
P r o f . C e l î l ê C e l î l :
“Kurdê zazayî estareyê bi şewq û şemal ê,

roşnîya xo asmênê Kurdistanî ra vila kenê.”
Prof. Celîlê Celîl:
“Ez vana, kurdênê, roşnaya çi-

manê mi. Şima nêverdê ke “Ki-
tabxaneyê Kurdkî yê Casimê
Celîlî” bibo goristanê kitaban. Bi
wendişê ê kitaban şima do kitab-
xaneyî zî kitaban zî gane weye
bikerê. Kurdê zazayî estareyê bi
şewq û şemal ê, roşnîya xo as-
mênê Kurdistanî ra vila kenê,
kenê ke ma baş û vêşêr bivînin;
dê hela biewnîn, mêrxasê wayîrê
xîretî, averşîyaye û serberzê ma
kurdan çiqas zaf ê. Xohesyayîşo
rast ameyeyo bextewar yê ma
kurdan o.”

NEWEPELr o j n a m e y o k u l t u r î
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Hûmara 10. ya kovara edebî
hunerî ya safî bi kirdkî Şewçila
ancî bi muhtewayêka dewle-
mende vejîya.

Nuşteyê edîtorî yê na hû-
mare de derheqê des hûma-
ranê kovara Şewçila de wina
melumat dîyeno:

“Nê des hûmaran de 4 ci ra
tercume 96 tene şîîrî, 11 ci ra

tercume 85 hîkayeyî, 16 nuşteyê cigê-
rayîşî yê warê edebî-hunerî de, 5 ropor-
tajî, 9 ceribnayîşî, 12 nuşteyê analîzî, 1
xebere, 1 sanike û 1 zî mesaj, pêro
pîya 207 eserî weşanîyayê. Eke mewzû
kirdkî bo, nê reqemî zaf cidî û muhîm
ê.”

Na hûmare de di nuşteyê balkêşî hetê
wendekaranê malimîya dersa weçînita
yê Unîversîteya Artuklu ra amade bîyê.
Nê nuşteyî sey projeyê temamkerdişê
perwerdeyî amade bîyê la bi terzê tezê
qedênayîşê lîsansî yê. Nuşteyo verên yê
Remzî Gelenerî yo û sernameyê xo
“Kitabê Roşan Lezgînî ‘Ez Gule ra Hes
Kena’ de Unsûrê Folklorîkî” yo. Remzî
Gelenerî hetê folklorî ra hîkayeyê ke nê
kitabî de ca gênê tehlîl kerdê. Nuşteyo
bîn zî yê Sevîm Aydine yo. Sevîme
nuşteyê xo de hunermendê kurdan Saîd
Bakşî ke bi xebata xo ya muzîkî namdar
o dayo şinasnayene, gelêk deyîrê ey
arê dayê û xebata xo de nîşan dayê.

Na hûmare de ancî çend hîkayeyê
muhîmî estê. Nînan ra Mutlu Firatî bi
nameyê “Provaya Mergî”, Alphonse
Dauetî bi nameyê “Estare”, Bedrîye
Topaç bi nameyê “Cinîyê Dîcle”, Dr.
Sebahedîn Borî bi nameyê “Eyşi” û
Seyîdxan Kurijî bi nameyê “Tarjedîya
Zebeşan” bi hîkayeyanê xo na hûmare
xemilnaya.

Ancî Îdrîs Yazar, M. Mamet Qete-
konij, Adem Karakoç, Muhamed
Deza Batur, Umer Farûq Ersoz û
Dilo Bargiranî zî her yewî bi yew şîîre
kovare de ca girewto.

Nînan ra teber, Roşan Lezgîn, Çetîn
Satici, Nadîre Guntaş Aldatmaz û
Esat Namdarî zî bi nuşteyanê xo yê ci-
gêrayîşî kovare temam kerda.

Gelê mêman,
mamosta û emba-
zan; şima hemîne
rê merheba.

Ez wazena zaf
kilm qisey bikî û
derheqê ewroyî
de çend çîyan
vajî. Tîya, ma pê-
rûne pîya, yew
serre, mîyanê
deryayê ziwanê
kurdkî de asna-
berî kerde. Ez
hêvî kena ke na
asnaberî hertim
dewam biko.

