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Netîceyê îmtîhanê malimîya
dersa kurdkî (kurmancî û kirdkî)
yê Unîversîteya Artuklu û yê
Unîversîteya Çewlîgî eşkera bî.
Unîversîteya Artuklu 500 malimî
Unîversîteya Çewlîgî zî 100 ma-
limî perwerde kena.

Unîversîteya Artuklu seba
dewreyê yewinî 500 wendekerê
ke girewtê ra 450 kesî seba leh-
çeya kurmanckî 50 kesî zî seba
lehçeya kirdkî yê. Nê wendekarî
do serrêk perwerdeyê tezê bêlî-
sansî bivînê. Kesê ke mezun
bibê, dima do wendegehan de
dest bi malimîya dersa weçinita
ya kurdkî bikerê.

Unîversîteya Çewlîgî zî netî-
ceyê îmtîhanê malimîya dersa
kurdkî eşkera kerd. Goreyê lîs-
teya ke îlan bîya, na unîversîte
50 kesî seba kirdkî 50 kesî zî
seba kurmanckî pêro pîya 100
kesî seba perwerdeyê tezê bêlî-
sansî yê serrêk gêna.

Unîversîteya Çewlîgî eynî
wext de seba lîsansê berzî yê di
serran zî 20 kesî seba qismê
kurmanckî 20 kesî zî seba qismê
kirdkî gêna. Netîceyê nê îmtî-
hanî zî eynî lîste ra beste îlan
kerd.

Unîversîteya Artuklu, kur-
mancî û kirdkî lehçeyanê kurdkî
hesibnena û seba her di lehçe-
yan zî eynî programî tetbîq
kena. La Unîversîteya Çewlîgî
her lehçe sey ziwananêkê cîyayî
hesibnena, seba lehçeya kur-
mancî vana “kurdkî” û kirdkî ra
zî vana “zazakî”. Bi no qayde
miletê kurdî yewbînan ra cîya
kena.

Hetê metodê îmtîhanî û îlan-

kerdişê netîceyî ra zî mîyanê her
di unîversîteyan de ferqê zaf
muhîmî estê. Unîversîteya Ar-
tuklu, îmtîhanêko standard û
şefaf tetbîq kerd, netîceyê îmtî-
hanî zî bi eynî hawa îlan kerd.
Yanî puanê mezunîyetî, notê
Alesî û namzedan îmtîhan de
çend puanî girewtê, heme bi
detay û bi hawayêko şefaf
hesab kerdê û lîste îlan kerda.
La Unîversîteya Çewlîgî de îmtî-
han senî bîyo, kamcîn namzed
puanê xo yê mezunîyetî, puanê
xo yê Alesî û puanê xo yê îmtî-
hanî çend ê, nê puanî senî
hesab bîyê, heme nimite
yo. Îlaweten, Unîversî-
teya Çewlîgî yew zî îm-
tîhanê ziwanê bîyanî
kerdo ke no seba çi
yo, bellî nîyo! Unîver-
sîteya Çewlîgî de
îlankerdişê netîceyê
îmtîhanî zî goreyê
usulî ra nêbi. Yew
lîste îlan kerda, vera
tayê nameyan de “Ba-
şarılı” yanî “Serkewte”
nuşto. La namzed senî bi
ser kewto yan zî kesê bînî
senî îmtîhan ra nêvîyartê,

bellî nîyo!
Unîversîteya Artuklu sey par û

pêrarî emser ancî 20 wendeka-
ran seba lîsansê berzî gêna. De-
meyê muracatê lîsansê berzî 20
tebaxe ra hetanî 7ê êlula 2012î
yo. Wendekaranê lîsansê berzî
yê serra verêne de vîst kesan r
adi kesî kirdî bî. Yê serra diyine,
ancî vîst kesan ra hîrê wende-
karî kirdî bî.

Kurdanê êzidîyan reya verêne
tena seba xo yew kanalê televîz-
yonî bi nameyê Çira Tv awan kerd.

Goreyê melumatê ke berpirsê
kanalî danê, Çira Tv do weşana xo
seraser bi kurdkî bikero û giranîya
weşana xo zî derheqê bawerî, fel-
sefe û tarîxê dînê êzidîtîye de bo.
Ancî Çira Tv do problemanê ro-
jane, sîyasî û sosyalan yê êzidî-
yanê her çar parçeyanê
Kurdîstanî, Armenîstan, Rûsya û
Ewropa reyde bi hawayêko aktîf
eleqedar bibo.

Çira Tv satelaytanê Eurobird û
Nilsat ser o weşana xo keno û Roj-
helatê Mîyanên, Qafqasya û he-
meyê Ewropa ra temaşe beno.

Goreyê texmînan ra hemeyê
dinya de nufusê kurdanê êzidîyan
qasê 750 hezarî yo.

Çira Tv kurdanê êzidîyan rê
xeyrin bo. Aqubetê sereyê kirdanê
ma sere de bo ke nufusê xo qasê
4 mîlyonî yo.

Frekansê Çira Tv wina yê:
EUROBİRD 9,9 derece doğu

(East)
Frekans : 11.842
Symbol rate : 27.500
Vertical FEC : ¾
NİLSAT 7 derece batı (West)
Frekans : 11.353
Symbol rate : 27.500
Vertical FEC : 5/6

Netîceyê Îmtîhanê Malimîya Kurdkî Eşkera Bî

Başûr de Efûya Roşanî
Kurdîstanê Başûrî de bi mu-

nasebetê roşanê remezanî 489
hepsî serbest yenê verdayîş.

Mudirê asayîşê Hewlêrî Eb-
dulxaliq Telhetî bi beyanatêkê
çapemenîye da zanayîş ke huk-
matê Kurdîstanê Başûrî çarçe-
waya efûya pêroyî de 489
tewqîfkerde û mehkumê ke he-
pisxaneyan de yê, do bêrê ver-
dayîş.

Kanalê Televîzyonê
Kurdanê Êzidîyan
ÇIRA TV Abi

WEXT RA PEY

Tarî,
Xo bide zere

Fekan de qali nêmanena
Çimî pêro bindê yew dari de

yê

Hêşê ma bigîre
Yew çali ake

Verade, wext ma apey dano

Bawer ARIKAN

Unîversîteya Artuklu 500 wendekerê ke girewtê ra 450 kesî seba lehçeya
kurmanckî 50 kesî zî seba lehçeya kirdkî yê. Unîversîteya Çewlîgî zî 50 kesî

seba kirdkî 50 kesî zî seba kurmanckî pêro pîya 100 kesî girewtê.

