
Gelêk waqt ravîyart. Merdumê
mi xeyrê gêrayîşî çîyêk nêkenê. Ez bêhemd bîya, mi
înan ra va:
- “Tûr atmak” çi yo?
Va:
- Geyrayîş o.
Mi fam kerd, teber û zereyê
îdyoman zey yewbînan nîyê.
Zehmet û rincanîya mi mi rê
mende.

Krît îk

E d a l e t I Ş I K T AŞ

- Ti çira tersena?
- Ez tayê însanan ra tersena. Ê ke şarî krîtîk kenî la
dima ra bedelîyenê, ê bi xo
benê o çî. Benê zidê/tersê
fikrê xo.
- O wext ma kesî krîtîk nêkerê?
- Ma krîtîk bikerê. La yew roje
yena ki ma zî benê
krîtîkê “çîyêk”. Tu
kes çinî yo ki vajo
ez rojêk nêbena
dizd, mehkûm, terorîst, transeksuel,
tînercî ûsn. Heyat
ge-ge “xirabîye”
mojneno ma zî.
Ma zî namzedê her
“çîyêk” ê.
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Pîre û Luye

NEWEPEL

M u j d a t GÎZLÎGOL

Beno nêbeno, yew pîre yew zî
keynaya ci bena. Keyeyê keynerda ci yewna dewe de beno.
Na pîre rojê vana ez şira keyeyê
keynerda xo. Dewê înan pêra
nêzdî benê. Pîre taynê kilênceyan û rûwenê keyeyî kena hadire. Kilênceyan kena tewreyî
mîyan, rûwenî kena dori mîyan.
Kewna raye. Tayn şina zaf şina,
yew luye yena ci vernî. Luye
vana:
- Pîrê, ti ha şina kotî?
Pîre vana:
- Ez şina keyeyê keynerda xo.
Luye vana:
- Ez to rê alî bikera. Barê to
giran o.
Pîre vana:
- Beno.
Pîre tewreyê kilênceyan dana
luye. Pîre û luye tayn şinê zaf
şinê luye vana:
- Pîrê, ti nê koyî vînena?
Pîre vana:
- Ez vînena.
Luye vana:

- Ez na kişta koyî ra şira ti a
kişta koyî ra şo. Ma biewnîyê
kam rew koyî ravîyareno. Pîre
vana:
- Beno.
Luye vazdana şina peydê koyî
de kilênceyan wena. Gî û mîzîya
xo ya tewreyî kena pirr. Koyî ravîyarena, şina pîre hetek. Luye
vana:
- Pîrê to senîn ke ti wina rew
ameya?

Nê fina kewenê raye. Tayn
şinê zaf şinê. Luye vana:
- Pîrê, doriya to giran a, ti
dori bide mi, ez tewreyî bida to.
Luye û pîr barê xo pê vurnenê. Yewna ko vejêno vernîya
înan. Luye fina vana.
- Pîrê ti nê koyî vînena?
Pîr vana:
- Eza vînena.
Luye vana:
- Ez na kişta koyî ra şira ti a

Kultur-Edebîyat

kişta koyî ra şo. Ma bewnîyê
kam rew koyî ravîyarneno. Pîre
vana:
- Beno.
Luye vazdana şina peydê koyî
de rûwenî wena. Gî û mîzîya xu
ya dori kena pirr. Koyî ravîyarnena, şina pîre hetek. Luye
vana:
- Pîrê to senîn kerd ti fina
wina ameya?
Nê fina kewnê raye. Tayn şinê
zaf şinê. Yenê nêzdîyê dewe.
Luye vana:
- Pîrê gurweyê mi tîya de qedîya. Mi to rê alî kerd. Ez ha
şina. Pîre vana:
- Homa tewdirê gurwedê to
bo. Şori. Oxir bo.
Pîre şina dewe mîyan. Şina
keyeyê keynerda xo. Keynaya
pîre zaf kêfweş bena. Beno şan,
pîre vana:
- Keynaya mi, mi ma rê kilenceyî û rûwenê keyeyî ardo. Bîya
ma biwerê.
Keyneke şina tewreyî akena.
Vînena ki tey gî û mîzî estê.
Şina ewnêna dori ra, ey mîyan
ra zî gî û mîzî vejêna. Keyneke
marda xo ra vana:
- Dayê, dayê, to ma rê hend
şayo gî û mîzî arda!

