
Mikaîl Aslan: “Ez vana însan senî muzîk vira-
zeno wa bivirazo hama gere kamîya ê muzîkî
bibo. Çîyo ke, mesela, kokê xo nêbî însan ê xo
vîr ra keno. Kokê xo çiqa xorî bî, o xo vîr ra nê-
beno, maneno.

Amîn Maalouf vano ke, en çîyode xirabin o wo
ke jû mordem zonê xo caverde bo. Ma na xira-
bîye xo rê kerda! Ma zonê xo caverdayo. Tabî
werte de çiqa ke şenik bibê kî zafine na xirabîne
kerda. Ma ke zonê xo de nêbîme haşt na dinya
de her çi tal o. Ti nêşikîna, yanî ne hetê xo pirr
bikerî, ne manaya heyatê xo pirr bikerî. Tabî
peynîya xo se bena, ez nêzaneno hama çik beno
wa bibo mayê ke hayig îme, gereke ma çar-panç
qatî bigurîme.

Ê ke zonê ma ser o mucil benê, perwerde vî-
nenê, nusnenê, gereke zaf bixebetîyê. Teberê mu-
naqeşeyanê sîyasî de û muhetwaya zonî de
vinderê, waxt û emegê xo giranî biderê raverşîya-
yîşê kirmanckî ser. Naye ra teber, çîyode en muhîm

kî no wo ke domanê ke newe ênê dinya ma û pîyî
gereke înan de zonê ma qisey bikerê. Her çeye de
gereke teyna zonê ma bêro qisey kerdene. Gereke
endî çeyan ra tirkî bierzîyo teber.”
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Festîvalê kultur û tebîetî yê
Mizurî yê 13. mîyanê rojanê
25-28 temuze de virazîyeno.

Emser kî sey serranê verê-
nan, dêrsimijî demeyê festîvalî
de do vera awbendan, bi sîya-
nur vetişê madenan û viraştişê
qereqolan vejîyê.

M i k a î l A S L A N : “Ma ke
zonê xo de nêbîme haşt,
na dinya de her çi tal o.”

Wendekarê malimîya dersa
kurdkî ya weçînita ke Tirkîya de
reya verêne par tayê unîversîte-
yan de dest bi perwerdeyî
kerdbî, zafê înan mezun bîyî.
Verî 500 wendekarê ke Unîver-
sîteya Artuklu de wendêne roja
30 hezîrane 2013 de bi merasî-
mêk ke unîversîte de virazîya,
mezun bîyî. Ancî roja 03 tem-
muze 2013 de zî 85 wendekarî
Unîversîteya Çewlîgî ra mezun
bîyî.

Merasîmê mezunbîyayîşê
wendekaranê Unîversîteya Ar-
tuklu de wezîrê perwerdeyî yê
Kurdîstanê Başûrî Îsmet Xalid,
wezîrê roşinbîrî yê verî Felake-
dîn Kakeî, walîyê Mêrdînî Ehmed
Cengiz û tayê nuştoxê tirkan zî
amede bî. Ancî serwezîrê Tirkîya
Receb Teyîb Erdoganî û tayê
wezîranê bînan û Partîya Aştî û
Demokrasî zî mesajî şawitî.

Serekê Enstîtuya Ziwananê
Zindîyan yê Unîversîteya Artuklu
Prof. Qedrî Yildirimî qiseykerdişê
xo yê merasîmî de da zanayîş ke
hetanî êlula 2014î ê do kitabê
dersa weçînita yê sinifanê 7 û 8î
zî amade bikê.

500 wendekarê ke Unîversî-
teya Artuklu ra mezun bîyî ra
450 kesî wendekarê kurmanckî,
50 zî yê kirdkî bî. Unîversîteya
Çewlîgî de zî 85 wendekaran ra

45 wendekarê kirdkî, 40 zî yê
kurmanckî bî.

Nînan ra teber Unîversîteya
Dîcle ya Dîyarbekirî zî 150 tene
wendekarî girewtbî, nînan ra
120 wendekarê kurmanckî 30 zî
yê kirdkî bî. Merasîmê mezunbî-
yayîşî yê wendekaranê Unîversî-
teya Dîcle do roja 26 temuze
2013 de virazîyo. Ancî Unîversî-
teya Alpaslanî ya Mûşî zî dew-
reyo verên de 50 wendekarî

girewtibî, nînan ra tena yew kes
seba kirdkî yê bînî heme wende-
karê kurmanckî bî. Nê 50 wen-
dekaran ra 47 kesî mezun bîyî.
Wendekarê dewreyê diyin yê
Unîversîteya Artuklu zî 80 kesî
bî, nînan ra panc wendekarê
kirdkî, yê bînî hemê wendekarê
kurmanckî bî. Wendekarê dew-
reyê diyin yê Unîversîteya Al-
paslanî do peynîya hamnanî de
mezun bibê.

Bi no qayîde, teqrîben qasê
850 malimê dersa weçînita ya
kurdkî emser do unîversîteyan
ra mezun bibê. Nînan ra teqrî-
ben qasê 125 kesî malimê
kirdkî, yê bînî malimê kurmanckî
yê. Labelê dîyar nîyo ke gelo do-
manê kurdan mekteban de sey
dersa weçînita kurdkî (kirdkî û
kurmanckî) tercîh kenê yan ney.
Çunke partîyê sîyasî yê kurdan
û heme derûdorê sîyasî yê kur-
dan na mesela de bêveng ê.
Hetta ke tayê partîyê kurdan
meselaya perwerdeyê kurdkî de
gelek bimesafe yê.

Heto bîn ra, eke domanê kur-
dan sey dersa weçînita bo zî
perwerdeyê kurdkî tercîh nê-
kerê, nê malimê ke emser unî-
versîteyan ra mezun bîyê zî do
tayîn nêbê. Çunke wezîrê per-
werdeyê Tirkîya derheqê tayîn-
kerdişê malimanê dersa
weçînita ya kurdkî de va, “He-
tanî ke domanî na derse tercîh
nêkerê û sinifî nêvirazîyê, mum-
kin nîyo ke malimî bêrê tayîn-
kerdiş.”

Xulasa eke domanê kurdan
sey dersa weçînita bo zî, per-
werdeyê kurdkî nêwazê, îhtîmal
esto ke meselaya perwerdeyê
kurdkî rojeve ra vejîyo û asîmî-
lasyonê tirkbîyayîşî temamen bi-
reso amancê xo.

Malimê Dersa
Weçînita Mezun Bîyî

Roşan
LEZGÎN

Edîtorî ra

Îskenderê Makedonî gama
ke amadekarîya seferî keno ke
welatan feth bikero, nêwazeno
kesê ke emrê înan vîyarto da-
xilê artêşa ey bibê. Vano, “Nê-
eşkenê lej bikerê, nêeşkenê
lez hereket bikerê, rayîrşîyayîş
de apey manenê, artêşe rê
benê bar, benê emel…” 2

Festîvalê Mizurî
25-28 Temuze de yo
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CORA-CÊR
1) Estorê Memê Alanî (Mî-
yanê kurdan de estorêko mî-
tolojîk)
2) Eksê “tîya”yî – Waya pîle -
Tumor
3) Lambaya verêne yê oto-

mobîlan ke zêde ra roşn kena
– Tewş ra şîyene, bîlasebe-
bîye
4) Herfê bêvengî yê “çuxa” –
Ters ra eksê “serdî” – Herfa
şîyêsine ya lafabeya ma
5) Hawayê serserîyan, sey

serserîyan
6) Dora pawitişî – Herfa
bêvenge ya “rî”yî –
Herfa bêvenge ya edatê
“ra”yî
7) Herfê bêvengî yê
“ber”î – Herfa bêvenge
yê “awe” – Wayîrî, ma-
lîkî
8) Yew edat – Ters ra
“mîyan” – Kilmnuşteyê

“Genetiği Değiştirilmiş Orga-
nizmalar”
9) Menga ke muslumanî tede
roje gênê - Çem
10) Nameyê kitabê diyin yê
Murad Canşadî

XX AA ÇÇ EE PP EE RR SS

Îskenderê Makedonî gama ke
amadekarîya seferî keno ke wela-
tan feth bikero, nêwazeno kesê ke
emrê înan vîyarto daxilê artêşa ey
bibê. Vano, “Nêeşkenê lej bikerê,
nêeşkenê lez hereket bikerê, ra-
yîrşîyayîş de apey manenê, artêşe
rê benê bar, benê emel…”

La gama ke kewenê rayîr, extî-
yarêk yeno verê Îskenderî vano,
“Ez zî yena.” Îskender vano, “Nê-
beno! Ti yenî benî belayê sereyê
ma.” Extîyar vano, “Hema kamca
ez nêeşkaya rayîr şirî, mi war o
verdîn.” Axir extîyar zaf rike keno,
artêşe reyde o zî keweno rayîr. 

Awkan ra, koyan ra, deştan ra,
çeman ra vîyarenê. Welatan fetih
kenê. Gama ke acêr hetê wela-
tanê ereban ser şinê, demeyêk
hew vînenê ke ha çolistanêkê
bêser û bêbinî de. Kam het wa
ewnîyenê sey deryayî tena çolis-
tan o. Bi rojan şinê la erdêko huşk
asmênêko berz. Hende ke rastê
yew qirişikî bîle nêbenê ke bi-
neyke adir wekerê û werdê xo bi-
pewjê. Îskender heyetê
şêwirmendan arê dano, têdima
şêwr û mişawire kenê la tu çare-
yêk nêvînenê. Tam wexto ke êdî
hêvîya xo birnenê, o merdimo ex-

tîyar şino verê Îskenderî û vano,
“Îskender! Ewro roja min a. Homa
vajo erê, ez to û artêşa to pîya xe-
lisnena.” Îskender vano “Dê vaje!”
Extîyar vano, “Nêmeyê desteyê ri-
manê xo ci ra bikîn, pê adir wekîn
û ser o werdê xo bipewjîn.” Îsken-
der vano, “Artêşa bê riman çîyî rê
bena? Ma senî lej kenê?” Extîyar
vano, “Nika nê çolistanî de kes çin
o ke şima tedir şer bikerê. Şima
ke çolistan ra xelisîyayî, şima do
rastê koyan bêrê. Koyê ke heme
dar û daristan ê. Şima do ancî
desteyanê rindekan bibirnê.” Îs-
kender vano, “Mavajîm ke mese-
laya werdê însanan hel bîye. Eyla
ma do werdê heywanan ça ra
peyda bikîn?” Extîyar vano, “Şima
kamca rastê yew qula morcelayan
ameyî, bikenîn. Zereyê qula mor-
celeyan tim pirrî simer o. Vejîn û
bidîn heywanan.” 