ROŞANÊ ŞIMA BIMBAREK BO!
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CORA-CÊR

1) Bajarêk, merkezê Dêrsimî
2) Lez, çapik, rew – Rehet,
kolay
3) Heq, Reb, Olî – Werdê

sibayî, sêpare
4) Sembolê erbîyumî – Teyra
makî, zerenca makî – Mîyanê
“çîte”
5) Parçe, kerî – Rojêka
hewteyî

6) Normal – Emike,
waya babîyî/pîyî
7) Jan, jandî – Na
rey
8) Manaya “o”yî de
prefîksêk – Dafe,
dafike, faqe – Mîyanê
“leme”
9) Quli, qulike,
lonike – Serekê

Dewlatanê Yewbîyayan yê
Amerîka
10) Kesê Îraqî, kesê ke Îraq
ra yo – Serra verêne, serra ke
vîyarta

XX AA ÇÇ EE PP EE RR SS

Her çî bi miqatbîyayîş, bi weyekerdiş,
bi kede û xizmet beno çî. Eke merdim
miqate bibo, erdo bejî beno gul û gu-

lîstan. Eke merdimî goş nêda, bêwayîr
verda, baxçeyo bi dar û ber zî beno çol û
çolistan. 

Verî yew karê mi estbi. Da-des serrî verê
cû ra yanî. Cayê karê xo de, mîyanê bax-
çeyî de mi di şaxê tuyêran karitî. Eynî roje
eynî saete de. Her di şaxî zî dergî û qalin-
dîya xo eynî sey yewbînî bî. 

A yewe, xortumê awe resayêne verê
qirmê aye. Serra ke mi a karite, hamnanan
her roje awdîyayêne. Awa ke mi pê dorû-
verê xo şutêne zî heme şîyêne verê qirmê
aye. Mirdîya xo awe werdêne.

La a bîne, şanso xirab ra, xortumê awe
nêresayêne verê qirmê aye. Cayê aye bê-
keys bi, dûrî bi. Hamnan ameyêne şîyêne,
belkî çend sitilî awe nêşimitêne. Rey-rey
ma misînêk yan sitilêk awe kerdêne ver.
Hende ke binê aye bîyêne hîy, qaso ke huşk
nêbîyêne. Zafê reyan zî ma kerdêne xo vîr
ra. Ma xo ra nêdîyêne awe bikin ver. Ma tim
a îhmal kerdêne.

Na dara bêşanse, tena kêmanîya awe
nêantêne, tayê derdê aye yê bînî zî estbî.
Yew tuyêra zaf girde aye versîya xo de ver-
dayêne. Û hela şanî, badê teştareyî ra, ver-

sîya yew apartmanî zî kewtêne ser. Coka
zaf kêmî tîje dîyêne. Feqîreka mi huşk nêbî
la xo ra roje zî nêdî. 

A bîne, a ke mirdîya xo awe şimitêne û
tîje ser o kêmî nêbîyêne, qirmê aye sey kê-
ranêk bibi qalind. Her gilê aye hetêk ser
derg bibi. Bibî sey yew kepire. Hamnanan
versîya aye sey xivêtêkê koçeran bî. Kam
binê aye de nênişt ro! Çi raywanî ameyî û
şîyî, çi namdarî binê aye de roniştî… 

Her serê wisarî mi gilê aye cirakerdêne
la çendeyêk dima, herinda cayê ke mi cira-
kerdê ra nerbê bitrî pijiqîyayêne ke qet me-
vajîn. Hetanî payîzî di-hîrê metreyî derg
bîyêne. Her pelê aye bi qasê destê mi pehn
bî. Pelê aye wina kewe û kehlî bî, wina teze
bî ke merdimî vatîn hema bigîro biwero.
Tuyê sipî girewtêne. Tuyê aye gird bî. Ham-
nanî gama ke gilê aye tam derg bîyêne û
pelê aye wina kewe-kehlî abîyêne, çend ca-
mêrdan şêneyêne xo mîyanê gilanê aye de
binimnê û qet nêasê.

La a bîne, gilê aye hende zeîfek bî, pelê
aye hende bêruh bî ke guneyê merdimî pê
ameyêne. Qirmê aye bi qasê qevda destê
mi qalind bi. Qalindîya gilanê aye sey en-
giştanê min barî.  

Zafê reyan embaz û nasê mi ameyêne
verê mi. Ma binê versîya tuyêra xurte de
roniştêne. Ma çay şimitêne, suhbet ker-
dêne. 

Yeno mi vîr, reyke kek Qurqur amebi. Ma
binê tuyêra xurte de roniştî. Ma gelek suh-
bet kerd. Ma çay şimite. Ma fêkî werdî. 

Demeyêk ez fetelîyaya mi nê her di darî,
nê darê ke mi eynî roje, eynî saete de bi

destê xo karitê, nîşanê ey dayî. Mi hal û
mesele ey rê qisey kerd. 

Kek Qurqur fetelîya, qirika xo qîyame
kerde, bi yew çim ewnîya dara zeîfoke ra,
bi çimo bîn ewnîya dara ke ma ha bin de yê
ra. Fetelîya ewnîya mi ra. A dara zeîfoke
nîşan da û va: 

- Ha qederê ma kurdan, ha qederê a
dare!

Eynî wina yo. Her çî bi ewnîyayîş, bi
eleqe, bi miqatebîyayîş, bi kede û xizmet
beno çî. Eke ma xo rê bibîn, ma wayîrîya zi-
wanê xo bikîm, ma eşkenê demeyêko nêzdî
de ziwanê xo biresnîm sewîyeya ziwananê
averşîyayan. La eke ma goş nêdîm, eke zi-
wanê ma wina bêwayîr bimano, bêqîymet
beno, mîyan ra wedarîyeno. Ma heme ci ra
xelisîyenê!

Roşan LEZGÎN

EDÎTORÎ  RA

Cewabê Hûmara Verêne

ÇEPA-RAST

1) “Wazin cewherû ca kî
/Wazin çimanê xo akî / Biwan
inî zazakî / Neqişnaya pey
nakî” Mela … … Hunî
2) Veracor, devacor, vor ro –
Naxir, heywano gayine
3) … û Zîn (Eserê Ehmedê
Xasî) – Qewxe, şer, pêrodayîş
– Semedê makîyan zemîrê
îşaretî
4) Nîşan, îşaret – Cedew,
nasir

5) Bestoxêk – Paytextê Yu-
nanîstanî
6) Mîyan mabên, beyntar – Bi
kirdaskî (kurmanckî) nacnîye,
datcinî, cinîya apî
7) Yarenîye, kuşade, lexî,
heneke – Rojhelatê Mîyanênî
de miletêk 
8) Çogane, çanqil, uşîre –
Vatişo sergirewte, Dat, mam
9) Bi fariskî eyne, neynike –
La, labelê, feqet
10) Her yewê/a komêk,
yeweke – Awan, şên, meskun

ameye (n): gelecek
dolime (m): kez, defa, kere
dore (m): nöbet, sıra
fina: yine
hewş (n): avlu
kaykerdox, -e: oyuncu
keyepel (n): web site
musabeqa (m): yarışma
sûke (m): çarşı, şehir
şeytanok (n): salyangoz
têzik: çabuk
tirawitiş (n): çalmak
tirvaş (n): orman maydanosu
xêze (m): çizgi
zanîngeh (n): üniversite
zexelî (m): oyubozanlık, kurnazlık
zixal (n): sönmüş kömür
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Weşanxaneyê Vateyî ra Şeş Kitabê Kirdkî Weşanxaneyê Vateyî şeş kitabê
kirdkî weşanayî. Nînan ra di ki-
tabê şîîran, yew kitabê hîkaye,
hîrê zî arêdayeyê folklorîk ê.