M e hê B ab ayî

Mîreyî Çemîşgezegî be Îdare Qocû

Ez To ra Hes Keno

Dewa ma ra besta yew mezra
esta. Nameyê aye Pazware yo.
Xal Mehmed na mezra ra yo. Ey
ra Mehê Babayî zî vajîyayêne. Xal
Mehmed hetê dîn û îbadetî ra
tikêk sist bi. Çi kesî nimajkerdiş û
rojetepiştişê ey nêdîbi.
Ancî yew aşma rojeyî bî. Mehê
Babayî dano piro şono bindê Pazwareyî. Dewaranê xo çirêyneno.
Nor-dora xo ra ewnêno, eke yew
şela ra hingî vejînê. Texmîn keno
ke inca de engemî esto. Vengda
cînêkda xo dano. (Nameyê cînêka ey Hewa bî.)
Qîyreno, vano:
- Hewêêêêê! Yew birrik û yewdi firaqan mi rê bigîre bîya.
Hewe, çîyê ke ey waştê, gêna
ey rê bena.
O dest pêkeno şela birneno.
Engemîn vejeno. Dekeno firaqan
û pirr keno. Zaf keyfê ey yeno.
Xo ra cor ewnêno asmênî ra. Yew
çimê xo qiloçneno û Homayî ra
vano:
- Ana haa!... In hewa camêrd
be. Ti bide Mehî. Veyne Meh senî
rojeyê xo bigîro.

Îdare Îbrahîm pîlê aşîra Qocû bîyo. Aşîra Qocû Dêrsim de
hetê Dereyê Alî (Ali Boğazı) der a.
Îdare Qocû des û heştserre bîyo. Rocê sono Sûke (Çemîşgezeg), seyr keno ke bazar de yew xûroz (dîk) fetelînû.
Devê-devê ci benû, xafil de xo ercenû xûrozî, cênû pê, remenû. Cencê Sûke kunê dime, ci nêresenê.
Mîreyê Çemîşgezegî nêwes bîyo, xir-xilê merdene de bîyo.
Lacê mîreyî şîyo lewê pîyê xo, vato “Bawo, Îdare ame, bazarê
Çemîşgezegî ra yew xûroz tirt, rema. Xûroz guret, berd. Ma
cencî kutîme dime ra, hata Uskexe şîme, nêresayme ci.” Mîre
vanû “Sima xûroz ci medênê rind bîyêne. Bingê xûrozî ca
meverdirê.” Lacê xo vanû “Se benû bawû, axirî ke yew xûroz
û.” Mîre vanû “Lacê mi heyn mevace. Xûrozî dima sû.”
Maben ra da-desê, des-ponc rocî vêrenî ra, ancîya Îdare
yenû, mal û dewarê Sûke danû arê, benû. Lacê mîreyî ancîya
sonû lewê pîyê xû, vanû “Bawû Îdare ame, tayê mal û dewarê Sûke dayî arê, berdî.” Mîre vanû “Xûroz, xûroz! Sima
xûroz ci medêne.”
Maben ra heşteyê vêreno ra Îdare ancîya yenû, çeyane
Sûke talan kenû, des û di mordemî ginê ci, mirenê. Lacê mîreyî ancîya sonû xebere danû pîyê xo. Vanû “Bawû, Îdare
ame çe û banî talan kerdî, berdî. Ma kutîme dime, des û di
mordemê ma nayî pira, merdî.” Mîre vanû “Xûroz, xûroz.
Sima xûroz ci medênê.” Layik vanû, “Bawo mal şî, çeyeyî
kerdî tal, mordemî merdî, tu hona xûroz vana!” Mîre vanû
“Lacê mi, sima ke xûroz ci medêne nî hoqatî nêbiyêne. Sima
ke a waxt de ci reştîne, xûroz dest ra biguretêne Îdare reyêna nîyamêne, Sûke talan nêkerdêne.”