Bi no qayde kenê, heta ke çolis-
tan ra xelisîyenê û xo resnenê
koyan. Bi sayeyê tecrubeyê extî-
yarî û enerjîya ciwanan Îskenderê
Makedonî û artêşa xo helakbîyayîş
ra xelisîyenê.

Xulasa helbet wendiş, per-
werde, teshîl û enerjîya ciwanîye
zaf muhîm ê la esas, tecrube mer-
dimî kemilneno. Eke merdim bi-
zano bigîro, tecrube zaf muhîm o.
Eke nêzano, xora dar yeno darqe-
wan şino!

* * *
Seba mi, wendiş nuştişî ra zeh-

metêr o. Çunke wendiş tena o
nîyo ke merdim mesela û tema

fehm bikero. Eslê xo de, gereka
merdim bi wendişê metnêk peyp-
lanê mesela fehm bikero, derdê
eslî yê nuştoxî teşxîs bikero. Ancî
bala xo bido ser ke nuştoxî mesela
senî vawita, senî îfade kerda,
ziwan senî şuxulnayo. Yanî çend
tebeqeyê wendişî estê. Ganî mer-
dim wendiş de nuştoxê metnî ra
vêşêr aktîf, konsantre û bidîqet bo
ke fehm bikero. 

Belê wendiş nuştişî ra zehmetêr
o. La merdimo ke mirdîya xo nê-
wano nêeşkeno binuso. Û ganî
nuştox xo vîr ra nêkero ke wendox
hemalê pîyê nuştoxî nîyo. Nuştox
gereka hertim rehetîya wendoxî
bifikirîyo, zewq bido wendoxê xo…

* * *
Heta ke destê mi ra bêro, ez

wazena hem edebîyat hem çape-
menîya kurdan teqîb bikerî. Ez
bala xo dana ser ke kam çi nu-
seno, senî nuseno. La ez raşte
vajî, wendişê zafê metnan mi rê
beno yew ezabo pîl; pîzeyê mi
maseno, ez tetirxan bena!...  

Mesela, mi rê zaf ecêb yeno ke
çapemenîya kurmanckî de xeberê
ke tirkî ra tercume benê, eynî bi
qalibanê tirkî nusîyenê. Nê qaliban
ra yew no yo ke merdiman bi pey-
nameyê înan name kenê. Tabî tir-
kan no hawa namekerdiş
fransizan ra girewto. Tirkî de beno
la kurdkî de nêbeno!

Mavajîm ke, nameyê cinîyêk
“Fatma Beran” a. Na cinî mesula
partîyêk yan komeleyêk a. Axir çi
ke esta, aktîvîteyêk de qisey

kerdo. Tayê rojnameyê ma kurdan
zî derheqê na aktîvîte de yew xe-
bere amade kerda û wina nuşto:
“Beran, da zanayîş ke mafê cinî-
yan heqêko demokratîk o...” Seke
aseno, Fatma xanime bîya
“beran!” Yanî “beran”î qisey
kerdo: “Ha Beran vano, ha Beran
dano zanayîş. Ha Beran keno, ha
Beran weno…”

Ancî, mavajîm ke nameyê kur-
dêkê ma yê Binxetî, wa “Hesen
Xelîl” yan zî “Leyla Xelîl” bo. Yanî
“Leylaya Xelîlî”. Nê Hesenî yan zî
Leyla sey Fatma cayêk de qisey
kerdo. La nuştoxê ma wina nu-
senê: “Xelîl da zanayîş ke …” Oxro
ke Xelîl bi xo rewna ra şîyo reh-
met. O yan aya ke qisey kerdo, laj
yan zî kênaya Xelîlê rehmetî ya.
La rojnameyê ma vanê: “Xelîl va,
Xelîl da zanayîş, Xelîl werişt, Xelîl
ronişt…”

Tabî zafê kurdê ma, îlahîm zî
kurmancî bi yew kurmanckîya ke
kopîyê tirkî ya nusenê. Tayê kirdê
ma zî kurmancan motamot kopî
kenê û jehr dekenê mîyanê zi-
wanî! La seba ke mektebanê tir-
kan de malimîye kenê yan
rojname de nuşto, belkî komele
de kurs dayo, êdî bîyê “mamosta”.

“Ha mamosta, ha mamosta!...” 
Wey heyran mamosta, wey qur-

ban mamosta! Eke payeyê “ma-
mostayîye” girewt, êdî kam
aftareno ke vajo dû adirê to ra
yeno! Labelê na çekuya “ma-
mosta”yî zî sey çekuya “heval”î
êdî mi rê xudig yena.

Roşan LEZGÎN

EDÎTORÎ
RA

Cewabê Hûmara Verêne

ÇEPA-RAST

1) Nameyê hîkayenuştoxa tewr
ciwane ya kirdkî (nuştoxa ki-
tabê Hêvîya Macire)
2) Keso ke qet domanê xo nê-
bîyê; bêweled û bêteled – În-
terjeksîyonêk
3) Vêşî, zêde, bol – Ters ra
kokê karê “bîyene” – Yayke;
waya pîyî 
4) Herfa hewtine ya alfabeya
ma – Sermîyanî; hukimranî
5) Rehma Homayî – Bi kilmîye
vatişê nameyê “Azîma”

6) Bêrî – Ters ra zemîrêk
7) Terkeser – Ters ra vengê
bermayîşê pitikan
8) Zemîrêk - Ters ra, daro rast
ke seba têlanê telefon yan
elektrîkî erd de çiknenê – Herfa
bêvenge yê “şaş”î  
9) Roşno îlahî – Herfa vîst û
didine ya alfabeya ma – Zorîtî
10) Îltîhab – Sîma – Yew zemîr



Verdê çend serro îsononê
Qoryo waşto ki ewka Bilqiki berê
heyondê xo ser. Feqet qûwetê nê
dewijo teynika ser nêşîyo ki na
ewki bîyarê. Cokoney nê dewijo
verî hemme dewo rê wesaynew
û xeylê îson çardo pêser. Dima ki
hewt diwêl û hewt zûrnayona
ardê, xeylê dewar kî çardo qirbon
û omeyê nê çoyo ser. Yanê zey
êlê veyvî çistê ser çay çardo
çêştê ser kî xevtîyayê. Û na va-
yiri ona çemeron dê çetîno mîyon
ra vetta. Daha dima kî ewki ki na
vayiri ra şî, na vayiri ser o dar û
berî pûr çardo a û bîyo cird, na
vayiri kî ona bîya koho (aşili). Na
vayiri ser o ca-ca incûri kî esta.

Hîni rayira ma tonê mendivî û
tikiro cêr vî. Ma çemerdê Alînî
ver ra bîmî raştî û hettani Bilqiki
nêvindardîmî. No çemerê Alînî
nomerê ci ra kî bellû wo ki mîrçikî
pa bol alîn virazenê. Jê çemero
sîya wo û ça ra nadê se des ra
çor alînê Durbilî pa esto. No mîr-
çik (Durbil) alînê xo lincî, çaro û
hemme kincikondê çinay ra vira-
zeno û alînê ci kî bol pêt beno,
rahat rahat nêrijîyeno.

Ma ki çor di resaymî Bilqiki ser,
hînê ma ra zerreweş kes çinêvi.
Çunkî, cay ra veyncê ewki, cay ra
veyncê Durbilon, cay ra koho-
yeya daron û birikondê tuyo, cay
ra çemeronê barcon û cay ra kî
jê bonê armenîyo çim û çoş û
eqlê ma cirot û bard. Ma hîni Bil-
qiki ser o vîmî. Hewa tîjin û winiç
vi. Verî ma ewka xo şimiti û
hemme çinayê xo herî ro na ro.
Dima ma dî-ri hettê xo eştî ewki
zerre û ma sîyekondê biriko bin
di hevê aresaymî. 

Na ewka Biqiki, zeki şima no-
merê ci ra bizonê ki awa sîyo
mîyon ra bilbilîyena. Na ewki bol
sardin a. Hetta hendi sardin a ki,
eki şima domatonê bîyayo barzê
mîyon se, şima vînenê ki barê
çendney deqqo nê domatey teq-
qenê. Na ewka rindê la zere ri zî-
yena. Pîremonê ci kî pêro diriça
tuyonê qeriko, birikonê cezzî û
daronê vîyalo ciroto. Heveney
cêrdê ci ri incûr û incîlî kî estê.
Hemo na ewka çor kî çemerê bol
cirdî û sîyayinî estê. Nê çemeron
a kî mîrçikê durbilo bolî yê. Na
ewki ser o sîyê cirdî estê û nê
sîyo ser o kî qullî estê. Eki wesar
û payîz bi se, na ewki hendiney
bena boli û nê qullo ra arzena
ser. 