Ez bi xo çewlîgij
a. Sinifa ma ya
kirmanckî (yanî
zazakî) de, minti-
qayanê cîya-cîya-
yanê kirmancan
ra embazî estbî.
Verê ma yewbî-
nan ra weş fehm
nêkerdênî; la vera-vera ma yewbînan ra
zaf çî musayî. Mi tîya de hîna weş fehm
kerd ke seba averşîyayîşê ziwanê nuştekî
yê ziwan û lehçeyan standard elzem o. Ma-
vajî, eke her kes sey fekê xo binuso, dêr-
simij, sêwregijî ra, çewlîgij gimgimijî ra
weş fehm nêkeno. No semed ra, ez hem
zaningehî rê hem zî Grûba Xebate ya
Vateyî û Grûba Kurmancî ya Enstîtuya
Kurdî ya Parîsê rê zaf spas kena.

Ez xo û embazanê xo zaf wayîrê bextî,
wayîrê şansî hesibnena. Çunke heme ma-
mostayî ma jêhatî yê û bi zerrîya pake zi-
wanê kurdkî rê xizmet kenê.

Ma zanî ke ziwan, yew unsuro etno-kul-

turî yo labelê semedê kurdan ziwan tena
no nîyo, unsurê estbîyayîşî yo zî, berê xo-
verrodayîşî yo zî, sînorê azadî yo zî. Yew
doman wexto ke şitê dadîya xo mirdî nê-
şimo, ê domanî de kêmane maneno. Kur-
dan rê ziwan sey şitê dadî yo. Qicê kurdan
ganî şitê dadîya xo mirdî bişimî.

Înanê ke heta ewro semedê ziwan û kul-
turê kurdan xebate û mucadele kerdo, ez
înan rê zaf hurmet kena. Ez bawer kena ke
xebata înan veng ra nêşîya û rayîrê înan çi
rey bêwayîr nêmaneno.

Ez şima heminê rê serkewtiş wazena û
zaf spas kena. 30.06.2013

Umer Barasi

Q i s e y k e r d i ş ê M e r a s î m ê
Mezunîyetî yê Malimîya Kurdkî

H û m a r a 1 0 . y a
Şewçila Vejîya
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CORA-CÊR

1) Kovara ma ya mewsimane
ya edebî hunerî – Zemîrêk
2) Çîya ke bi emnîyet a
3) Herfê bêvengî yê “eyb”î –

Neha – Herfê mîyanênî yê
“derg”î
4) Ters ra, pêbawerî
5) Element; unsur – Herfê
bêvengî yê “saf”î – Muzîk de
yew nota

6) Herfa verêne yê alfa-
beya ma – Karê sentişî
7) Hîza – Yew gerestare
8) Herfê bêvengî yê
“Mîne” – Yew herfa ven-
gine – Herfê bêvengî yê
“noş”î – War; mekan

9) Îhtîmam – Rehet; terzê
zehmetî
10) Rojnameyê yewin yê
kirdkî – Sufîksêkê negatîfîye

XX AA ÇÇ EE PP EE RR SS

Badê ke kadroyanê Îtîhad we
Teraqî 24 temuze 1923 de gireyê
xo eşt pey, êdî dest pêkerd heme
xeyal û projeyê xo yew bi yew
ardî ca; qaso ke texmîn nêker-
dêne aver şîyî. Çiqas metodê fa-
şîzanê nîjadperestî ke bitaybetî
rûsan û ewropijan ra musaybî,
tetbîq kerdî. Xora tecrubeyê
înanê “devşirmetîye” ke xorînîya
tarîxî ra yeno, tu miletî de çin o.

Goreyê madeyanê 37 û 44. yê
peymana Lozanî ra “hemwelatîyê
tirkan yê ke mensûbê eqalîyetanê
ke musluman nîyê” bîyî wayîrê
heqê perwerdeyê bi ziwanê da-
yîke. La tirkan tena Îstanbul de
rayîr da ke rûm û armenî nê heqî
ra îstîfade bikerê. Goreyê pey-
mana Lozanî ra ganî suryanî zî
eqalîyet bihesibîyayêne la înkar
bîyî. Çunke dinya de paştgîrê sur-
yanîyan çin ê; yê diyin zî, o wext
zafaneyê suryanîyan Kurdistan de
ciwîyayêne. Seba ke çimê kurdan
pê anêbo, kurdan rê nêbê model,
heqê perwerdeyê bi ziwanê da-
yîke nêdîya suryanîyan.