Mehmûd Nêşite, Çakêto Sipî,
Weşanxaneyê Vateyî, Îstanbul,
2012, 120 r.

Sîyamend Mîrvanî, Kal Mûsênî
Zeydûnû (Folklorê Mîyaran ra),
Weşanxaneyê Vateyî, Îstanbul,
2012, 124 r.

Sayê Marû (Estanikanê Xinis û
Tekmanî ra), Arêkerdox: Alî
Aydin Çîçek, Weşanxaneyê Va-
teyî, Îstanbul, 2012, 144 r.

Alî Beytaş, Şaîsmayîl (Estani-
kanê Gimgimî ra), Weşanxaneyê
Vateyî, Îstanbul, 2012, 140 r.

Akman Gedîk, Roj Ma De Şewle
Dano, Weşanxaneyê Vateyî, Îs-
tanbul, 2012, 40 r.

Keyepel de menuya binge-
hîne tirkî ya la qismê kurdkî û
îngilizkî zî estê. Qismê kurdkî
de lehçeyê kurmanckî, zazakî û
soranî cîya-cîya estê. Goreyê
melumatê ke serekê weqfe Îb-
rahîm Gurbuzî dayî rojnameyê
ma, ê wazenê qismê lehçeyanê
hewramkî û lurkî zî akerê la na
merhele de kesê ke înan rê
ardim bikî çin ê. Eke ameye de
îmkanî virazîyê ê do nê her di
lehçeyan de zî qism akerê. 

Keyepel de qismê bingehînî
yê sey “Kitabxaneyê Cigêrayîşî
yê Îsmaîl Beşîkçî”, “Arşîv-Doku-
mantasyon”, “Yaşam Radyo”,
“Çapemenîye de Ma” û “Îlanî”
estê.

Bi abîyayîşê keyepelî înter-
netî êdî fealîyetê Weqfa Îsmaîl
Beşîkçî hîna asan teqîb benê û

derheqê weqfe de melumatî
hîna rehet yenê musayîş.

Seke yeno zanayîş, qerarê
awanbîyayîşê Weqfa Îsmaîl Be-
şîkçî hûmara roja 37 teşrîne
2011 de rojnameyê resmî de
weşanîya û weqfe adersê “Ku-
loglu Mah. Îstîklal Cad. Ayhan
Isik Sok. No: 21/1 Beyoglu /
Îstanbul” de dest bi fealîyet
kerd. 

Nika qismo tewr aktîf yê
weqfe “Kitabxaneyê Cigêrayîşî
yê Îsmaîl Beşîkçî” yo ke tede
11.758 kitabî, cildê 800 kovar
û 92 rojnameyan estê. Ziwa-
nanê sey kurdkî (kurmanckî,
kirdkî, sorankî), tirkî, îngilizkî,
fransizkî, almankî, ziwanê os-
manî, yunankî, fariskî, erebkî û
ermenîkî de qasê 20 hezarî çi-
meyê cîya-cîyayî nê kitabxa-
neyî de nika mewcud ê.

Keyepelê Weqfa Îsmaîl Beşîkçî Abi
Keyepelê înternetî yê Weqfa Îsmaîl Beşîkçî adresê ismailbesikcivakfi.org de dest bi weşane kerd.

Mamosta Alî Tayfun Şi Rehmet
Kurdperwero erjaye mamosta

Alî Tayfun roja 05.08.2012,
saete 23.00 de dinyaya xo be-
dilna. Homa ey bi rehma xo şa
bikero, sereyê merdimanê ey,
dost, embaz û heskerdoxanê ey
û sereyê miletê kurdî weş bo.

Mamosta Alî Tayfun (Elî Xoce)
birayê mamostayê ma Malmîsa-
nijî yo. Kurdperwer û mamosta-
yêkê ma yo zaf erjaye bi.
Hertim piştgirîya xebata ma ya
ziwanî kerdêne, halê xo yê nê-

weşîye de bîle tim moral da-
yêne ma. Bi nameyê Hesenî
Giran gelek nuşteyê ey kovara
Vateyî de û rojnameyê Newe-
pelî de weşanîyayî.

Demeyêko derg ra nêweşîye
ra muzdarîb bi. La ancî zî mo-
ralê xo zaf berz girewtêne û bi-
dîqet xo pawitêne.

Elî Xoceyî demeyêko derg
wendegehê semtê Peyasî (Ka-
yapınar) yê Dîyarbekirî de mali-
mîye kerde.

Xidirê Başî, Gula Xizirî, Weşan-
xaneyê Vateyî, Îstanbul, 2012,
132 r.
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Nêzanay î şê  
T i r k î ya  M î ra te

Maya yew dewijî bena nê-
weşe, ge-ge qet nêşikîna
teber kewo, qebz bena. La
ge-ge kî îshal bena. Lajek nî-
yadano ke maya ey baş nê-
bena. Gêno beno doktor.
Lajek rind tirkî nêzaneno.
Şonê duştê doktorî. Doktor
ey ra pers keno vano:

- Nesi var?
Lajek bi tirkîya xo ya nêm-

cete vano:
- Willay doxtor beg, benim

ana bazen taş gibi gî yapıyor.
Ağzına atsan dişini qirarsin.
Bazen de su gibi yapıyor. Ağ-
zına atsan ağzında durmuyor.

C i n î yê  Emanet î  
Zebeşê  Xag î

Wexto ke esker dewan ra
gêreno, tersan ver kes nêşi-
kîno şêro sûke. La dewe de di
cinîyê nêweşî benê, lazim o ke
înan biberê doktor. 

Camêrdo ke cinîyan beno
doktor, yew cinîya xo ya, yew
kî cîrana xo ya. Şonê sûke de
karê xo hal kenê. Merdim
sûke ra di hebî kî zebeşan
cêno û peyser ageyrenê.
Rayîr de esker înan vindar-
neno ke rayîrê yew dewe pers
bikero. La ne merdim ne kî
cinî tirkî fehm nêkenê. Wina
tal-tal qayît kenê. Esker oncî
eynî çi pers keno. Dewij xo bi
xo vano “Yan cinîyan wazenê
yan kî zebeşan.” Coka cewab
dano, vano:

- Wilay esker beg, eke sen
qarilarî dîyorsan onlar ama-
netir. Eke sen zebeşlerî dî-
yorsan onlar da xagdir…

Arêkerdoxe: 
Bedrîye TOPAÇ

Murad CANŞAD

DOO!

Yew lajek verê apartmanêk
de xo rê ca bellî keno, her
roje siba rew ra şono uca de
do roşeno. Cayê xo serê rayîrî
yo, ameyîş-şîyayîşê xo derya
yo. Dorûver cayê awanîyan o
ke hîna zêde karkerê awanî-
yan şonê yenê. Germê ham-
nanî de karê awanî zî zehmet
o. Merdim kefsatîye ver ra qir
beno. A kefsatîye de oyo ke
şuşeyêk doyo serdin meşimo
kam o!