Sinî ki qelifikê ma vîyar ra, ma
xo eşt ewki û ma bîmî winiçî. No
hewayo paç, veyncê weş û ewka
sardini mîyon di, to kaykî vatê ki
jê cenneto qastikîn o ma çewtimî
zerre. Daha dima ma adir çard

we, çoştê xo pewt, çaya xo ci-
reynê û wardena bîni kî çardi ha-
dirê. Hîni tevayê ma çemî çinêvi
û ma niştîmî wardî pey. Ma ki
wardişê xo qerna deyîri vîyardi
vî. Barê nê wardişî kî ma niştîmî
ro çaya xo şimiti, qalê rindî çardî,
pey tifîncona nay nişonon a û
weş ra weş kî ceyraymî.

Nişka ez şima rê hevê behsê
verînondê tîyayo biçî. Yanê behsê
armenîyo biçî. Cayo ki ma pira
ceyraymî, no ca verî ê armenîyo
vi heta ewro nê armenîyo ra jê
bonê rijik kî mendo. Ma rindê nê-
zomî ki no bon o, bon nîyo. Çunkî
jê dêsê binînê ney mendê. Feqet
jû meselaya ney esta, a mesela
kî na wa: Hesav dê verînon dê
ma, armenîyo na ewka sardini
ser o jê arê viraşto. Û pey na
ewka kî no arê ri visto çay. Vatê
ki armenîyo, Qullonê Ormonî ra
maden vettê, ardê no arê ri çû-
witê û ci ra çinayo asinîn viraştê.
Yanê zey qîlîc, qalqan, çardî û
qalûçi ma vajimi. No vatişê verî-
nondê ma çendi raşt o, nêzonî-
yeno. Feqet no raşt o ki verî
tîyayon a armenî bîyê. Çunkî ce-
nîya Îsmalekê Polato tîya ra vîya.
Û wexto ki tehcîrê armenîyo
beno hemme îsononê na cenîyeki
û dewijonê ci benê Înçoyî ri ar-
zenê dudeno. Cokoney mal pêro
na cenîyeki rê moneno û na ce-
nîyeki ra kî ceyreno Îsmalek û
qeçondê ci ser. Nîşka kî hala mê-
şeyê velcî yo ki tîyayon a, pêro ê
Îsmalekon o. Hetta eki durî ra
nada na mintiqa rê se bellûwo ki
verî tîyayon a heyay bîyê. Çunkî
mewon û incîlona hala vindarde
yê. Yanê ez vajî no dêsê rijik
arêyê ardo kî beno.

Ma peyser bêmi ceyrayîşrê xo
ser, feqet nê ceyrayîşî mîyon di
peyka behsê nê armenîyo çemî.

Ma, no cayo weş di hendi ward
û hendi ceyraymî peyka ci ra
mird nêvîmî. Feqet hîni êre vîyar
vi û wextê ma kî bi tenc. Nû wa
pey kî, hîni ombazo pêrini çinayê
xo çard pêser û na herî ser a. Min
û omzayê mi Ridwanî ya kî hendê
xo hevê ward û dî-ri betanîyey

cirotî. Ma ombazondê xo ra xatir
waşt û hîni cişta çoyê Çepir a ne-
yaymî ray ra. Ombazonê ma kî
bê çovonî ser pêrini rayira dewi
tepişti û neyay ray ra. Çovonî kî
meyê xo çardîvî Bilqiki ser û
dima vîni çardîvî. Cokoney çovon
ma ra dahaney lezi çişta Çepir a
şi. Hîni min û Ridwanî ya teynika
vîmî. Mi betanîyey nay xo paştî
ro, ey kî wardê ma na xo paştî ro
û Bilqiki pey ra çemerondê çeti-
non û sîyayo ser ra ma lincê xo
day we. Ma heti jêney qirmey ma
bi.

Nîyetê min û Ridwanî ri bivi ki,
hala tîji nêperrawa şimi çoyê
Hesen Paşay ser û vera rojî jû
çaya xo bişimimi. Cokoney ma
zey verîno pêra vatê “Linco zey
mixî çi, çimo zey cixî çi!” Ma vatê
lezi biçimi, feqet peyka ca-ca ma
vindardê. Çunkî cayê ki muhîm
vi, mi fitirafê ci ontê. Nişka nê
cayondê muhîmo ra behsê dî-ri
cayo biçî.

Ma wa çor çemerondê sîyayo
mîyon di Sîya cawirî esta. Na sî
bol barc a û zey qûçî tik a. Verê
na sî kî dip û duz o. Coka rahat-
rahat kes nêşeno şêro na sî ser.
Pîremonê ci pêro darê velcêrî yê
û jiney çozikê seyrî yo na sî bin
di. No velco ki tîyayon a, pêro ê
Îsmalekon o. Verî vatê ki, na sî
bin di altûnê armenîyo estê,
feqet hettani nişka kesî na sî bin
di altûnî nîrîyê. 

Çoziko ki na sî bin di sevê ze-
rejo viraşto. Nê çoyon a zerejî
bolî yê. Cokoney nê çoziko ra ra-
yirda ma ser o bol estê. Nê çozikî
safî sîyon û pûncondê telîyo ra
virazîyenê û nê çozikon a cêr kî
cayê zerejo beno. Seyrwon ze-
rejê xo sîyo mîyon di nêmeno û
no zerejê kerî kî wineno. Coko-
ney zerejê kovî kî enê pîremondê
nê zerejî ra ceyrenê. O wext kî
seyrwon seyrê xo çeno.

Ma ki na sî peyo şîyê ombazê
ma bînî, hîni resayvî Çîncerini ser
û şîyê o hîm. Mi kî îno dima dî-ri
fitirafî ontî. Sinî ki mi fitirafê om-
bazo ontî, Eynîyê Xirekî çewt mi
çim. Jû meselaya nê eynî esta û

na mesela kî mi derdê xo Meme-
dalî ra eşnawa. Nişka ez şima rê
na mesela vajî.

No eynî, ûwo çemerondê
Şeqqo vernî ya û ewka ci bol sar-
din a. Pîremonê nê eynî ya verî
heyay bîyê û îsononê verîno ci-
wînê xo nê eynî ya cêrkek çar-
nay. 

Rojê jê mardûm carmdê emi-
nonî ri tîya ciwînê cenêmî çar-
neno. Jû deri eyom beno tarî,
hewr eno ra û vewri varena. No
mardûm şaş beno û qay kî vono
vewri tonê varena. Feqet vewri
hendi varena ki no mardûm nê-
şeno cayê xo ra biluvo. Û nadono
ki cayê cin o bixeniqîyo, vono wa
ca mordar mevo. Cokoney hemo
cayê xo birneno û poste çeno.
Dima nadono ki eyom beno paç
û roj çûno a. Na deri hendi beno
carm kî no mardûm pey posteyê
cayê xo wa, xo rê çeno sêki û
hono çoştê cayê xo birneno.

Dewamê xo esto... 
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amanc (n): hedef
artêşe (m): ordu
çolistan (n): çöllük; çöl ülkesi
darqewan (n): yontulmamış
ağaç
deste (n): sap; kazma sapı vs.
lej (n): kavga; savaş
peyname (n): soyadı 
peyplan (n): arka plan
qersune (m): kurşun
qirnîk (n): kene
qirşik: çöp; çalı parçası
ramitene: sürmek
rime (m): mızrak
tertele (n): soykırım; büyük
katliam
tetirxan (n): karın şişkinliği
hastalığı (üzüntü) 
vawitene: örmek
weçînita (m): seçme, seçmeli,
seçili, seçkin 

Ferhengek

Deniz Gunduz, Kalaşnîkof,
Weşanxaneyê Vateyî, Îstan-
bul 2013, 86 rîpelî (roman)

Çoyondê Polaton a 
Di Rojî û Jû Şewi - 3

Mehemed ÇELÎKTEN



Ma verî hîkayeya to biheşnîme, Mikaîl
Aslan kam o?

Ez Xozat ra wo, 1972 de Xozat de amo
dinya. Heta new serrîya xo ez dewe de bîyo.
Ma cuya xo dewe de ramitêne. Malê ma
estbî, bizê ma estbî, surîyê ma estbî. Ma şî-
yêne bizekû, ma şîyêne verekû. 1980 de
darbeya eskerî bî. Aye ra tepîya ma mecbur
bar kerd û şîme Qeyserî. Qeyserî de mi mek-
tebo verên û mîyanên wend, dima lîse
wende. Uca ra tepîya ma êndî xerîbîye de
cuya xo ramite. Heyatê ma pêro hetê xerî-
bîye ser şî. Nika giran-giran wazenîme an-
cîya peyser bêrîme.

To se dest eşt bi muzîkî?
Siro ke ma doman bîme elaqa ma endî

memleket de çîne bî. Hama ma zaf bêrîye
kerdêne. Ma ke bêrîye kerdêne, ma meme-
leket ra xo de tayê bandî ardîbî, ma goş
neynê kilamanê înû ser, berbêne. Alaqaya
ma xora muzîkî ser o mendîbî. Zowde bîn tê-
kilîya ma çine bîye. Ma her ke welat ardêne
xo vîr, ma goş neyne ser. Naye ra teber, çeyê
ma de kî hem pîyê mi hem birayanê minê
pîlû, yanî pêrune tembur cinitêne. Ez tesîre
înan de mendone.

Goreyê zanayîşê mi ra to bi Grûba
Munzurî dest bi profesyonelîye kerd yan
ney? Ti tayê ê wextî û demê xo yê ama-
torîye ra behs kenî?

Rast a. Profesyonelîya mi uca ra dest pê-
kerde. Amatorîye kî, siro ke mi lîse de wen-
dêne, jû hevalê min o erziromij estbî. Ez û o
lajek ma ameyîme têlewe. Ma lîse de koma
muzîkî awan kerde. O waxt kî ma waştêne
ke ebe zonê xo muzîk virazîme.