Axir badê 90 serran, çend rojî
verê cû, suryanîyan bi yew meh-
kemaya tirkan da qebulkerdiş ke
“suryanî zî eqalîyet ê”, heqê înan

zî esto ke tutanê xo ziwanê xo de
perwerde bikerê. Goreyê melu-
matê ke cagirewtoxê serekê dêra
suryanî-qedîm a Îstanbulî Kenan
Gurdalî nê derheqî de dayî çape-
menîye, nika mîyanê sînoranê
Tirkîya de 25 hezarî suryanî estê.
(Şeşine ra yewê nufûsê merkezê
Çewlîgî bîle nîyê!) Ê do Îstanbul
de sinifê verdibistane (ana okulu)
ra dest pêbikerê hetanî unîversîte
mekteban akerê. Vanê, ma ha
xeyret kenê ke hetanî roja 9 êlule
2013, bînaya çarqate ya aîdê
dêra suryanî-qedîm de des sinifan
akerê û 150 tutê suryanîyan tede
dest bi perwerdeyê suryankî bi-
kerê.

Ez nameyê suryanîyan ser o
zaf şa bîya û ez înan tebrîk kena,
xebata înan de serkewtiş nîyaz
kena. Labelê ez ma kurdan de,
bitaybetî kirdanê ma de, hîna zaf
zî sîyasetê ma kurdanê Bakurî de
heyret manena! Çunke bi hawa-
yêko pêroyî meselaya ciwînayîşê
kurdkî de û bitaybetî zî meselaya
perwerdeyê kurdkî de sîyasetêko
di-rî ramenê. Mesela, eke sîya-
setê kurdan par û emser wayîrîya
“dersa weçînita ya kurdkî” biker-
dêne, ewro do bi sehezaran do-
manê kurdan mekteban de
kurdkî bimusayêne û bi hezaran
kadroyê malimîya kurdkî abî-
yêne. Bi no şekl do perwerdeyê
kurdî rê hîna asan rayîr abîyêne.
Şima qet bi beyanatanê sîyasî-
yanê kurdan mexapîyin ke rey-
rey mîyanê lewan ra vanê ma

perwerdeyê bi ziwanê dayîke wa-
zenê. Hîç samîmî nîyê. Kerra
girde nîşanê pirodayîşî nîya!

Eke nê da-vîst serranê peyê-
nan de kurdkîya (kurmancî û
kirdkîya) nuştekî bineyke aver
şîya, bi keda ferdî ya edîb û hes-
kerdoxanê kurdkî bîyo. Sîyasetî,
tena qaso ke îhtîyacîya xo pê
esta, na xebate ra îstîfade kerdo.
Hende! Sewbîna tu havila sîyasetî
kurdkî rê nêbîya. Wezîfeyo ke ke-
weno milê sîyasetî ser, mîsqalêk
zî nêardo ca.

Nê rojan seba yew meqala mi
bala xo da edebîyatê kirdkî ser. Mi
tesbît kerd ke 39 hûmaranê ko-
vara kulturî Vateyî de 335 şîîrî û
72 hîkayeyî weşanîyayê. Des hû-
maranê kovara edebî hunerî
Şewçila de 96 şîîrî, 85 hîkayeyî
weşanîyayê. Ancî 53 hûmaranê
rojnameyê kulturî Newepelî de
121 şîîrî, 13 hîkayeyî weşanîyayê.
Xora edebîyatê kirdkî de ney ra
teber zêde çîyê çin o!

Hetanî nika kovara Vateyî, ko-
vara Şewçila û rojnameyê Ne-
wepelî de ke xebatê sîvîl ê, 146
kesan şîîrî 34 kesan zî hîkayeyî
nuştê. Tabî nê reqemî tena çarçe-
waya edebîyatî de yê. Eke ma
bergeyê xo bineyna hîra bikin û
bala xo bidin heme fealîyetanê
nuştekî yê kirdkî ser, nê reqemî
gelêk berz benê.

Ancî hetanî ewro 16 kitabê şîî-
ran, 20 kitabê hîkayeyan û hewt
zî romanî bi kirdkî weşanîyayê ke
di-hîrê hebî ne tede, ê bînî heme

çarçewaya nê weşanan de ameyê
meydan. La çapemenîya resmî ya
sîyasetê kurdan ke her roje hezar
çîyanê tewşan ra qisey kena, nê
averşîyayîşî rê kerr û kor a!

Sîyasetê kurdan û dewlete ra
teber, nê serranê peyênan de
tayê merdimê ke eynî bi terzê
“kontrayî” ke serranê hewtayan
de vera şorişgeran fealîyet ker-
dêne, bi ziwanê asîmîlasyonî,
yanî bi ziwanê tirkan, înternetî
ser o vera ma de fealîyetêko çir-
kîn kenê. Hedefê înan tena ma
yê. Qaşo “ma neteweperwerê
kurdan ê, ma bi na xebate zaza-
yan asîmîle kenê, ma înan kenê
kurd!...” 