Şewêka tarî bîye. Şewêka
zimistanî ya derge. Ez muhtacê roşnê çimanê to yo. Zaf
tarî yo. Tena roşnê çimanê to
eşkeno na şewa tarî mi rê
roşn biko. Ez na şewa tarî de
çimanê to gêreno. La ez
nêeşkeno bivîno. Yan ti tîya
nîya yan zî ti tîya ya labelê xo
nimnena. Ez veng dano to.
Eke ti tîya ya, veng bide mi.
Xo menimne. Ez to
nêwazeno. Zerrîya mi,
mezgê mi û çimê min
ê ke nê sînayîşî ver
têmîyan bîyê, to
wazenê.

N u s r et UZEL

Vengê Ma…

Mucahîd BARAN

Şarê ma bi desserran o ke
mucadeleyê estena xo dano.
Şubhe çin o ke şarê ma zaf ezî-

Doxan MUNZUROGLU

yet dîyo. Hamîne kiştiş, zindan
û îşkence dî, dewê ma heme
veşnîyayî. Kultur û ziwanê ma
qedexe kerd. Vengê ma ame
birnayîş. Kes bi derd û kulê ma
nêhasîno. Eke ma wazenî
vengê ma berz bivejîyo, gereke
ma mîyon ra hunermendî, edîbî

û merdimê îlmî bivejîyê. Na zaf
muhîm a. Nimûne: Yew merdim
hunerê sînema de şiro xelata
Oscarî bigîro yew kinar ra zî
yew mîlyon merdim Newroze
de bêro pêser. Ez vana, vengê
merdimê ke xelata Oscarî girewta hîna pêt vejîno.

Rohelat AKTULUM

Eke ti
tîya ya,
veng bide mi. Ez muhtacê
rîyê to yê delalî, vengê to yê
zelalî yo. Qey ti xo mi ra nênawnena, ti xo mi ra nimnena. Mi se kerdo to rê?
Ez to sîneno. Ez bêrîya to
keno. Ez to rê şîîran nuseno.
Ez seba to bermeno û seba to
huyeno. Ez nînan ra vêşêr se
keno?
Êdî ne çimanê mi de hesir
ne mezgê mi de fikir mend.
Bes o êdî, mi de nêmend
sebir. Êdî bivejî orte, êdî şewa
min a tarîye roşn bike. Êdî mi
tenayîye de meverde. Êdî fam
bike. Ez to ra hes keno.