Siro ke ma Dêrsim de bîme, ma kes nas
nêkerdêne. Çike her kes kirmanc bî, her kes
alewî bî yanî. Hama însan ke şî cayê xerîbîye,
o waxt ê rê vanê “o bîn” yanî bi tirkî “öteki”.
Mamekî de “o bîn” çine bî. Pêro şarê ma bî.
Temam, nêzdîyê ma de, mesela, tirkmenî
estbî, kirdasî estbî, tek û tuk harmenî estbî,
ma ê nas kerdêne. Hama nê pêro “ê ma” bîy.
Ma rê “o bîn” hukmat bî, dewlete û eskerîye
bî. Hetê kulturî ra mi o bîn zaf nas nêker-
dêne. Ma senî ke ameyîme Qeyserî, o waxt
înû ma rê vatêne “kurd, qizilbaş, alewî…” Ma
uca de “o bîn” nas kerd. Ma o waxt kamîya
xo daha rind nas kerde. O waxt însan endî
mesela ser o teneyê fikirîyeno. Însan kuwno
persan dima. O kam o? O bîn kam o? Rastîya
ma qey nîyanên a? Ma çayê nîyanên îme?

To cayê de vato ke “Leşa mi çiqas ke
şîye xerb (rojawan), ruhê mi hende şî şerq
(rojhelat)”. Ti eşkenî tayê akerî?

Waxtê baytar Nûrî, zanayoxê ma, pêro kî
şîyî xerîbîye. Pêrune kî heyatê xo xerîbistan
de vîyarna. Ê ma kî, mesela, waxto ke welat
ra kuwnê dûrî pêro şonê xerb (rojawan), qe
nêşonê hetê rojhelatî ser. Hereket tim xerbî
ser o wo. Rojhelat, belkî teyna baytar Nûrî
şîyo, belkî yanî. Ê bînû, zanayoxê ma, êyê ke
38 de, 38 ra raver pêro ver çarno bi xerbî
ser. Zowbîn, mesela, miletê ma, zonê hetê
ma Dêrsim de surgun ra vanê “qerb”. Maya
mi, mesela, vatêne 38 de miletê qerbî eştîbî
ma ser. Xerb, yanî surgun o. Tabî tayîne rêça
xo vînd kerde, asîmîle bîyî, xo vînd kerd.
Tayê ke zey ma estbî, nê çiqa ke şîyî xerb
honde amayî xo ser, kamîya xo nas kerde.
Her di çeşîdî kî estê. Ez, mesela, Mamekî ra
ama Qeyserî, Qeyserî ra amo Îstanbul, Îs-
tanbul ra şîyo Almanya hama çiqas xerîbîye
ser şîyo ruhê mi honde peyser ame. 

Kultur û muzîke ma de rolê to maneno
re yew arkeologî. Ti kokê muzîkê ma yê

kanî ser o xebitîyenî, dima ra kî şeklo
modern danî ci. La orîjînîya xo ra çîyêk
vînd nêkeno. Ti nê karî senî kenî?

Ez vana însan senî muzîk virazeno wa bi-
virazo hama gere kamîya ê muzîkî bibo. Çîyo
ke, mesela, kokê xo nêbî însan ê xo vîr ra
keno. Kokê xo çiqa xorî bî, o xo vîr ra nê-
beno, maneno. 

Ti kamcîn enstumanan cinenî? Mîyanê
înan ra cayê kamcînî to rê taybet û hîra
yo?

Ewropa de ez gîtarê klasîkî dana wendene.
Esas enstrumanê mi o wo. Lewe de saksa-
fonî cinen. Hama tabî ruhê xo hîrê telî ra
êno; tembure ra êno. Kilamê ke mi viraştê
zafine oncî tembure ser o viraştê. Mi raver ê
kilamê xo tembure ser o munitî. Aye ra te-
pîya gitar yan kî keman ebe înû ardo mey-
dan. Hama ruhê xo hîrê telî ra vejîyo.

Bêguman her albumê to yewbînî ra
weş û serkewte yo. La ez bi taybetî wa-
zena ke “Pêtage” ser o vindera. No
proje kotî ra ame aqilê to?

Ma ke qişkek bîme maya mi siro ke terte-
leyê 38î ra qisey kerdêne, raver terteleyê
harmenîyû ra qisey kerdêne. Vatêne, lacê mi
verên de harmenî qir kerdî, aye ra tepîya gê-
rayî ma, ma qir kerdîme. Coka ez vano, ter-
teleyê ma û harmenîyû eynî mendo ro
jûmînî. Tabî mi mereq kerd yanî. Kilîseyî
estê, mezelî estê… Nê harmenî şîyî kotî? Aye
ra tepîya her albumê xo de mi waştêne ke
ebe harmenîkî kî çîyê vajî. Dima mi tabî tayê
harmenî nas kerdî. Mi va kilamê harmenîyû
ke hetê ma de zemanê amêne vatene ci rê

se bî? Tayê harmenîyê ke mi nas kerdê ra mi
arşîv guret. Uca de, mesela, hetê Çemîşge-
zekî ra jû harmenî şîyo Boston (DYA). Boston
de, ê kilamê ke zemanê Dêrsim de amê va-
tene, ê not kerdê, ebe arşîv. O arşîv kuwt mi
dest. Badê ez şîyo Harmenîstan, mi va pro-
jeyeda min a nîyanêne esta. Ez wazena nê
kilamê ke zemanê Dêrsim de ameyê vatene,
ma gereke nînû reyna virazîme, eşkera bi-
kîme, vecîrîme werte. Çike nînan zemanê cî-
ranê ma bîy, kewrayê ma bîy, musayîbê ma
bîy. Tabî mi uca de mordemê rindî nas kerdî.
Înû piştî daye mi. Miletê harmenîyê ucayî zaf
şa bîy. Ma ebe hunermendanê harmenîyû,
ma pîya o album qeyd kerd. Ez ebe 
“Pêtage” zaf bîyo bextîyar.

Ti eşkenî tayê Qemer Soylemezî û şîî-
ranê ey ser o qisey bikerî? Têkilîya şima
çik a?

Ê serrû ke raver ez kewtû na raye, mi va-
têne ez ebe zonê xo kilamû van, tewr ver de
raya mi bellî bîye yanî. 1992 de ez unîversîte
de bîyo, Meletî de o waxt ma vatêne ebe
zonê kemalîstû, ebe zonê kolonyalîstû huner
nêbeno. Kamo ke vano ez ebe zonê kema-
lîstû, kolonyalîstû huner kon, xo xapneno.
Siro ke mi nîya vatêne ez des û new serrî
bîyo. Zonê tirkû ebe zulm û zordarîye nimçi-
kute ma ver. Miletê ma henî asîmîle kerd ke
ma şîyêne mekteb, ma vatêne q, w, x. Ma-
limê ma ma rê vatêne “o hayvani sesleri çı-
karmayın!” Yanî ê venganê heywanîyan
mevejîn! Ma şermayêne, xo bi xo vatêne ma
çayê x vanîme, w û q vanîme? Tabî înû ka-
mîya ma lete kerde. Ma gereke zereyê çeyê
xo ra zonê tîrkû berzîme teber.

Qemer Soylemezî kî nîya vajî. Vîst serrîya
xo ra raver mi o nas kerd. O waxt ke mi va-
têne ez ebe zonê ma muzîk virazen, albumû
virazen, şîîrî çine bî. Keso ke kirmanckî ni-
visneno çine bî. O waxt ke mi Qemer nas
kerd, ez zaf şa bîyo. Çike ê şîîrî nivisnaybî.
Tawo ke mi Qemer nas kerd, ez şîyo hîrê rojî
ez nêkuwto ra. Mi ci rê telefon akerd, mi vat
Qemer ez hîrê rojî yê ke nêkuwna ra. Vat qey
xêr o? Mi vat to kilamê ma nivisnê. Şîîrê mu-
zîkê mi nivisno yanî. Vîst serrî ra nat Qemer
her waxt leyê mi de bî. Şîîrê ê ke nêbîyêne
muzîke ma kî nîya nêbîyêne. Ti çiqa muzîkî
virazena biviraze waxto ke tekst (qesê) nêbî
nêşikîna muzîkî virazî. Yanî nême emegê min
o nême emegê de wo.

No mabên de muzîkê to bîyo mew-
zûyê tezê unîversiteyan…

Nê serranê peyênan de akademîyan ra,
sazîyanê oryantalistan ra, oncîya wendoxanê
unîversîteyan ra, almanî, fransizî ameyî leyê
ma. Ê muzîkê ma ser o unîversiteyan de tez
hazir kenê. Hata nika des teneyî xebatanê
nîyanênan de muzîkê ma bî mewzû.

Nînan ra teber, eke ez xelet nêbî, to
muzîkê çend hebî dokumanteran kî vi-
raşto, ney? 

Hîrê-çar tene belgeselê ke kanalê ZDF de
weşanîyayî, mi muzîkê înû viraşt. Temaya
înû zafanê Anadolî bî. Jû kî waxtanê peyênûn
de jû belgesel vejîya, Nezahat Gundogan ra
“Dêrsim’in Kayıp Kızları”, uca de oncîya mu-
zîkê mi vejîya. Yanî tabî muzîkê ma seba
fîlmî, belgeselî rê çîyode zaf rind o. Hama
gere goreyê muzîkê ma kî temaya fîlmû
bibo. Çîyo henên bibo yanî ez zerrî ra gurîno.

Albumê to yo peyên “Xoza” reyna
xeyrin bo. Tamê kilamanê to reyna weş
o. Nê albumî ser o ti çi vanî? Çira kon-
septo nîyanên û qey xoza?           

>>>
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Mikaîl Aslan: 
“Ma ke zonê 
xo de nêbîme
haşt na dinya de
her çi tal o.”