Karê lajekî baş o! Verê
apartmanî de keno qîr-qîre:

“Doo! Doo! Doyo serdiin!”
Apartman ra yew mêrik ecîz

beno. Pencera akeno, vajîyeno
lajekî de:

“Lawo to çi goş û kerikê ma
berdî! Vîndî bibe şo, reyna
vengê to meyero goşê mi!”

Mêrik gef-gur keno ser la
destê lajekî caran qezencê
weşî ra beno! Ters û xof wa
bibo zî roja bîne ancî yeno
cayê xo, ancî keno qîr-qîre.

Mêrik rojêk xo nêgeno,
apatman ra yeno war, lajekî
kuweno. Do û şuşeyan ver de
beno zur-zura lajekî, lay û
laser bermeno, hesiran keno
war.

Yewero kekoyo kulxanbeg
uca ro derbas beno, hal-he-
walê lajekî vîneno. Şono ver,
ci ra perseno:

“Lila se bîyo ti bermenî?”
Lajek hesiranê çiman este-

reno, hebêk beno aşt, hal-me-
seleyê xo û mêrikê apartmanî
vano. Kekoyo kulxanbeg hêrs
beno, ca de didanan qirçneno,
verê xo çarneno penceraya
mêrikê apartmanî. Çiqas ke
destber ame, qîreno:

“Dooo! Dooo! De biye ero,
de biye war haa! Doo! Doo!”

DUAYÊ NÊÇAREKÎ

Vile hîkmet’ çi kena a seyîr keno şaşa
Wek-wek gino piri heq, keweno şik haşa
Herr’ kenen û keno xo sare sê yew hermuş a
Xelq to ra, goşareyê guneyî ho mi goş a

Destan qeza û qeder a şuyeno nat û wet
Celqeye teqdîr yeno mi ser sê laser her het
Boçan Şeytan rî taşen, nêken ar û şîret
Kerdeyê xo û heq’ nimneno nêgeno îbret

Hiş û aqil mi de esto, kêmaqil zî nîyo
Dîn’ ma gore zîyiş xo de bargune nêzîyo
Her ganî, ayet gore, hukmê Heq’ rî tabî yo
Hukmê to bexş sera-bin sê bînen ey rabîyo

Musay însan kişt, rema şi, to kerdo kelim
Îbrahîm ver tada tîj û aşm’, to vato helîm
Zaf şaqî bîy seîd, xidar to kerdo selîm
Ez nêzano ça ra çi cis dest pêkîrî telîm

Eki ti vajî to ra weş o, bêr benî a heq
To kî ferman nêda rijîyen mi ser bêr xêr-heq
Qûl xo dicey a di felqe meşeq û mefeteq
Mi sare wedarna asmînan ûneno maleq

Vanî dest’ to akerde yî, bêhed kenî vila
Kam tarîye de bimano fînenî ta çila
Kam bivajo Heq, to eşnawen weşîye dila
Biwazyenî vanî, to vawa dua qawil a

Dua kî mi kerda, calbik areq a mendo
To bî Homa, ez bîyo qûl helyo nêmendo
Keremê xo ra vaje bes o, xêrî ser bivendo
To ser a sond ûnen to zanî mi çi sond wendo

Sond’ to yo ya Rebî, sond’ xo xenîme mi mekir
Virr mi wa mequre, to rê sond serkopî dekir
Bêr kî to qeflîk kerdî, tadayîşe bifikir
Bo! Hewaye bêhevîye ez kerdo ri-çiqir

Qarîye xo birnen, keno qêlaqup nequzen
Teqdîr karê to yo sê lîre mirçîk’ nêwizen
Hîkmet senî şuxulyeno zerarê xo qet nêwazen
Defterê to ya ez xo şaşa “bi razî” nêsen

Nameyê to çi nîsyen defter mi de zanî to!
Nêeşken xorîye aşûnî, ez xo ra weto
Mi yew rê berê to kuwa, nêhes, muşeqeto
Ey Qadîr! Eceba to gîrê da çi nîyeto

Umer Faruq ERSOZ
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Zereyê hepisxaneyî ra vejîya û
bawula destê xo kîşta xo de na
ro. Hermeyê xo vêreyê xo ser o
ardî pêser. Sereyê xo ver bi as-
mênî kerd berz. Lewê xo hurdî-
hurdî ardî berdî vat:

- Errrrrrik teber çiqas rindek o.
Dergûdila hewayê teberî onit

zereyê xo. Çimê xo yê keskî nat-
dot çarnayî. Qaputê xo, xo ser o
ard pêser. Şewqeyê xo sereyê xo
ser o rind şidêna. Egala dormeyê
vileyê xo, verê çenika xo de dayî
girê. Bî çewt bawula xo girewte û
uja ra kewt dûrî.

Tingî û ringîya berê hepisxa-
neyî, hona hetanî goşanê ey
ameyêne. Pey de cêra ya qayîtê
berê hepisxaneyî kerd. Di leşke-
ran bi tondayîş bero asinên ca-
dayêne. Girs-girs qayîtê
hepisxaneyî kerd û xo xo de vat
“Sala ti kamax bê!” Peyê cû, cêra
ya bi gamanê têzikan ver bi bajar
şî.

Bajar, xeylî dûrî asayêne. To-
zika vayê paka qet mecal nêda-
yêne ci. Çiqas vana, honde
hukim kerdê. Guve-guva daranê
vîyalan sey vize-viza mêşanê
hemgênî veng vetêne. Rayîra
yew linge ra şî û xo resna zereyê
bajarî.

Sûka bajarî vewre mîyan de
sey xirbanê waran asayêne.
Vewra verê dikanan sey cam be-
reqîyêne. Sacê serê dikanan, kan
û jengin bî. Jenga sacî, rengê ce-
medî çarnaybî rengêde qilêrin.
Cemed, sîvigê dikanan ro derg û
kilm rêz bîbî û avar de verdîyaybî
ro. Pîjikê serê cemedî sey yew
dirotî tuj asayêne.

Binê cemedanê seretujan ra
vêrd ra û bertengê yew dikanî de
vinet. Sîperê şewqeyê xo tenê
avaro kerd berz. Bî çewt û lakê
solanê xo rind şidênayî. Zaf hêdî
ber kerd ya û kewt zereyê dikanî.

No dikan yew qewexane bî.
Sobaya adirî zereyê dikanî kerdbî
sey hamnanî. Dormeyê soba de
da-des peyayî lingan ser o vinete
bî. Destê xo berdê leyê soba û
pey de ardê û kerdê qoranê xo
mîyan. Bi no qayde xo kerdê ger-

min. Dêsê peyê soba ra resmê
Mistefa Kemalî darde kerde bî.
Nuşteyê binê resmî de “Ne mutlu
Türküm diyene” nuşnaye bî.

Nat-dot hîra-hîra nîyada. Peyê
cû bêveng-bêveng şî kursîyê
verê pencera de nîşt ro. Çimê xo
çayroşî de bî. Ver bi çayroşî nî-
yada û bêçika xo ci rê jû dolime
kerde berz. Çayroşî bêçika ey ra
fam kerd ke çay wazeno. Yew
çay berde û serê masaya verê ey
de na ro. Çay şimite û zereyê qe-
wexanî ra vejîya.