Kultur - Edebîyat
ZIWAN

Nadîre G. ALDATMAZ

Merdim tewr zaf bi ziwanê dayîka xo, bi xo yo. Ziwanê ke badêna kewtê cuyê merdimî tena
zanayîş ê. Merdim çiqa zaf ziwanan
bizano hende rind o. La qet yew
ziwan herinda ziwanê dayîke nêgêno.
Çekuyê ziwananê bînan zaf xorî
ra nînê, fek der ê, qeyîm nîyê, sist
ê, merdimî ke qisey kerd vejînê
sonê. Çekuyê ziwanê daye/maye
winî nîyê, ê sey încîyanê okyanûsî
yê. Zaf xorî der ê. Xorînîya ruhê
merdimi ra ancînê we yenê, benê
dej û keder, kul û derd yan zî benê
keyf û şayî, tek bi tek lewanê merdimî ra rişînê, axme benê û dorûverî bi rindekîya xo xemelnenê yan
zî bi kederê xo vesnenê.
Ziwanê bînî mi rê seke sexte û
viraşte bê, hen yenê. Çike merdim
rewşa xo ya tebîî de qiseyê xo çarneno bi ziwanê maya xo.
Ez tecrubeyade xo vajî, der û
dormeyê ma de, zîyadeyê pî û
mayan domananê xo de -çi heyf
ke- bi tirkî qisey kenê. Wexto ke çîyode xirabin bibo yan zî dej bibo,
pêro zî gêrenê ra halê xo yê tebîî û
bi kirmanckî çîkenê yan zî bi kirmanckî nalenê. Domanî zî tena çekuyê ke dejî vanê, şaşîye îfade
kenê (Wî! Pepo! Çevêsaye! Wî
daye! Wî bawo! Widî widî! Wuşşş!
ûsn.) înan nas kenê.
Însan zafane, wexto ke dej ant
beno sey xo. Pêro qise û hereketê
viraşteyî ra vişîno, beno tebîî.
Dêmek însan derdê xo bi ziwanê xo
ciwîyeno.
Ma zî roj bi roje ziwanê xo kenîme vîndî. Çekuyê ke domananê
ma zanayênê, êyê ke mi cor de rêz
kerdî xora ê yê. Kirmanckî heta ziwanê perwerdeyî nêbo nêşîkîno biciwîyo. Çike çar hetê ma bi tirkî
çerexîyayo.
Roja şeşê nîsane şewa Komela
Dêrsimijan bîye. Ez zî şîya.
Pawitişê mi winî bî ke şewe şewade kirmanckî bo. Zafaneyê xo
kirmanckî nêzanê zî, ganî naye bi
zanayîş û waştiş bikerdênê. Seba
meymanan û kirmanckî nêzanayoxan zî tercumeyê tirkî bikerdênê.
Labelê şewe, şewa tirkî bîye. Heyf
ke ma bi tirkî yewbinî fam kenîme.
Heya, zîhnîyetê şarê ma tirk nêbîyo. Kamcîn bêtere ke ameya sereye înan ser, pêroyîne baş
zanayênê. Zanayîşê rewşa xo zî
muhîm o. La bi mi gore çîyode tewr
muhîm zanayîşê ziwanî yo.
Merdimî ke ziwanê xo kerd vîndî,
pede-pede kulturê xo, dima tarîxê
xo, peynîye de zî nasnameyê xo
keno vîndî. Nê pêro ke kerdî vîndî
manaya nameyê mensubîyetî zî
nêmaneno. Çike çîyo ke tirkan
keno tirk, ereban keno ereb, armenîyan keno armenî, ziwan o.
Oyo ke kirmancan keno kirmanc,
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gonî nîya, reng nîyo, çim-birûyê sîyayî nîyê, bi mi gore herre zî nîya,
ziwan o.
Oyo ke Dêrsimî keno Dêrsim
verê coyî kirmancîya xo ya. Dima
elewîyena xo ya. Eke seba ciwîyayîşê ziwanê xo teba nêkerê, verê
coyî ziwanê xo kenê vîndî, dima
elewîyena xo kenê vîndî, dima na
vîndî kerdene heta kotî sona ez zî
nêzana.
Qestê mi, cîyayîye kerdene nîya.
Ne ziwanê kesî ne bawerîya kesî
heta ne zî etnîsîya kesî awan nêkena, berz nêkena. Kesî qij zî nêvînena. Bi mi gore însanî hemverê
yewbînan ê.
Qestê mi o yo ke, mergê ziwanan mergê kulturan o, mergê medenîyetan û reyna mergê pî kalikan
o. Coka ganî amacê ma yo esasîn
ciwînayîşê ziwanê ma bo.
Nîyeto rind yê Komela Dêrsimijan ra qet şikê mi çîn o. Belka zî
hetê înano sosyalîst muhîmîya ziwanî pey de verdano. Gereke sosyalîstênî
manîyê
averberdişê
ziwanî nêbo. Na zûre hevalanê ma
yê tirkan ma rê kerda. Sosyalîstê
tirkan, qise ke ame kurdan ser,
senên ê, ma endî zanenîme. Merdimo sosyalîst zî seba averşîyayîşê
ziwanê xo gureyeno. No qet çîyode
xirabin zî nîyo.
Reyna ke qalê şewe bikerî, gereke şewe bi kirmanckî dest pêkerdênê, dewam bikerdênê û bi
kirmanckî biqedîyayênê. La winî
nêbî. Bi kirmanckî û kirdaskî dihîrê vengê cilizî vejîyayî û rew qedîyayî.
Eke vajîme qet teba nêkerdibî, o
zî nêbeno. Komele de seba kirmanckî xebatade atolya dewam
kena.
Şewe de çend hunermendî vejîyay, tayê kilamê kirmanckî zî vatî.
Gimgim ra gencê bî û kirmanckî
vat. Mi dî ke hetê asîmîlasyonî ra
rewşa gimgimijan yê dêrsîmijan ra
baş a.
Şewe de, bi kirmanckî dêsan ra
dardekerde afîşî zî bî, tayê qet rast
nênusîyaybî. Tayê hem rast hem zî
bi qeydeyê standardî nusîyaybî. Ez
şaş bîya, mi pers kerd ke yê rastî
Bedrîye Xanime nuştê. Yê şaşî komele bi xo nuştê. Afîşê ke şaş nusîyaybî nîya bî:
“Haşteni itikate Dersimdero”
“Raya xo bızone, zone xo keseyke”
Zîhnîyet weş o. Labelê îcraet çîn
o. Ez bawer kena ke peynîya nê
kursî de nustişê ziwanê ma zî beno
rast.
Şewe de sîyasetmedarê verênî,
yê neweyî, komelê cayanê bînan,
komelê meslekan, rojnamevanî
ûsn. zaf cayan ra însanî estbî.
Nînan ra yewî ke ez daya naskerdene, seba mi vat “Nuştoxanê Newepelî ra ya”. Ez nê qiseyî ser o
bîya bextîyar. Şarê ma, çiqas ke
eleqedarê ziwanî nêbo zî kesê ke
bieleqadarîye qîymet dano ci. No
teqdîm de hîsê mi nîya bî.
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C enîyeka Azije û Şêx
Z er î n A Z R A W A