NEWEPEL
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Heta nika mi pêro xo dayêne

waxtê verênî ser. Ma vajîme,
cayê de jû xano xirabe esto, zey
arkeologî bêle mi dest de, yanî
bîyo çewres serrî mi tim çîyê
saye kerdêne û gêrayêne. Hela
çi vejîno çi nêvejîno? Tabî xeylê
çîyî kî vejîyayî. Hama mi jû roje
xo bi xo vat ke, na herre kinûn,
kinûn hela qayt kerî, mi na
herre eşta kotî? Mi pey ser nî-
yada ke, pepo! A herre nîya
ama pêser, bîya zey koyî. Siro
ke mi o ko seyr kerd, hama xaf-
tela tîje da çimanê mi ro, da
ruhê mi ro, zana? O waxt zerê
mi ra vengê ame: to xo kerdo
xo vîr ra, ti waxtê verênî de
mucil bîya, to xo dejna, qefelna
hama to waxto nikayin û waxtê
ameyoxî kerdo xo vîr ra! Rojî da
ruhê mi ro, ez ama ra xo. Mi dî
ke, a herra ke mi eşta uca, aye
ra jû hêga peyda bîyo. Mi vat no
hêgayê man o. Ê mi teyna nîyo,
mîrasê ma wo. Tabî no hêga zaf
qefelîyo. Birrî veşnê, henî peşew
û roj tim nê hêgayî ramenîme.
Qe nêverdayo ke no hêga biare-
şîyo. Mi vat ke, gereke no hê-
gayê xo biareşnîme ke oncîya
bêro xo. Oncîya xo bi xo bizêyo
yanî “kendini yaratsın” ke ma ci
ra mehsulê rind bijîme. Coka mi
o hêga nîya verda, nêramit. Hê-
gayî ser o telî ruwayî, kengerî,
çeşîd-çeşîd vaşî ruwayî. Toximê
neweyî zîl dayî, zergun bîy.

Albumê “Xoza” de kilama
“Hîrê Canî” bi senî hîsan
ameya viraştiş? To a kilame
de vato ke “Heq na kilame
barê şaîrî nêkero.” Tîya de çi
mana wedardayî ya?

Mi bi xo Sakîne Cansiz nas
kerdêne. Ma jûmînî nas kerdêne
û muhabetê ma estbî. Ez kî şîyo
cenaze. Şarê ma hînî ameybî ke
seke dinya uca top bibî yanî. Çî-
yêde zaf giran bî. Ez şîyo, la
hîrê-çar rojî zereyê mi ra nêve-
jîya yanî. En peynîye de mi va
gereke ez binusnî. Çike mi xa-
tirê xo nêwaştbî, henî zereyê mi
de mend. Mi vat ke ez gereke
êyê zereyê xo bierzî teber.
Însan raşt kî eke nêeşt teber
xatir kî nêwazeno. Mi ci ra xatir
waşt. Hama çîyo nîyanên kî
estbî ke, tayê însanî estê ke ti
înû kişena hama ti nêşikîna înû
wedarê. Çike mana înû henî girs
a ke, binê hardî oncîya nêreyîna
ra. Ze Sey Rizayî yanî. Sey Riza
nêkerd binê hardî. Yanî cenaza
kî veşna. Tayê însanê ma rehet
ênê kiştêne hama mi va ya, ti
înû nêşikîna wedarê. Wedarda-
yene giran a. Çike o waxt a ci-
naza ke werte der a, ê jû çeyî
nîya, cinazaya komelî ya, ê şarî
ya. Mi a qese na mana de va
yanî, no dej çiqa ke ê komelî yo
honde kî ê şaîrî yo. Nuştena
dejê nîyanênî heqet kî zaf zor û
giran a. Heq nuştena dejê nîya-
nenî nêkero para şaîrî. Kaşka na
nîyamêne mi ser, mi o dej nêo-
ntêne, na kilame kî menivis-

nêne.
Bi nameyê “Repertuar” û

“Hayig” di kitabê to estê. Ti
eşkenî bineyna qalê înan bi-
kerî?

Repertuar, îhtîyacî ra ame
meydan. Çike xeylê waxt o, ê ke
hewesê kilamanê ma kenê înû
dest de teyna jû meqam bî.
Muzîk bî, hama nota û tekst çîne
bî. Nê çar serrî her ca ra e-mailî
amêne. Çîyo nîyanên amêne
waştene. Tabî no çîyode zor bî.
Mi teyna kilamê xo nota nê-
kerdê, kilamê bînî ke estê, ê kî
ênê nas kerdene. Mehmed Ça-
panî ra bijîme hata Metîn-Kemal
Kahramanî, kirdaskî, tek-tuk
bibê kî tirkî kî tede estê. Hayig
kî zonê ma de kelîma wa. Mana
xo hayrêcibîyayîş o. Yanî bi tirkî
“farkında olan, farkındalığını ya-
şayan, şahit olan”. Hayig qehra-
manê kitabî yo. Ca bi ca dîyar bi
dîyar fetelîno. Ucayû de çike dî
pêrune ra dersê cêno. Şono kotî
şoro, uca de mabêne heqî û ne-
heqî de tavir cêno.

Na rey ameyîme birîna ma
ya xorîne ser! Ziwanê ma
kirmanckî ser, rastîya ey ser
o ti çi fikirîyenî?

Amîn Maalouf vano ke, en çî-
yode xirabin o wo ke jû mordem
zonê xo caverde bo. Ma na xira-
bîyê xo rê kerda! Ma zonê xo
caverdayo. Tabî werte de çiqa
ke şenik bibê kî zafînî na xira-
bîne kerda. Ma ke zonê xo de
nêbîme haşt na dinya de her çi
tal o. Ti nêşikîna, yanî ne hetê
xo pirr bikerî, ne manaya he-
yatê xo pirr bikerî. Tabî peynîya
xo se bena, ez nêzaneno hama
çik beno wa bibo mayê ke hayig
îme, gereke ma çar-panç qatî
bigurîme.

Ti û di embazê to yê erja-
yeyî pîya bi nameyê “Ma”
yew kovare vejenê. Şima
key qerar da cî û seba çi mîs-
yonêk kewt bi rayîr?

Ma vat ke tek-tuk însanî estê
ke hona zereyê nînû de hewesê
zonê ma esto, hewesê kulturê
ma esto. Qet ke nêbo ma nê
zonê xo de çîyê binusnîme. Çik
beno bibo wa tena ke bibo yanî.
Gireyo kuwto zonê ma, ma belkî

ebe na kovare girê zonê xo şi-
kîme yakerîme. Amacê ma no
wo, sîyaset felan bêvan nîyo.
Çike sîyaset ma de zaf o la kul-
tur honde çîn o. Muhtewaya na
kovare zon, kultur, edebîyat,
folklor û huner o. 

Nê serranê peyênan de
unîversîteyan de beşê yan kî
kursîyê kirmanckî (zazakî)
abenê. Weşanxaneyê ne-
weyî, reyna kovar û kitabê
edebî weşanîyenê. Na çar-
çewa de ti ewro û vizêrî mu-
qayese bikerî, ti çi vînenî?  

Tabî wertê komelî (şarî) ra
wayîr vejîyayîşê zonî zaf kêmî
yo. Coka ez nika komelî ra zêde
çî nêpîna. O waxt ma rê çi lazim
o? Ma rê perwerdeyê bi zonê ma
zaf lazim o. Unîversîteyû de
kursî yê, beş ê, çiqa bibê honde
rind o. Qe nêbo zonê ma qebul
beno. Ez pê nînû zaf şa benû.
Ha, tabî nika êyê ke nê kursîyû
ser o yê, sermîyan û kadroyê nê
beşan, munaqeşeyê nê wareyû
zowbîne çi yê. Nika nimûne bi-

dîme, yew çem sifte
lêl beno. Hama her
ke şî raye ra viyara,
beno zelal. Heto bîn
ra meşte-bîrû ebe
zonê ma mektebû
de perwerde ame
dayene ke no çî-
yode en muhîm o.
Nê beşî seba ê rojû
kadroyan kenê
hazir. O het ra kî
mîsyonê xo zaf hêja
wo.

Ganî hîna çi
bibo? Çîyo tewr
muhîm bi goreyê
to çi yo?

Ê ke zonê ma ser
o mucil benê, per-

werde vînenê, nusnenê, gereke
zaf bixebetîyê. Teberê munaqe-
şeyanê sîyasî de û muhetwaya
zonî de vinderê, waxt û emegê
xo giranî biderê raverşîyayîşê
kirmanckî ser. Naye ra teber, çî-
yode en muhîm kî no wo ke do-
manê ke newe ênê dinya ma û
pîyî gereke înan de zonê ma
qisey bikerê. Her çeye de ge-
reke teyna zonê ma bêro qisey
kerdene. Çeyan ra gereke endî
tirkî bierzîyo teber.

Eke şarê ma rê, goşdaranê
xo rê, wendoxanê rojna-
meyê ma Newepelî rê me-
sajê to esto, ma bigêrimê.

Ez zaf şa bena ke rojnameyê
Newepelî esto, Şewçila esta.
Yanî çiqa ke firsend bikuwo
destê mi, bi zonê ma çik vejîno
bivejîyo ez taqîb kenû. Xeylê
çîyî kî museno ci ra. Ez şima rê
serkewtene wazenû. Zowbîn
weş û war bê, ê ke her waxt
piştî danê ma, ma rê wayîr ve-
jînê. Wayîrê hunermendanê xo
vejînê. No kî çîyode zaf rind o.
Ma her wareyê zon û kulturê ma
de gereke piştî bidimê jûmînî,
raver şîme.

Her Nêeşkeno Wedaro
Pîrikê ma vatên, ma şîyên Az,

reyar ra yew merdim ma vera bi,
dewanê cîwarî ra bi. Merdim ho
herî xo nişte û yew cuwal zî ha ê
paştî ya.

Pîrikê mi merdimî ra pers kena
vûna:

- Xalo, o çi yo to kerdo cuwal û
nayo xo paştî ya?

Mîyerik vano:
- Kêne mi, sol a.
Pîrikê mi vana:
- La xalo çira ti niştê herî û to

cuwal nayo xo paştî ya?
Mîyerik vano: 
- Kêne mi, her nêeşkîyen min û

sole pîya wedaro, mi in rid ra sole
naya xo paştî ya.