Vewre, hona hêdî-hêdî varêne.
Varişî mîyan de xo resna cayê vi-
netena ereban û ereba ro bî
aspar.

Di saetan ra dime reşt dewa
xo. Binê dara vîyale de bî pîya.
Gilê dara viyale binê giranîya
vêwre de namyabî. Poxê hejna-
yîşê vayê koyan ra to wetrê nika
fisînê. Demê de şenik henî tîk
vinet û nat-dot de nîyada. Der-
dor de qet kes çîn bî.

Puşîya peyê vileyê xo nat-dotê
vileyê xo de şidêna. Şewqeyê se-
reyê xo hetanî peyê çimanê xo
na ro. Bî çewt û bawula xo gi-
rewte. Bi gamanê têzikan ver bi
keyeyê xo şî. Guve-guva vayî ver
pêşê qaputê xo ge-ge hetê verî
ser, ge-ge kî hetê peyî ser ame-
yêne û şîyêne.

Demê ra dima xo resna keyeyê
xo. Verê keyî de vinet û derga-
derg keyeyê xo de nîyada. Der-
dormeyê keyeyî de kes nêasêne.
Zereyê keyeyî de roştîya lem-
boyê qazî honde ke lêl kerdê.

Balê xo da roştîya zereyî. Pu-

şîya dormeyê vileyê xo kerde ya.
Ser-çimê xo tozika vewre ra
kerdî pak. Balê xo roştîya zereyî
ser o bî. Maya xo, zereyê oda de
lornêne û amêne nat şîyêne dot.
Vengê pîyê xo zereyê oda ra he-
tanî tever amêne. Vatê:

- Erê, êdî o nêno nêno. Şopê
vinde û bîna xo bije. To goştê
leşa mi werd û astikê mi verdayî.
Mi ra çi wazena Zozê, Zozê?

Zoze amêne nat û şîyêne dot.
Vengê berbîşê aye hetanî goşanê
Feratî ameyêne. Hem berbêne
hem xo xo de lornayêne û vatê,
“Way, way, way! Tam des serrî yo
ke Feratê mi kerdo hepisxane.
Lajanê kutikan nêverdanê ke ez
Feratê xo de di çekuyan kir-
manckî qisey bikerî. Ez xo rê
verê caxan de vindeno û qayîtê
çimanê Feratê xo keno. O hu-
yeno ez kî huyeno, o xo keno tir-
şûtal, ez kî xo keno tirşûtal. Wext
qedîno ez teknone êno keyeyê
xo, o kî şono hepisxaneyê ka-
maxî.”

Xeylî wext bî goşdarê vengê
may û pîyê xo. Peyê cû destê xo
ver bi pencera berd û di dolimî da
cam ro. Xaftila vengê zereyê oda
birîya. Roştîya lemboyê qazî ta-
yêna bîye lêl.

Peyê cû xaftila şîye xo ra û ze-
reyê oda bî ting-tarî. Tarîyê şewe
mîyan de bî pile-pila may û pîyê
Feratî:

- Erê ti vana o kam o Zozê?
Çênê, leşkerê tirkî nêbo? Na pe-
şewe oncîya ma ra çi wazenê nê
kutikî?

Zoze, bi vengêde zaf nizm vat:

- Hondê meterse, belkî kî do-
manê çolî yê.

Pira-pira veng bî şenik û peyê
cû birîya.

Feratî reyna da cam ro û vat:
- Dayê-dayê ez o, ez Ferat o.
Zele-mele kewte zereyê keyeyî

ke karê to pê çin o.
- Erê Zozêêêêê, erê niftê kotî

ya ez nê anderê lemboy ci fînî?
- Ez qidayê to bicêrî cîgera mi.

Xwezî bi na roje. Feratê mi amo
Welo, Welo.

- Erê vazde ber yake, hetanî
mi roştî fîşterê nê serxurê lem-
boyî.

- Tew, tew, tew! Ma mi çi zana
ke ti ewro êna, kezeba zereyê
mi.

Zozê, ber kerd ya û her di her-
meyê xo Feratî ser o ardî pêser.
Berbê û vat:

- Bawo, bawo mi qidayê dest-
payanê to, nê kutikan ti se verda
ra? Wîîîî! Ez qidayê to bijêrî. Wîîîî!
Ez binê linganê to de bimrî. De
bê-bê, bê ma şîme zere.

Ferat û maya xo Zoze bi lerze
erzîyayî zereyê keyeyî. Pîyê Fe-
ratî Welî, lemboyê qazî caverda û
vazda leyê Feratî. Kerd virana xo
û hîrê-çar dolimî paçî kerd:

- Ero bawo-bawo, ma qey to
vengê xo nêkerd mi qidayê to. To
ma visnayîme pêro. Mi vat belkî
leşkerê tirkî reyna ame û ma
beno. De bê, bê mi qidayê to, bê
verê soba.

Zoze hona zîbêne:
- Way, way, way! Hela bêrê

halê Feratê mi de nîyadê. To
kamî ra vat çi bawo, bawo? To çê
kamî vêşna? To malê kamî tirit?
Na dewleta kamaxe to ra çi wa-
zena buko, buko?

Peyê cû dest kerd ci û berba.
Welî nîyada ke nêvindena, vengê
xo kerd berz û qîra 

- Se kena çênê, çênê. Ma dest
ra çi êno erê. Ma, ma na dewleta
bênamuse ra vat çi? Ma suc û
xeta Feratê mi çik a?

Cayê xo ra wuşte ra û niçikna
zendê Zoze:

- Erê hela wurze, wurze, wa
lajek xo rê rakuyo çênê, çênê.

Xaftila bî teqe-teqa berê te-
berî. Feratî vazda û lemboyê qazî
şayna.

Vengê verê berî, to wetrê bê-
vengîya şewe qilaşneno ra:

- Kapıyı açın yoksa kırarız…

HEPSÎ

Al î  BEYTAŞ

ROJNAME

Rojê, yew merdimo dewij, yew cinêka
sûkij a zewijêno. Keyeyê mêrdekî dewe
de beno. Cinêki sûki di bîya girdi. Şîya
mektebi, coki ra wendena ci esta. La
dewe de ne pirtûki ne zî çîyêno ke bi-
wano esto. Dewe de wendena kesî çinê
bena. 

Rojê mêrdeyê ci keno şiro sûki. Ci-

nêki mêrdedê xo ra vana mi rê rojname
bîyarî. Mêrdeyê ci şino sûki û yeno ci rê
rojname ano. Cinêki rojnameyî wanena. 

Hewteyê kewno orte, mêrdeyê ci fina
keno şiro sûki. Cinêk fina mêrdedê xo
ra vana mi rê rojname bîyarî. Veng şino
vistewreyê ci. Vistewre vano:

- Meyari oxil! O ki to ardo topi newe
yo, ho keye de.