Neteweperwerî tirkan rê helal,
ma rê heram a! Oxro ke belkî vîst
ra vêşêr tarîfê “neteweperwerîye”
estê ke zafê xo pozîtîf ê. Helbet
eke merdim werzo “neteweper-
werî”ya xo bikero faktorê “çinker-
diş”ê ziwan, kultur û nasnameyê
grûbanê bînan, a game “netewe-
perwerî”ya pozîtîfe tadîyena bena
“nîjadperestî” û “faşîzmî” rê rayîr
akena. Eynî seke tirkan kerdo û
ha kenê.

Nîjadperestî û asîmîlekerdişê
miletan sucê însanîyetî yo. La xo
teslîmê asîmîlasyonî kerdiş û bi
halê xo yê asîmîlebîyayeyî ewnî-
yayîşê miletê xo ra, rebenîya tewr
xirab a. 

Ma çi vajin? Homa fehm û fera-
set bido muhtacan; başanê ma
başêr bikero, xirabanê ma zî îsleh
bikero!

Roşan LEZGÎN

EDÎTORÎ
RA

Cewabê Hûmara Verêne

ÇEPA-RAST

1) Nuştoxa kitabê hîkayeyan
“Zeman Sey Fekê Kardî bî”.
2) Heval – Ancîyaye
3) Herfê bêvengî yê “Wan”î –
Werdo ke bi amînkerdişê şitî vi-
razîyeno – Ters ra yew înter-
jeksîyonê kirdkî
4) – Fayans; porselen; seramîk
– Belê; eya, erê – Nameyê
rojêk   
5) Madeyo ke sembolê xo “I”
yo û hewceyîya candaran pê
esto – Herfê bêvengî yê
“NASA” – Dat; ded; mam

6) Kurdîstanê Rojhelatî de min-
tiqaya ke kurdê lekî tede ciwî-
yenî - Belê; eya, erê 
7) Waya pîle – Berşewal; bêşer-
wal 
8) Yew herfa vengine – Herfa
verêne yê Kirdaneyî – Tersa ra,
bi înglîzkî kilmnuşteyê Yewîya
Neteweyan – Herfa vîst û diyine
yê alfabeya ma   
9) Sufîksê mesderê karan – Te-
wirêk heywanê behranê tropî-
kan ke ci ra madeyê çîyanê
xemlî virazîyenê
10) Qelb – Nebatêka boyweşe
ke ci ra beharat virazîyeno.



Welatê ma Kurdîstan de, hetê
koyê Dêrsimî de nika waxt waxtê
cunan o. Endî pira-pira dest pê-
kerdo hêgayan ra sap û girzan
ancanê, anê cunan û xeran.
Ravêr vas, fîk û cewî sananê pa-
tosî ver û vaydanê. Pey de genim
û nukan vecenê, tewr peynîye de
kî kinkor çînenê û velgê birrî qir
kenê. 

Wayîrê cunî ke helalîya xo der
û cîranan ra, êrxat û gurecîyan
ra, pîl û qican ra guret, dest pê-
keno hasilata yew serre anceno
beno, keno zereyê anbar û me-
rekan. Ge-gane ebi turikan, ge-
ganê ebi telîs u xeraran, ge-gane
kî ebi huye û bêlan ancenê.

Payîz ke ama gozan rasanenê
û gevenan vecenê…

Karê na dîna nêqêydîno!
La antiş ra ravêr simer û kes-

pesê cunan ke vaydîya û cunî ke
vecîyayî, verî heqa êrxatan û
karkeran danê. Bado pîlê aşîran
ebi pîr û rayberan ra enê cunan
ser û “dest nanê” cunan ra.  Yenê
hal û demê merdiman, xêr û be-
reketê cunan pers kenê. 

Ma çira dest nanê cunan ra û
wayîrê cunan înan ra helalîya xo
wazenê?

Endî pers kenê wayîrê cunî ra:
“To heqa êrxatan da? Heqa kar-
keran da? Heqa kesî to de
mendo? To heqa wayîrê na dîna,
yê xozayî, para teyr û turî da yan
nêda?”

Heqa xozayî çik a? Para teyr û
turî çik a?

Ma qehr û qeremetê na dîna
nêqeydîna! La qehr û qeremetan
ra aver “bar” esto! Qisawetê vi-
leyê merdimî yo tewr gird barê
raye yo! Na bar barode senîn o?
Rey xo ra pers kîme:

Kar û gureyî ebi destê merdi-
mîya ênê viraştenê. 