Zerîn AZRAWA

BÊVENGÎYE
Cayêko wina bêveng o
Û ez bê to tik û tenya ya
Ti gereka na bêvengîye bivînî 
Tîja min a bêpeynîye bivînî

Ti bêvengîya bêpeynî ya
Ez to de bihelîyî
Ti bibî ez, ez bibî ti
Ti tîja min a bêpeynî ya

Ez huznê xo de tenya ya 
Wina sey bêvengîye ya
Ti zerrîya mi de bîya bêvengîye 
Ti tîja min a bêpeynî ya

Îsmet BOR

ÇÇ II MM AA NN ÊÊ   TT OO   DD EE   
MM UU NN ZZ UU RR   EE SS TT OO

Rengê qersunan vila bî 
fekê xirabîye ra

Rengê mergîE
Eşq kişt!
Erd bî sîya
Asmên bî sîya nê cayan de
Tu çîyêk nêmend cuye ra
Nika omidê mi tena ti ya
Çimanê to de Munzur esto
Merg tena awiranê to ra terseno
Xelasa mi tena awiranê to der a
Xelasa mi awa çimanê to der a
Mevinde biherekîye
Mevinde koyan birijne
Bêziwanîya mi biresne 

erdê Xizirî
Xelasa mi herekîyayîşê to der a
Biherekîye, biherekîyeE

Bedrîye TOPAÇ
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Kes qandê çi ya nêşeno qisey
bikero, senî ziwan kilît beno,
mezg vindeno? Sey wextê
heme çîyan wextê vatene zî
esto? Senî wisar nêro darî, vi-
likî anêkenê, payîz nêro
pelanê xo nêrişnenê se,
waxtê her çî zî esto?

Demê to senî bi pir,
payîzê to senî hena rew
ame? Vilikê to abîyay,
zereyê dendika to zî
bibi pir labelê ti hewna
nêbibîyî, hamnanê to
nêamebi. Çi eceleyê to
bi ke to hamnan ma ser
o kerd payîz, awa ce-
medî kerde ra ma ser?
Kamî, kamî destê xo na
saeta to wa û vindar-
naye? Senî bi, senî
beno, no dewran senî
lebat keno, raya ci
senîn a, kotî ra ravê-
rena, kam zano?

Ez nêşeno, se keno,
nêkeno nêşeno to ser o
binusî. Mi nêzanayêne
hendayê nuştene, nê-
nuştene zî çetin a. Çekuyê ke
to ser o, pêro nîmcet ê, nêvejî-
yenê teber, çîta sîyaye eşta
azadîya xo ser, xo heps kerdo.
Yew çekuye ûmişê to nêbena,
kamcîn vejîyena teber se bê-
veng, bêmana vitû-viran ma-
nena. Hiş bîyene zaf çetin a
xaliza, zaf çetin a.

Zerîya mi di finî hende ve-
şaye. Badê emda xo wa ti do
bîyê, ti do bîyê kile, ra zerrîya
mi fînê û pif kirê. Ûmişê to
nêbî, na yewe ûmişê to nêbî
Rizgarê ma. Ez nêşenane,
destê min ê lerzenê, hesirî
çiman ra xo viradanê, vanê bi-
qîre, hena to ra çiqas yeno se
biqîre belkî, belkî hes şino bi ci
û sereyê xo hewa dano. La no
zî xo xapênayiş o, ti zî ma rê
bîyî kerr. Eke bieşnawitayê se,
ema to do veng bidayê vengdê
mi, vatayê “ha keyna mi…” Mi
finekê hesê to bieşnawitayê,
bidîyayê, nêbi qismet nêbi. Ez
to ra yew çi warzeno. Finekê bê
hewnê mi û sey emda xo wa
meke, veng bide vengê mi.

Ti zanî, vanê, yew wext
mergî rê beno derman. Eke rojî
bîyî mengî, mengî bîyî serrî,
kes pedi-pedi keno xo vîr ra.
Xemel meke xalizayê mi,
xemel meke, teba dermanê
mergî nîyo, kes cayê şîyayeyî
nêgêno û kes xo vîr ra nêkeno.
Pelo ke finê dare ra rişîya,
amayîşê ey senî çinî yo se,
dare çiqas her serre newe ra
pelan akiro zî o pel, o pel nîyo.
Mendene şîyene ra daha çetin
a, kes bizano şîyayeyî dima

ewnayîş çiqas çetin o û çiqas
çetin o kes dayê bivajo wa ez
qet çinî bîyayê û hena kes badê
mi ra nêewnîyayê.

Çiqas çîyêndê ewayîn o, no
merg? Çi yo merg, qandê çi ya
esto? Bîyayîş o, yan ciyîyayîş o,
nêke bîyen û nêbîyene mîyan
de yew pird o? Eee merg; yew
pird o, tîya û ucayî mîyan de.
Pird o ke rayîra ci yew a, şeno

şiro la nêşeno bêro.
Derheqê mergî de yew perse

dahanî esta, ez xo ra pers ke-
nane ke, a jî binaşe qandê çi
kes yeno dinya, semedê ama-
yena însanî ya dinyayî çi ya?
Tim û tim ez xo ra naye per-
sena, bîyena min û nêbîyena
mi de çi bedilîyeno, çi kêma-
neyê do bibo ez çinî bî? Ez
hena xo ra tim û tim na perse
persena, persa xo rê fina ez bi
xo cewab dana. Ez vanane, se-
medê amayîşê her merdimî
esto, tena ê merdimî zî nê ê
mexlûqatî pêrune. Yew çî zî bê-
semed nêbeno mesela, aya ke
kes ney bizano û goreyê ney
biciwîyo, bixebitîyo, bifikirîyo…
Ganî ewro û vizêrî eynî nêbê.
Ewro zî bi şan hetanî meşte
Homa kerîm o, xora çareyê ma
de çi nusîyayo se o do bibo, ma
se bikim qederî ver nêşenim
şim… Ganî kes nêvajo. Se beno
wa bibo milî xo ver nêkiro, ra-
yîra xo bibedilno û bişo yewna
ray virazo.

Eceba kes bizano kes çi
mehal bimiro rind o, yan nê-
zano rind o? Kes şeno xo û toş-
meyê xo mergî rê amade
bikero? Hinî bikero ke bîyena
kesî û nêbîyena kesî zaf ferq
nêkero, cuwe bê ey kotî ra
menda se uja ra dewam bi-
kero. Ewro qeçanê xo, maya
xo, birayê xo, dapîra xo… bi-
vîno û bizano o do meşte, bîro
yan zî bîntero nêvîno û ney rê
tehemul bikero. To kerd. To xo
mergî rê roja ke ti şîyî amade
kerd labelê to yew çîyêndê gird

kerd xo vîr ra ke ma çinî bî-
yenda to rê amade nêbîyîme,
to zî ma amade nêkerdîbî.
Merde belkî xo mergî rê amade
bikero la ne êyê ke peynî de
mendê şenê ney rê amade bibê
ne jî merde şeno înan amade
bikero.

Merg bêçareyî ya, dest girê-
dîyayen a, hiş bîyen a, bêhêvî
menden a…

Yew vateyê verê-
nanê ma esto, vanê:
“Her vaş kokê xo ser o
beno zergun.” To go-
reyê bawerîya xo ra-
yîra xo bellî kerd û a
rayîre de bîyî raywan.
To boya herra xo giro-
tibî, boya herra to zer-
rîya to de, mezgdê to
de vila bîbî. Ti welatê
xo de vincew bi vin-
cewe gêrayî, herre ga-
mandê to wa bî wayîra
welatî. Azadîya welatê
xo de ti bîyî azad. 

Ez koktê xo ser o bî-
bîyane zergun la mi
yewna herre de gil da
û vilikî akerdî. Kokê
min û gilê mi yew nêbî,
koktê mi ser o yewna
dare gil dabi, vilikî

akerdîbî. Vîst û şeş de ke ew-
nîyane xo ra, mi fehm kerd ke
kokê min û gilê mi cîya yê, nê
gilî nê kokî ser o nêbenê zer-
gun. Kokê min ho pede-pede
bedilyeno, çi yo ke nînik ra ay-
seno çîyê wo la ez nîyane. Ez
roj bi roj xo gil kenane, roj bi
roj newe ra gil danane. Wesarê
min ho yeno, vilikê min hê abî-
yenê, boy danê to-toşmedê xo.
Ziwanê min ho newe ra koktê
mi ser o gil dano. To rê sond bo
ke boya ereqdê mi ra zî boya
ziwandê mi do bêro.

Ti zanê ez mamostayîya zi-
wandê ma wanenane, ziwanê
ma musenane, ziwanê ma ya
nusenane. Mi yew şîîre bîle
nuşte bahdê des û yew serran
a. Waxtê to zî do bêro ti do zî
bibê ziwanê ma de. Belkî ti do
xemel nêkerê hemo ziwandê
ma de şîîra siftayîn xemda to
ser o nusîyaya la en sifte to rê
çend rêzî nusîyayî.

Çend û çend xortî do bimirê?
Çend û çend dayîkî do bi-

bermê?
La bes o, wullahay, la bes o!
Ma nêşenê, ez nêşeno
Ma nêşenê, ez nêşeno!
…

Nuştenda na mektube dima
hewna mengê nêbîbi ke to
waştişê mi ard ca, veng da
vengdê mi. Spas kenane xali-
zayê mi. Hena mi xo vîr ra
meke, bê, e?

Emda xo rê, bawkalî rê û
Şewka rê silamanê mi vaje,
beno?

Mektuba Bêadrese

Hacer PETEKKAYA

NEWEPEL

Seter mabênê Gêxî û Qisleyî de
dewêka kan a. Seter goreyê de-
wanê dorûverî xeylê girs o. Vanê
hewt rey bîyo pir hewt rey bîyo tal.
Vanê verê, zafa qelebalix bîyo.
Vanê, no sere û o sere de ke di da-
wulî bicenîyêne vengê xo nêşîyêne
yewbînan. 