Mujdat  GÎZLÎGOL



Vateyêkê pîlan esto, vanê, mer-
dim domanê wextê xo yo. Gama ke
merdim nê vateyî ser o bifikirîyo, do
raştîya ey fêm bikero. Nêzdîyê des,
des û panc serrî verê cû ez zî sey
heme kurdanê kurmancan derheqê
tarîx, edebîyat û kulturê şarê xo de
zaf nêzan bîya. Min nêzanayêne ke
kurdî zî sey heme miletanê cînaranê
xo wayîrê tarîx, edebîyat û kulturê
xoserî yê. Çunke min dewê xo, zo-
zanê xo sey merkezê kurdan hesab
kerdêne. O wext mezgê min de cî-
hanê kurdî hîra nêbî.

Min nêzanayêne ziwanê kurdî
yew ziwano dewlemend, wayîrê
panc lehçeyanê xo yê girdan o. Her
yew lehçeya ci zî qandê yew ziwanê
xoserî hîra û zengîn a. Labelê gama
ke min çekuya kurd eşnawite, min
vatêne qey tena qalê kurmancan
kenê. 

La, badê ke ez ameya Îstanbul,
sûka ci de ciwîyaya, min dî ke kurd

nameyê miletêkê girdî yo. Kurdkî zî
nameyê muşterek yê heme kurdan
o. Mîyanê xo de kurdî sey kurmanc,
kird, soran, goran û lor yenê name-
kerdiş. Bi wendişê kitabanê tarîx,
ziwan û kulturê kurdan ser o, êndî
ez musaya ke kurdî cîhaneko dewle-
mend o, ez zî yew endamê ey o. 

Zanîngeh de zaf miletan ra tele-
beyî estbî, hem welatanê teberî ra
hem zî mîyanê welatî ra. La ma
gencê kurdan ziwanê xo nezana-
yêne. Ma xizmet û kedkarîya ziwan,
tarîx û kulturî miletanê bînan de bî.
Demê ke min kitabê kurdkî şinas-
nayî, êndî yew bero newe min ver
de abî. Çi kitabî kewtî min ver min
wendî, sey merdimêkê têşan û vê-
şanî min xo eşt mîyanê dinyaya

wendiş û musayîşî. Bi şinasnayîşê
kovara Nûbiharî ez bîya wendoxê zi-
wanê xo kurdkî, kurmanckî. 

Nika bî hîrê serrî ez sey roja ve-
rine biheyecan a. Çira? Ez kirdkî
musena, bi şinasnayîşê Zazakî.Net
û Newepelî. Bi heskerdişê Homayî
ez wazena nê karê xo berdewam
bikerî.

muradcelali@gmail.com
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KIRDKÎ Û  EZ

Murad CELALÎ  

Di xaşeyî simer ha yew herî bar
kerde û yew qij zî nişto bênate her di
xaşeyan. Wayîre herî yew zixtî ha dest
de her ke kuweno binê boçê herî û çû
keno, qina herî pîyori fîneno gonî ser. 

Hewa zî zaf germ o, her binê barî de
visîyayo, destê herî ra zî çîyêk nîno, her
nata ke binêk zexelî bikero, xo nano gi-
ranî, wayîrê ey hîna zaf zixtî kuweno ci.
Her mecbur o ke lezûbez şîyorû, fekê
ey zî têşanîye ver bîyo zikûziwa, ziwanê
ey ameyo tever, mila helk-helkê ey a,
pirnikan ra nefes gêno dano, gineno sîyan
ro, linganê xo têver ra erzeno.

Her kuweno yew cawo versîyen, keyfê ey
yeno, xo nano giranî, hêdî-hêdî şino, wayîre
ey zixtî kuweno ci nêkuweno ci, pere nê-

keno; her goreyê xo rayîr ra şino, tamê ve-
risnîye mirdê xo gêno.

O cawo verisnîyên de yew şeytanokî zî xo
kerdo binê yew lemê tirvaşî ra, ha hewezê
xo ano.

Şeytanok senî ke çim gineno herî ro, zaf

gunekê ey şino herî, veng dano herî
vano:

- Hero bira, ini germê qeyaleyî de o
çi hende barêko giran o ti xo bar
kerdo? Ti înkê binî ê barî de visyenî û
mirenî. Xo rê barê xo binêk erd de
rone, binêk biarîsî.

Her xora hem têşanî ver hem zî barî
giranî ver eciz o. Eke bieşko verisînîye
xo de dano pêro. Wexto ke vengê
şeytanokî zî şino ey, hew o heta ewnî-
yeno, hîşê ey ey sere ra vecîyeno û
vano:

- Erê şeytanokê mino pilxin, o çîyo
ti vanî? Ez binêna barê xo nona ro, ti
qey barê xo ra nêvanî? Êyê to timû-
tim ho ti paştî ya!

Şeytanok vano:
- Qirbûnê Elayî bî. Ê mi bar nîyo, keyeyê

min o, ê min o, ê kesî nîyo. Ê mi, mi şilîye
ra, germî ra, serdi ra û dişmenanê mi ra pa-
weno. De vaci, ê to, zixtê wayîrî to xelis-
nenê?

HER Û ŞEYTANOK

Zer în  AZRAWA

CIHETÎ
Hepisxane de da-
des tenî cihetan ser
o werê nanê. Vakur,
başur, rojhelat, roja-
wan, Rojhelato Mî-
yanên… Kes kesî de
sere nêkeno. Usman
o teşqele de rîser xo
erzeno erd:
“Biewnê mi ra! (Se-
reyê xo aver dano)

Sereyê mi vakur, (linganê xo derg keno) lingê mi başur!
(Bi desto rast lapat dano erd ro) Tîya rojhelat! (Bi desto
çep lapat dano erd ro) Tîya rojawan! (Qina xo tîk keno)
Tîya Rojhelato Mîyanên!”

Arêkerdox: Murad Canşad

ROJHELATO MÎYANÊN

EZ ZONOHêga de hewiyî donî sereyî xelîTêdi imbazî û têdi têşonenî pelîKom çi zono ard, çi dono pîr benî selîZerrî mîyon de yînî, seyî ma kenê tîlîlîHewayî senetkarî, estareno ereqî xoHesronî hewiyeyî çimon, yew yew rişnenoRîyî dayî, mayî, keyna, lac têdi huwenoNê qeyde heskardişî zerrî ez wazenoWexto ke ûmeyînî welatî garminî ra xeleDistarî geyiranî fekî ayreyî tim akardeIstor kaykerdişî ra kî zonaynî keyfî mîyon de yaKê hînî bide bar nimonenî teraqi weş biki TilistoneHewna asmênî welatê zaclonî varonî raAwe ridê yi ma di zî hînî hewîyî bestîraTimî şînayî ronîna, imbazeyî ra bestaRocî reşî sîyayekî daya xo mîyon ra eşta
ADIR TILISTONE



Beno nêbeno şeş birayî benê.
Nameyê yewî Huttî beno. Huttî
dewlemend beno. Mal û milkê ci
zaf beno. Birayê Huttî pexîley
kenê vanê, ma senî bikerê linga
Huttî çal fînê, mal û milkê ci bi-
gîrê. Şinê keyeyê axayi û vanê:

- Axxx, axx!…
Axa vano:
- Se bî?
Vanê:
- No keyeyê to hendayê weş

o, no malê to hendayê zaf o, nê
erdê to hendayê zaf ê; nika fi-
raqê dêwi zî keyeyê to di bîyayê
keyeyê to do tana weş bîyayê.