Rojêk yo şêx aspar şino
dewa Azî û beno meymanê
yo merdimê azijî.
Keyewo g’ şêx tede bîyo
meyman, desirmay yinî z’
çinî k’, cenîye keyî teyya wa,
pîyore gureyê keyî ho cenîyek mil a. Lingey cenîyek yo
ha kulbe di yo ha kalûn di, ge
ha mîyon pesî di ge ha verê
tewqe di non pojena. Yanî
hela kutikî r’ hesret a.
Şêx nata g’ astorê xo ra
yeno war, dest pêkeno nataweta emron dono.
Cenîye keyî gemê astorê
şêxî tepişena, şêx astorê xo
ra yeno war û von:
- Hurma, astorê mi ca di
beri bikîr bîn axurî, aryeq
veto, wa serd megiro!
Cenîyek astorî dekena
axur, la hama axur ra tever
nêameya, şêx ina hew von:
- Hurma, astorê mi qeşawi
bik!

Cenîyek astorî qeşawî
kena, yena tever, şina xu rî
yo gure bikir, şêx honcî veng
don, von:
- Hurma, yo betanîya beri
bonci astorê mi!
Cenîyek yo betanîya bena
oncena astor, hama zere nirasena, şêx honce veng don
von:
- Hurma, tay cew bikur bid
astorê mi, astorê mi nieşkîyen cew bicaw!
Cenîyek honcî geyren a,
şina cew kuwena, dona astorî
û xo bi xo vona: “Wullay una
şîyor mela ez yo gure mekîr,
waxtê hela pesî yo, pîyore
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gurey mi ho erd de, tenîya
astor ver bigeyr niben, ez înî
astorî r’ yo çare mevîn, in şêx
mi rihat niverdon.”
Şêx honcî veng don von:
- Hurma, eg’ astor cewê xo
werd, tay eskîjon û liblibon zî
bikur bidi ci...
Cenîyek cadi geyrena a,
şina yo tuwerzîn gena xo
dest, dona reşmey astorî r’,
reşme qerifnena, ber axurî z
şiknena, şina zere.
Yo beynate cuwa pey, şêx
honcî veng don von:
- Hurma, tay awki germin
biki bidi astorê mi, ti awka
serdin ci medî, astorê mi tenişe ben.
Cenîyek pê qestikîna şina
hetê axurî ya. Û ageyrena
yena vona:
- Efendî, wullay astorê ti
reşmey xo qerifno û berê
axurî z’ şikito, remo şîyo...
Cenîyek senî g’ ihna vona,
bena qarî û warîye
şêxî, von:
- Ero heywax,
heywax, kiheyl mi,
kihely mi, ez bimîr,
ez bimîr, la ti şî
komca?
Dewij hîrye rojî
geyrenî
nigeyrenî
astorê şêxî nivînenî.
Şêx zî hîrye rojî ne
non weno ne nimaj
keno, mela von “Kiheyl mi, kiheyl mi,
vergon ti werdî,
heşon ti werdî, ti
veyşon î, ti teyşon î,
çew nizon, kihely mi,
kiheyl mi...”
Hîrye rojî cuwa
pey dewijî astorê
şêxî vînenî. Şêx senî
g’ eşnawen dewijon
astorê yi dîyo, cadi
veng don Elay, von:
- Elayî r’ şikir,
Elayî r’ şikir, hurma
de mi rê yo secade
bîya ez xu rî nimac bikîr!
Cenîyek vona:
- Efendî vind, wa astorê ti
bîyar, ez astorê ti ona zere
hama ez tu rî secade kena ra.
Şêx von:
- Çira hurma ti secade înke