Seter de pagî estê, pagê bananê
kanan, pagê dêran… Wina aseno ke
verê dewa armenîyan bîya. Dima
kirmancî (zazayî) tede ca bîyê. 

Îmam Hesen, Seter ra lajê Dew-
rêş Îbrahîmî bîyo. Pîlanê eşîra kurê-
şan ra bîyo. Maldar bîyo, xurt bîyo,
semt bîyo… Terteleyê armenîyan de
yew cinîke xo erzena bi bextê înan.
Keyeyê Îmam Hesenî de cinîke
bena destirma. Ezbeta kalîyan (ê zî
kurêsij ê) ra camêrdêk qise erzeno
cinîke, aye tacîz keno. Îmam Hesen
ey kuweno, şono xanima ey gêno
ano. Dest nênano pira, vano ti waya
min a, û serbest verdano.

Naye ser o mabênê keyeyê Îmam
Hesenî û kalîyan de pêrodayîş dest
pêkeno. Îmam Hesen înan ra ye-
werî kişeno, hewt merdiman zî dir-
betin (birîndar) keno. Vanê oyo ke
kişîyayo kalikê Kemal Kiliçdarogluyî
yo.

Terteleyê 38î de Îmam Hesen
duştê dewlete de danê pêro. Kalî-
yanî zî benê mîlîsê dewlete. Îmam
Hesen 38 ra tepîya ko ra nêno war.
Ef îlan beno. Nas û dostî ci ra vanê
ke wa bişoro Qisle de efûya xo bi-
gêro. Verê qebul nêkeno la badê
razî beno.

Wexto ke şono bi Qisle esker ey
tepişeno, dest û linganê ey girê
dano. Hesê Mamî beno. No kardî
gêno, verê çimanê Îmam Hesenî de
sane keno. Îmam Hesen zano ke
seba ey o. Vano, lawo teres leweyê
dişmenî de kardîya mi meance!
Hesê Mamî verê kardî nano bêçika
ey a îşaretî ya destê rastî ser. Vano,
to bi na bêçike çi merdimê ma çi es-
kerî kiştê! Badê beno a bêçike ke-
yeyê xo de dar de keno. 

Hesê Mamî hetê verî ra kardî
nano qirrika Îmam Hesenî ser.
Îmam Hesen vano, lawo teres kar-
dîya merdimî ver ra nêancîyena,
pey ra ancîyena! Hesê Mamî kardî
ey qirike ra anceno. Sereyê Îmam
Hesenî benê kotî, kes nêzaneno.
Vanê meyîtê ey veşnayo.

Wexto ke dest payanê Îmam He-
senî girê danê, erzenê bi tîje ver,
maya xo Îmam Hesenî ser na deyîre
vana:

“Ax Seter o, Seter o
Natê xo kemer o, dotê xo kemer

o
Lajê mi girê do, no bi tîja anmanî

ver o”
______ 
Not: Seter ra Heqîyê lajê Baba Alîyî

mi rê na mesela qisey kerde.

Kilama Îmam Hesenî

Murad CANŞAD
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Luye bi qirnîk ra enbazê yew-
bînî bîyê. Yew hêgayê nînan kî
bîyo. Pîya no hêgayê xo ramenê
û kenê genim. Wextê çinîtîşî de
ke genimê xo çînenê û anê
cuwen de çarnenê. Simer bi te-
neyê genimî ra ciya kenê. Êdî
wextê parkerdişî amebî. O dem
qirnîk luye ra vano “Luye, ma
şîme no corenîya cuwen ra pîya
bivozîme. Kam ke rew ame serê
teneyê genimî, o teneyê genimî
bigêro.” Teke bînî kî simer bi-
gêro. Luye hema xo bi xo fikrî-
yena û vana “no qirnîk heta
bêro serê teneyê genimî ez des
rey yena.” Seba ney kî luye
peşnîyaza qirnîkî qebul kena. 

Pîya şonê corênîya cuwenî.
Uca qirnîk luye ra vano “luye ti
heta hîrê bimore. Senî bî hîrê,
xeyrê xo kî dimê xo mi re de.
Çike goşê mi tene giran hes-
nenê. Bi wina ez kî zanena ke
demê vozdayene amo.” Luye
sey vatena qirnîkî kena û heta
hîrê morena. Senî beno hîrê,
dimê xo kî dana qirnîk rê. Qirnîk
kî bi dizdiye nîseno dimê luye
ra. Luye kî bêxeber miyanê yew
deqîqa de vozena yena serê te-
neyê genimî de nîsena ro. Dor-
meye xo de nîyadana ke qirnîk
cayê de nêaseno. Ta yena ke
vazero teneyê genimî bî yê mi,
o dem nîyadana ke cayê ra ven-
gêde yeno. Tenena goşê xo
dana vengî ke nîyadana çi bivî-
nero, veng binê xo ra yeno. Qir-
nîk hema vano “Nerê sereyê mi
ra rawirze. Ez to ra rew ama
serê teneyê genimî. Seba ney kî
teneyê genimî heqa min a. Para
to kî simer o.” Luye bêçare û vi-
leverde şona leyê simerî û dor-

meyê simerî de yena
şona. 

Peynîye de
hîrê hebî te-
neyê genimî
vînena. Nê
hîrê heban
erzena zerê
torbeyê xo. Fekê
torbeyê xo kî buf
kena û mosnena.
Dima fekê torbeyê xo
kî girêdana û erzena
hermeyê xo ser. Ginena
rayîr rê.

Zêde kêmî şona. Peynîye de
rastê yew areyî bena. Kêberê
areyî ra kewana zere û selam
dana arêwanî. Dima ci ra vana
“Bira arêwan bi xeyrê xo nê tor-
beyê genimê mi kî biare. Heqa
xo kî ci ra bigê. Hebe karê mi
esto. No semed ra ez nika şona
labelê şon de yena ardanê xo
gêna.” Arêwan kî vano “Temam,
arişê xo koseyê dêsî de rone
şo.” Dima luye arişê xo koseyê
dêsî de nana ro şona. Arêwan kî
karê xo qedêneno û yeno tor-
beyê luye koseyê dêsî ra gêno
bi zereyê torbeyî de nîyadayîşî
fekê torbeyî keno ra û verdano
legana arêyî. Senî hîrê hebî te-
neyê genimî ginenê zerê legene
rê hema yew pereno şono çî-
ranê arêyî, heba diyîne kemara
areyî, heba hîrêyine kî darke-
merê arêyî siknena. Arêwan nê
çî rê şaş beno maneno, nêza-
neno se bikero. Seba ney kî bê-
çare û vile verde şono teber de
nîseno ro, rayîrê luye bekle
keno. 

Şonde luye vecîna yena. Arê-
wan nîyadano ke luye ha wa dot
ra yena, hema cayê xo ra ur-
zeno ra û şono verê luye de ziq
beno vindeno. Dima bi hêrsî û
vengê berzî pêro hedîse yew bi
yew luye ra vano. Luye ke dot
ra bi eynî hêrsî û vengê berzî
bersiv dana arêwanî û vana “Mi
rê çi, zerar û zîyanê to rê. Mi
yew torbeyê genimî to rê ca-
verda. Nika kî to ra yew torbeyê

ardan
wazena.

Eke ti ar-
danê mi mi

mederê bena
qeda nîsena vi-
leyê to ra.” Arê-
wan keno
nêkeno luye de
bas nêkeno.

Peynîye de vano
“Ti çi qeda û bela vecîya, şo o
ca ra xo rê torbeyê ardan bigê
şo ke ez to ra bixeleşîne.” Luye
hema bi keyfweşîye şona o ca
ra xo rê yew torbeyê ardan
gêna û ginena rayîr rê.

Zêde kêmî şona. Peynîye de
rastê yew veyve bena. Hema
şona leyê veyvedarî û ci ra vana
“Ez gelek rayîrê dergî ra yena.
Seba neyî kî ez hem vesan û
tesan hem kî qefelîyaya. No
semed ra rayîrê Heqî de mi na
şewe meyvanê Haqî qebul bi-
kerê.” Wayîrê veyveyî kî vano
“Cayê meymanê Heqî serê se-
reyê ma de yo.” Dima pîzeyê
luye kenê mird. Son de kî ci rê
cile kî kenê ra. Luye wextê ra-
kewtene de şona kewana mî-
yanê cila xo labelê ranêkewena.
Senî ke pêro şarê keyeyî şonê
kewenê ra hema luye bi dizdîye
cila xo ra urzena ra. Giran-giran
şona leyê ardanê xo û ardanê
xo çarçî erd kena. Hebe ke bena
verdana veyvike ser. Dima ancî
yena kewena cila xo û kewena
ra. Senî şarê keyeyî sodir ur-
zenê ra û ardanê luye erd de vî-
nenê şaş benê manenê. Xo bi
xo ra pers kenê vanê “No çî
kam kerd?” Her kes vano “Mi
nêkerd.” O dem luye ke sey qet
çîye ra xebera xo çin a cila xo ra
urzena ra û yena leyê şarê ke-
yeyî. Senî yena leye, hema ze-
lemele vezena û xo erzena erd,
dana şêneyê xo ro. Vana “Uy
sereyê mi rê bivoro, kamê bê-
wijdanî ardê mi wina çarçê erdî
kerdê? Nê ardî werdena min a

zimistanî bî. Ez nika se kena zi-
mistan çitur vezena?” Wayîrê
keyeyî vano “Haq bo Xizir bo
ma kî nêzaneme kamî ardê to
wina çarçê erdî kerdê.” Luye
hema vana çi ra zurî kena, hala
nîyade serê veyvika to pirê ard
ê. Kifş beno ke ardê mi veyvika
şima verdayê erdî.” 