Axa vano:
- Kam do mi rê şiro firaqanê

dêwi bîyaro?
Birayê Huttî vanê:
- Huttîyê ma la.. Huttîyê ma

şeno şiro bîyaro. 
Axa vano: 
- Şirê veyindê Huttî. 
Şinê veyindanê Huttî. Huttî

yeno keyeyê axayî. Axa ci rê
vano: 

- Huttî, şorî mi rê firaqanê
dêwi biyarî. 

Huttî vano: 
- Wa bo. 
Huttî şino keyeyê dêwi. Dêwi

kêf kena vana, şamîya mina
şanî amê. Huttî rê nan hadirê
kena. Huttî vano:

- Wexto ki mi nan werdê
maya mi sindoqe ardê mi kişta
ronayê mi dima nan werdê.

Dêwi hima şina ci rê sindoqe
ana. Huttî vano:

- Maya mi mi rê resenê zî
ardê.

Dêwi şina resen zî ana. Huttî
vano:

- Maya mi şîyê mi rê behr ra
pirojina awi zî ardê.

Dêwi şina behr ra awi bîyaro,
Huttî firaqan pêrin keno sindoqe
mîyan û şino. Dêwi yena ki Huttî
çinî yo. Bena hêrs. Huttî firaqan
beno keyeyê axayî, axa kêf
keno. Birayê Huttî şaş manenê,
vanê, no senîn destê dêwi ra re-

yeya. Birayê Huttî vanê ma se
kerê. Fina şinê keyeyê axayî û
vanê:

- Axxx… Axa, axx… No keyeyê
toyo hendayê weş, nika estora
dêwi tiya di bîyayê, şan û şerefê
to do vêşî bîyayê.

Axa vano:
- Ê kam do şiro mi rê estora

dêwi bîyaro.
Birayê Huttî vanê:
- Huttî ma la… Huttîyê ma

şeno şiro bîyaro.
Axa vano:
- Şirê veyindê Huttî.
Huttî yeno axa ci rê vano şo

estora dêwi mi rê bîyarî. Huttî
se kero şino keyeyê dêwi. Huttî
şino kewno axurda dêwi. Istori
Huttî vinena hîşena. Dêwi bena
lox ro dana estori ro. Vana,
soxê! Huttîyo to ra aseno, tîya
hîşena? Dêwi nêzana raşta Huttî
ameyo axur. Huttî layê estori
akeno û beno axayî rê. Axa zaf
kêf keno. 

Birayê Huttî şaş manenê.
Huttî destê dêwi ra reyêno. Bi-
rayê Huttî vanê ma se kerê. Zaf
şino tayni şino birayê Huttî fina
şinê keyeyê axayî vanê:

- Axx… Axa, axx… No renda-

neyê (baxçe-çiftlik) to yo hen-
dayê weş, nika dêwi zî susê nî
rendaneyê to bîyayê.

Axa vano:
- Kam do mi rê şiro dêwi bî-

yaro?
Birayê Huttî vanê:
- Huttîyê ma la… Huttîyê ma

feleket o, şeno şiro bîyaro.
Axa veyindano Huttî. Huttî

mecbûr maneno şino keyeyê
dêwi. Huttî şino daristanî mîyan
di yew tabûtê virazeno. Dêwi
Huttî vînena vana:

- Hero hero! Ti do na fini kotî
kewê?

Huttî vano:
- Bêri la bêrî! Mijdanîya mi to

rê esta. Huttî merdo, eza qandê
Huttî tabûte virazena. 

Dêwi nêzana no Huttî yo.
Huttî dêwi ra vano:

- Bejina Huttî hendê to bî,
hele dekewi tabûtî mîyan ez
dergayê û herayeya ci bipeyma. 

Dêwi kewna tabûtî mîyan,
Huttî serê tabûtî gêno. Dêwi
beno keyeyê axayî. Axa kêf
keno. Birayê Huttî nêşenê Huttî
bidê kiştiş. Fehm kenê ki Huttî
nêmireno.
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1-Arde şute, berde pite, binê
hardî de, sandiqa kilîte.
2-Bê toxumî resa, xeylê çî ra
wes a, dîna-homete rê bes a.
3-Biray xeleyî ez o, mi va
hero mi mebori hînî bes o.
4-Birayêde mi esto son-sodir
bermeno.
5-Cor birr o, cêr cuwen o.
6-Çulî mulî, bon qulî.
7-Dendik dendik, şeş pencik,
di lonik, yew darik.
8-Deva nîya deva ra berz a,
hingimên nîya hingimên ra
weş a, axu nîya axu ra tal a.
9-Eve xo zere der a, qina xo
tever a wa.
10-Gayê min o bor o, çutê
çimû ra kor o, nata bora dano
xo ro.
11-Hewr gurreno, pîpik fîz-
neno.
12-Îsoto derg moneno, fekdê
yi ra dimo yeno.
13-Merde ya, tirba xo ke-
nena.
14-Merekêde mi esta, adir
nano pa, simer veşeno, me-
reke nêveşena.
15-Pelê xo estê mîrçike nîya,
îştîrîyê xo estê bize nîya.
16-Sodir veyvik a, son de
pepug a.
17-Tîjî est kerre, şewlê xo da
zere.
18-Va xişt xişt, şî pey berî de
ronişt.
19-Waştay gaya ya, do yay
reydi garm virazîyaya.
20-Wayê min ê sipîlayî, di
qorû de ronişteyî.

________
Cewabî:
1-meyît, 2-sole, 3-cew, 4-
hênî, 5-sere û care, 6-tifing,
7-loxe, 8-gozêre, 9-lojine,
10-dawul, 11-dawul û zirne,
12-tifing, 13-dilope, 14-qila-
wune, 15-pelpelike, 16-es-
tare, 17-lîlik, 18-gezî,
19-manga, 20-didan

ÇEND ÇIBENOKÎ 
-  3 -

Arêkerdox: 
Rohelat Aktulum

HUTTÎ

Arêkerdox: Mujdat GÎZLÎGOL
Mintiqa: Sêwregi

Çime: Maya mi Beyaz GÎZLÎGOL

NÎYETÊ ROJEYÎ

Aşma rojeyî de gedeyî tim vanê: ”Ma roje
gênê”. Rojeyê înan zî heyan taştare yo. Suhur û
fitar zaf heyecan dano înan. Mi zî gedeyîya xo de
vatêne: ”Ez roje gêno” û rojeyê mi zî heyan taş-
tare bi. Pîlanê ma vatêne rojeyê gedeyî heyan
taştare yo. Weriştişê suhur û werdişê suhur
seba ma zaf muhîm bi. Ma may û pîyê xo temey
kerdêne, ma vatêne: ”Ma weraznê suhur.” Ma su-
hurê xo werdêne û ma nîyetê rojeyî ardêne. Nî-
yetê ma zî wina bi: ”Nêtê mi nêt, pîy mi şûn
Xarpêt, mi r’ gên yew çakêt”.