ranîkena, ti astor çi ona zere?
Astor wa dewijan ver di bimano hetanî ez yo-di rekatî
nimac bikîr.
Cenîyek vona:
- Efendî, efendî ti eyr hîryê
yo nimac nîkerd, ti astorê xo
dî hama Ela kewt ti vîr, ez astorê ti ana zere ti ci rê secde
ken. Ti xu rî herinde Elayî di
veng donî astorê xo.
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Hûmara 5. ya Ş E W Ç I L A Vejîya
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Hûmare: 27

Hûmara 5. ya kovara edebî
hunerî Şewçila vejîya. Na hûmare de eserê ke hetê cinîyan
ra ameyê nuştiş bale ancenê.
Û her ke şino nesrê kirdkî zê-

Vaya / Fîyat: 1 TL

dîyeno, coka na hûmara Şewçila de nesr hîna vêşî yo, bitaybetî hîkayeyî tede estê.
Edîtorê kovare nuşteyê xo de
vano “ziwanê ke qonaxê fekkî
ra newe vîyarenê qonaxê nuştekî ser, hîkaye
û nesrê kilmekî zaf
muhîm ê. Coka ez bi
zerrîyêka rehete vana
ke prosesê ma yê nuştişî bi hawayêko tendurist û rast aver şino.”
Na hûmare de nuşte
û şîîrê nê nuştoxan weşanîyayê:
Adir Dêrsimij, Alî
Aydin Çîçek, Alî Beytaş, Bedrîye Topaç,
Ehmed Arif, Erkan
Tekîn, Esad Namdar,
Ferat Roşna, Îdrîs
Yazar, Lezgîn Gozen,
Menaf Mutlu, Nadîre
G. Aldatmaz, Newzat
Valêrî, Osman Tetîk,
Rindê Becerîklî, Rohelat Aktulum, Roşan
Lezgîn,
Sînan
Sutpak,
Şeyda
Asmîn, Umer Faruq
Ersoz û Wisiv Pîrbab.
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Kitabo ke Doxan Karasuyî
heyatê dengbêjê kirdan
Rêncber Ezîzî ser o amade
kerdo Weşanxaneyê Vateyî
ra vejîya.
Nameyê kitabî “Dinya d’
yo darê ma: Rêncber
Ezîz” o. Doxan Karasu vano,
“Rencber Ezîz hozan o. Bi
nasname, hîsê aîdîyetî, erjê
cematkî û ewnîyayîşê xo yê
heyatî manaya komelkî de
aktorêko sîyasî û sosyalî yo
ke nêno înkarkerdiş. Yewna
aktorêko winasî ke bi eseranê xo yê kirdkî vejîyayo
vernî û hetê her kesî ra
qebul bîyo çin o. Eke merdim şertanê sosyalî û sîyasî
ke nê nasnameyî weye kenê
baş fehm nêkero, zehmet o
ke merdim Rêncber Ezîzî
fehm bikero.”
Kitab de babîyê Rêncber
Doğan Karasu, Rêncber Ezîz, Vate
Yayınları, İstanbul 2012, 228 r.
Ezîzî Hecî Filît, ema ey Akîfe,
waya ey Gulfuroşe, kekê ey
Mehmed Elî, birayê ey Hesen, merdimê ey Feyzî, hevalê ey Hafiz
Huseyîn, Burhan, Îdrîs, Melahet, Mehemed, ancî yewna Mehemed, Ebûbekir, Çerkez, Cemîle, Hîkmet, Îbrahîm, Şeref û Evdirehman, hewna deyîrbaz Seîd Altunî reyde dergûdila roportajî
ameyê kerdiş. Çi kesê ke Rencber Ezîzî şinasnenê heyatê ey ra
gelek çî qisey kenê. Kitab bi tirkî yo. La gelek deyîrê Rêncber
Ezîzî bi kirdkî sey orîjînalê xo tede ca girewto.