Wayîrê keyeyî nîyadano ke
luye rast vana. O dem vano “Ti
qusur de nîyamede veyvika mi
yew xeletîye kerda. Şo xo rê
anbar ra yew torbeyê ardan
bigê şo.” Luye qebul nêkena.
Vana “Ez cayê ardanê xo de
veyvika şima wazena. Ancax
heqa xo şima rê wina kena
helal.” Wayîrê keyeyî vano “Qet
wina çî beno? Ez veyvika xo to
nêdana. Eke zaf wezena o dem
şo anbar ra xo rê hîrê çar tor-
beyî ardan bigê şo.” Labelê luye
ancî qebul nêkena. Vana “Bira
na veyvike şima rê nêbena.
Hala nîyade na yo roja virenen
de çi ard sereyê şima. Kam çi
zaneno meste bîro çi ana se-
reyê şima. Seba ney ke şima
bêrê naye mi derê û ci ra bixe-
leşîyê.” Nê qeseyê luye serê wa-
yîrê keyeyî de gelek tesîr kenê.
Seba ney ke luye ra vano “Êdî
veyvike yê to ya, bigê şo.” Luye
bi keyfxoşîye şona veyvike gêna
û ginena rayîr rê.

Zede kêmî şona. Peynîye de
rastê yew şiwanî bena. Hema
şona leyê şiwanî û selam dana
şiwanî. Dima şiwanî ra pers
kena vana “Ti zewecîyayî ya yan
nê?” Şiwan vano “Kam kêna xo
dano min ê feqîrî?” O dem luye
vana eke ti yew beranê vozdinî
mi dê, ez kî na veyvika ke leyê
mi de ya dana to. Hema şiwan
bi keyfxoşî vano “Luya min a
delale yew beran nê şo pêro be-
ranan bige şo, pêro to rê helal
bê.” No qese dima luye veyvike
dana şiwanî û şona mîyanê su-
rîye ra xo rê yew beranê vozdinî
gêna û erzena hermeyê xo ser
û bi keyfweşîye ginena rayîrê xo
rê. 
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Arêkerdox:
Cemal AYDIN

NEWEPEL

Pe r e y ê  C i x a r a
Rojêk lajeko paloyij û cenîyê xo
keye de ronişte benî. Lajek kiştê
kuçelane de serî şeltî de hêdî-
hêdî cixarayê xo anceno.
Cenîyê lajekî vana:
- Mêrde! Hayfê peranê ma nîyo, ti
benî danî cixara û kenî duman û
varadanî teber? Ti eke mi eşna-
wenî peranê ma medi cixara.
Lajek binî çiman ra ewnîyeno ce-
nîyê xo ra û vano:
- Ez vateyê to eşnaweno. Tîya ra
pey ez her roje peranê cixara he-
wanano.
Rojî vîyarenê. Lajek peranê cixara
şibake ra gêno û rayirî sûke tepî-

şeno.
Yeno serî pirdê Palî û xo bi xo
vano,“Ez hê peranê xo bihûmaro,
çi hend bîyo pîser.” Senî lajek
cêbê xo ra peran vejeno, va gêno
erzeno zereyê royî. Lajek miyanê
qehr û hêrsbîyayîşî de agêreno
keye.
Cenî fekî berî de paweyê ey a.
Cenî vana: 
- Mêrde ti destveng î?
Mêrde vano:
- Cenî cenî! Homa belayê to nêdo.
Va ame perê ma eştî royî mîyan.
Sew to biverdayênî mi cixara bi-
girewtênî, dumanê cixara mi rî
kar mendênî.

Dilo BARGIRAN

EZ TO RÊ VANA

Gula mi ez to rê vana,
Ti roşnîya nê çiman a,
Qîrîna hezar serran a,
Layiqê mîr u mîran a...

Gula mi ez to rê vana,
Ti welatê bindestan a,
Ti helula daristan a,
Zey hebuba gulîstan a...

Erê derdê ma giran o,
Çiki barê hezar serran o,
Hinî to rê hindi vano,
Aşitî karê mêran o...

Yucel Eşsîzoglu



KERRAYA QEWETÎ

Kerraya qewetî, hîna zaf
kayê camêrdan û xortanê te-
maman a. 

Verî yew kerraya gilovera
girde tesbît kenê. Dima ca-
yêkê rasteyî de, erd de yew
xêze ancenê. Kaykerdoxî bi
dore kerra gênê yew destê
xo, destê xo danê serê kiftê
xo û heta ke qewetê xo esto,
kerra aver erzenê. Kamî tewr
zêde kerra eşte dûrî, o ser
keweno. 

Eştişê kerraya qewetî de
zêde reqabet çin o, yanî sey
kaykerdişî serkewtiş yan bin-
kewtiş çin o. Hîna zaf, her
kes qewetê xo ceribneno. Yan
zî sey sporî îdman kenê ke xo
karî rê amade bikerê. Xora
kerraya qewetî, zafane serê
wisarî gama ke hema karê
dewan dest pênêkerdo, er-
zenê.

Arêkerdox: Roşan Lezgîn
Mintiqa: Licê
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Hîsê Betelnayeyî
Çend esrî yê ke sîneyê mi bîyo gorê to
Êdî fikrê mi zî betelîyayo
Herfî lewanê mi mîyan de cemedîyayê
Zerrî bêguman ziwan lal mendo

Ciwîyayîş bîyo barê xeman
Kendalê eşqî de ez ha wirdês-wirdês 

hesret şimeno
Çeleyê zimistanî de zerrîya mi bîya kuçalo
Heqîbeyê mi de qehr-qotik mendo.

Wesarê emrî de gula teliyine…
Huyayîş de yew murçik nimite
Pêla dejan de qîrîya bêvenge…
Û zexîreyê mi de jehr-ziqum mendo

Ez nika enqazê yew bêrî yo
Xulasaya emrê mi zî ti ya
Çinbîyayîşê to de yewna çî ez bonder bîyo
Astere tena nêqerifîyeno, lîlikan mi ra vato

Her vengî de goşê mi çeqenê
Tarîyîye de heme şewqî rê ez bîyo perwane
Mi hewn nêdî ke ez hewnan bivîno
Demê rawkewtişî de hewnê remaye mendî

Kel-mel bîyo ganî
Dar û birr kewto payî
Teyr-temburî ez eşnawito
To çimî kor, goşî ker tadayo

Nê ra vêşêr waştişê mi çin o
Se bîyêne ax se bîyêne tena yew şewe
Herinda hewnan de tarî bar bibîyêne
Û ez bêwext biresayêne to

Îdrîs YAZAR

ŞŞAARR ÊÊ   KKOOYYAA NN
Ma şarê koyan ê,

Birînanê xo pê titundê qaçaxî pêşenê.
Kamîya xo pê çemandê asîyan şidênenê.

Heta ke çimê ma roşnî bidê
Heta ke destê ma şêrê karî ser

Rihê ma bê azadî
Bedenê ma bê xoserîye nêhewîyeno!

Ma şarê koyan ê,
Dejê xo pê çaya qaçaxe çimandê xo de dem kenê.

Waştişandê xo kila adirê embazandê xo de 
Pê birûyandê xo nusenê.

Hetanî ke bedenê ma de rih bibo
Hetanî ke gonî damarandê ma de bigêrîyo

Xoverdayoxîya ma nêqedîyena
Serehewanayîşê ma nêvindeno.

Ma şarê koyan ê,
Ma ganê xo mîyandê fekdê xo de tepîşenê.

Rîyê xo destandê xo de şuwenê.
Hetanî ke taqet çokanê ma ra nêvejîyo

Qama ma bê paştîdayîş gird
Şorişê ma bê azadî mird nêbeno.

Ma şarê koyan ê,
Reng û boya xo koyanê xo yê berzan ra gênê.

Merdimbîyayîşê xo kokê tarîxê xo ra gênê.
Hetanî ke leyîrê ma pê ziwandê xo nêhuyê

Hetanî ke ma hewnanê xo pê ziwandê xo nêvînê,
Ma rê vindertiş, gandê ma rê rehetî heram a.

Ma şarê koyan ê,
Verî qelbê ma, dima bedenê ma mireno.

La ma tim û tim, her wext ciwîyenê
Hetanî ke qalê ma fekdê ma ra bivejîyê

Ma yê xo vanê, ê yê xo vanê û yê xo kenê.

Nîzamedîn OZOGLU

Derheqê Tarîxê Zazayan de bi Erebkî Di Kitabî

Ziyaeddîn Zaza, Tarîxê Kurdanê
Zazayan û Zerdeştîye Ser o

Roşnayî, Şam 2008

Nê di kitabê ke bi erebkî nusî-
yayê, derheqê tarîxê zazayan de
yê. Nuştoxê kitaban Ziyaeddîn
Zaza (bîyayîş: 1949) kurdanê Sû-
rîye ra kurdêko zaza yo. Her di ki-
tabê xo zî dîyarîyê ruhê pîyê xo
Muhammed Xalid Ebbas Zazayî
(1912-1989) kerdê. 

Kitaban de derheqê tarîx û zi-
wanê kurdan, mucadeleyê kur-
danê zazayan, zazayanê êzidîyan,
tarîxê Medya û Îranî, tarîxê zer-
deştîye, mîreyîya zazayan, tarîxê
dunbulîyan, eşîrê zazayan û nam-
daranê zazayan de melumat dî-
yeno.

Nuştox herçiqas zaza bo zî za-
zakî nêzano û çîyê ke çimeyanê
erebkî ra arêdayê ra teber, tayê
malumatî înternet ra arêdayê ke
merdim gereka bi ihtîyat biewnîyo
înan ra. Kitabî seba wendoxanê
erebkî derheqê zazayan de malu-
matêko pêroyî danê.

Bîlal ZÎLAN

Ziyaeddîn Zaza, Dewrê Îslamî de Mî-
reyî û Hukmatê Kurdanê Zazayan û
Eşîrê Serekeyî yê Zazayan, Şam 2009