CU CU CU

Qezayêka Nîgde de tayê şarê ma yê kurdî
bîyê. Heywanê înanê keyeyî yê sey kergan,
hargûşan bîyê. Rojê cinîya kurde venga ker-
ganê xo dana. Vana:

- Cu cu cu cu!
Heme kergî yenê nor-dorê cinîke de pêser

benê. Cîranê înan zî ewnîyenê û yewbînan ra
vanê:

- Hele bak, bunlar tavuklarına bile Kürtçe
öğretmiş.

R o h e l a t  A K T U L U M



Manaya “doxe (m)” na ya.
Çargoşe yan gilover ferq nê-
keno, xêza ke bi hawayêk
ameya antiş û her di sereyê aye
pêresayê. 

No kay hîna zaf hetê kênayan
ra kay beno la lajî zî kay kenê.
Kêna û lajê ke emrê xo şeş-hewt
ra hetanî des-duwês serrî yo,
kay kenê. No kay seba ke bi lin-
gan kay beno, lingî hem pratîk
benê hem zî kontrolkerdişê lin-
gan aver şino.

Zaf tewirê nê kayî estê. Beno
ke her welat de bi tewirêk kay
beno.

O ke ez zana, erdêko duz de,
vajîme hewş de yan serê banî
de, bi zixal yan bi kerraya cisî
(kirêc) yan zî bi şîlê tula der-
gankî ser, wina pêrabeste çar
hebî keyeyanê goşeyînan vira-
zenê. Ebadê nê keyeyan her
yew qasê nêm metre hîra, met-
reyêk zî derg o. Dima sereyêk
de, ebadê xo qasê ê keyeyan
her di hetan ra zî eynî sey herfa
T di keyeyanê bînan zî virazenê.

Her kaykerdoxe ganî yew ker-

raya xoya pehna qasê latê des-
têk estbo. Na kerra ra vanê
“lehp”. Seba destpêkerdişî, yew
kaykerdoxe bineyke tifê xo kena
hetêkê lehpê xo ser û reqîba xo
ra persena vana “Hîy yan ziwa?”
Eynî seke musabeqayanê futbolî
de hakem pere erzeno hewa, o
qayde, reqîbe yan vana “hîy”
yan vana “ziwa”. Kaykerdoxe
lehpê xo erzena hewa. Gama ke
kewt erd, êdî hîy bo yan ziwa
bo, kam dest pêkeno bellî beno.

Kaykerdoxe lehpê xo erzena
keyeyê verênî û bi yew linge çil
dana zereyê keyeyî. Ganî ne

linga kaykerdoxe ne zî lehpê aye
nêşo xêze ser. Kaykerdoxe bi
yew linga xo lehpê xo heme ke-
yeyan ra çarnena û kena teber.
Kaykerdoxe, demeyê ke lehpê
xo keyeyêk ra vîyarnena keyêkê
bînî, çend rey linga xo bikuwo
pira, serbest a. La ganî linga xo
nêşiro serê xêze û lehp zî serê
xêze de nêvindero. 

Kaykerdoxe, badê ke lehpê xo
heme keyeyan ra vîyarna û vet
teber, na rey keyeyê diyinî ra
dest pêkena. Bi no qayde, heme
keyeyan ra gêrena. 

Na rey kaykerdoxe bi her di

destanê xo her di çimanê xo
gêna û keye bi keye gêrena.
Gama ke keyeyan ra gêrena,
ganî linga aye nêşiro serê xêze.
Seba naye zî, kaykerdoxa ke
çimê xo girewtî, her ke linga xo
wedarte o ronaye, ganî vajo:

- Kupî?
Eke linga aye serê xêze de

nêbo, ganî reqîbe zî vajo:
- Nos! 
La eke linga kaykerdoxe şiro

serê xêze, reqîbe vana:
- Fos!
Eke vengê “fos”î eşnawit, çi-

manê xo akena û ewnîyena lin-
ganê xo ra, lingan ra yewe serê
xêze de bo, veşena. Dore şina
reqîber ser. 

Peynî de, keyeyo verên ne
tede, seba ke xo rê yew keye te-
pîşo, yew keye bellî kena, peyê
xo dana keyeyan û serê sereyê
xo ra lehpê xo erzena. Eke lehp
kewt o keye, êdî a doxe bena
keyeyê aye. Gama ke kay kena,
o keye de şêna çimanê xo akero
û her di linganê xo erd de rono.

Sere ra hetanî peynî kayker-
doxî kamcîn merhele de biveşê,
ancî a merhele ra dest pêkenê. 

Bi no qayde, kamî keyeyî zaf
girewtî, xora êdî îmkanê kayker-
dişê reqîbe nêmaneno. 

Amadekar: Roşan Lezgîn

NEWEPEL
rojnameyo kulturî yo 15 roje

16-31 Tebaxe 2012               Hûmare: 35                Vaya / Fîyat: 1 TL

Adres: 
Lise cd. 2.sk. Adalet apt. No:3

Yenişehir / Diyarbakır 
Tel: (0 412) 223 03 69
newepel@hotmail.com

Baskı:
Olay Matbaası, Stadyum altı  

Yenişehir / Diyarbakır

Dil, Sanat ve Kültür Derneği
adına imtiyaz sahibi ve sorumlu

yazı işleri müdürü: Bilal Zilan

Yayın Kurulu:
Sait Aydoğmuş, Hasan Çakır, 

Neymetullah Gündüz

Editörler: 
Roşan Lezgin

Bilal Zilan

Redaktör: 
Roşan Lezgin

gocekvaş (Tawz)
kubazik (Gêl)

perparek (Hêni)
qubazike (Pîran)
tarek (Dara Hênî)
tolike (Sêwregi)

vasê verocî (Dêrsîm)
xamazeke (Pîran)
ximazek (Çewlîg)

Kurmancî: giyasorik,
tolik, tolika keran, 
zirtolik
Soranî: toleke
Goranî: pepeçewre,
tule, tûle, tûleke

Latînî: Malva
Tirkî: ebegümeci

NAMEYÊ NEBATAN
Amadekar: Ehmedê Dirihî

KAYÊ MA
Doxe

DARA ZERRÎ ŞIKÎYAYE

Vore voraye wî dayê le min vore
Wî vore eşqê min to rê vore
Ti ke îta ra bêwaxt şîya
Çimê mi to rê bîyê korî

Dar û ber, velg û vaş jîvenê
Dara zerrîya mi bê to şikîyaye
Xezala mi ti ke roye mi ra şîya
Ez bîya sey pera zerda huşke

Dayê dayê ax le min dayê
No senî puk o zereyê mi de
Waştîya mi ke rayîrê xo birno ra
Cîgera mi bîya kuleda girse

Ala bêrê bêrê le min dayê bêrê
Werdene û şimitene mi ra dûr mendê
A rindeke ke îta ra rîyê xo çarnayo
Kergane nîşte mi ra ez werdune

Roz her şodir oncîya yeno rîyê dina
Her ca de û her çî de rîyê to beno ra
Xeyalê tadayîşê leşa to zerrî mi de nêverda 
Axx erê le min ax, ez veşena ti kotî ya?

Adir DÊRSIMIJ