Têde pîya deyîranê azadîye
vanîme
Rindekîye yena nê hardî
Se beno, biskzerda mi, se beno?
Nêbo nêbo, çimanê xo cabiderê
Dêrsim beno cehenem, weşîye
heredîna
Tarî ma keno vila, cêno ra xo
ver.
Omidîya ma, roştîya ma to der a
Ameyeyê ma yê, çimê to yê xorî

Am a d e ka r : Ehm e dê D ir ihî

NAMEYÊ NEBATAN

MEVINDE BÊ

Mevinde bê rindeka mi
Hewr be, bê welatî ser
Çimanê xo ca mede, rake
Şilî û roştîya ma be
O wext olexî benê ra
Domanê ma raya xo vînenê
Dar û ber ruweno ebi şabîyayîş
Awe bereqîna çemanê ma de
Hêvîya ma ginena
hardê Dewreşî ro
Merdimîye axme bena Dêrsim de
Û bena laşer weşîye remena
her car o.

Înan de govende oncenîme,
benîme çikî
Zerrîya merdimîye kenîme
germin
Bê cîgera mi, qeweta xelasîye
to der a
Bê rindeka mi, şabîyayîş û xelase bîyarîmê domanan rê
Ameyeyê welatî bixelesnîme
Bê rindeka mi, dest bierze ci
Bê zerrîya mi, bê zerda mi.

Vewrêsê vengê Dêrsimî bîme
Xirabîye, bêbextîye biqedênîmê.
Az bidîmê, lawikade derge
vajîme.
Nê koyanê ma, vilikanê ma teyna
cameverdîme
Bigurîmê seba roja haştîye
Seba şabîyayîşê domananê xo
Mevinde bê vila mi
Hewr be, tîjî be, şilîye be, va be
Hama mevinde bê rindeka mi.
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delek (Dara Hênî)
deley (Pîran)
delê şît (Çewlîg)
deliyek (Gezîn)
dolik (Çewlîg)
şitê dêlek (Pasûr)
şitê dêlegur (Karêr)
şitê maran (Motkan)
şitê mîrçikan (Çinar)
şîrê kemerî (Pilemurîye)
şîro koyî (Pilemurîye)
talîye (Pilemurîye)
tolîye (Dêrsim)
vaso sitin (Şankuş)
xişul (Sêwregi)

Kurmancî: giyaşîrk, guloşîrk, helezê şîrdan, miravke, şîlik, şîrê maran,
şîrê deveyan, şîrik, şîrok,
şîrşîrok, şîrmar, talîya mar,
talik, talî, talşîr, talşîrk,
xagşîr, xoşrîng, xulîşîrk,
xurşîl, xwaşîl, xweşîl,
xweşrîng, xwelîşîr, xwelîşîrik, xwelîşîrk
Soranî: kujîlk, mîrawke,
xakşîr, xaşîl, xujîlk
Goranî: şîrê mar, şîrxujîlk,
xenedeymî, xenekirmanî,
xujyak, xuşîk
Latînî: Euphorbia
Tirkî: Sütleğen