La  xêr û bereket kamî ra va-

reno?
Merdim meymanê na dîna yo?
La wayîrê na dîna kam o?
Wayîr esto, wayîrê hêga û

cunan ra dot!
La kam o wayîrê hard û as-

mênê na dîna gewre, 
Nan û sol, kinc û kol, may û

pîyan ra 
Çek û tifeng, cit û citkar dew-

lemend û hukimranan ra,
Ma xafilqeda û bela, xêr û be-

reket kamî ra?
Variş kamî ra, germîya tîjî û

tarî û roştîye kamî ra?
Kam ebi helmê xo ro dano to-

xumê huşkî, rayê dano awika ga-
banî?

Kam o ke hêga û koyan kewe
keno?

Na kiramete, na roştî û ronîye
ma rê koytî ra menda?

Ma ramitiş û çînitiş tenya nê-
beno? Kamî ke hêga ramit, çînit,
ard û da vayî ver, heqa xo ya êr-
xatîyê gêno, sabun û awa qilêrê
destanê xo veceno.

Kam ke yew serre gurêya,
beno wayîrê genim û cewî, nan û
nîmetî. Ma wayîrê na hard û as-
mênî kam o? Kam hendê gu-
rêya? Na xoza peyda kerd û ard
meydan? Ma nêwazenîme heqa
xo kesî de bivêrdîme, yew kes ke
ma dest ra muyê bigêro ma gonî
vecenîme. Ma caro beno ke ma
heqa xozayî û yê wayîrê xozayî ci

medîmê, înkar bikîmê? Xozayo
ke hendê comerd û banker o;
caro heqa ey înkar bena?

Kes nêzano ke wayîrê xozayî çi
keno nesîbe kamî, koçika kamî.
Kam çi zano gulîya kamî ra çi êno
war. Goreyê zerrîpakîya her kesî,
nefs û nefsenetê merdimî, xêr û
bereketê Xudayî nesîbê ci beno!

Xoza heqa xo çito wazeno
lazim o ke ma bizanîme. Ebi zaf
hal û hacetan ra heqa xo ma ra
peyser wazeno xoza: Coka feqîrî
ênê cunan ver, teyr û turî ênî
hêga û cunan ser. Aşikî, cenikê
vîyayî ke wayîrê domanan ê, sê-
wîyê, bêkes û bêwayîrî ênê
cunan ser parse danê arê. Ê ke
amayî kêber gerek o ke heqa çi-
manê înan bidîmê ci. Hergo yew
rê turikê, tasikê, qe ke nêbî vîçe
genim bidimî ci ke zerrîya înan kî
wes bikîmê.

Xudayo ke na xoza rona, binê
ustina asmênî de ca da maxluqat
û mulxitê xo, nesîbê înan kî dano
ci. La kes nêzano nesîbê kamî
verênîya kamcî kemera huske ra
varêno pa; pey kamcî çêberê ca-
dayî de rijîno pêser. Kam çi zano
belkî înan rusneno çêberê mer-
dimî ke heqa xozayî peyser bi-
gêro, ancî bido xoza!

Heto bîn ra kî pîr û rayberî,
xizmetkarê ocaxan û jîyaran estê
na dîna ser o. Êyê ke dest-lingê
xo na dîna ra antê, bara raye

kerda vileyê xo… Zahmetkêşê
ocaxanê ke wayîrê roştîya ader-
geyê çirayan ê, ê kî ênê cunan
ser. Wazenê bizanê xoza çiqa
amo comerdîye! Duayê înan, roşt
û ronîya înan çiqa qewetin o!

Pîrî, elçîyê roştîya zanayiş û itî-
qadî, rusnenê cunanê talibanê xo
ser. Pîlê aşîranê ke kewnê verê-
nîya pîr u rayberan, yew bi yew,
kê bi kê cunanê merdimanê xo
fetêlînê. Hergu jû kê û cunî de
duayan kenê, gulbang cênê. Xu-
dayê hard û asmênî ra, wayîrê
waxt û aleman ra xêr-weşîyê,
bereket û roştîye nîyaz kenê. 

Merdimo ke roştî ano, sey çila
vêşeno. Çilayan rê çira lazim a.
Çira rê kî çiralix lazim o. Coka
serba roştîya merdiman adirê
ocaxan, rumeta wayîrê na xoza
lazim o. 

Ay ra ma ke heqa bargenîyan,
bêkes û bêwayîran dê, qe ke
nêbî, heqa xizmetkaranê zanayişî
dê; yew kî “çiralixê” ocaxan û jî-
yaran xo vîr ra nêkerd û serre de
rey dê, merdimîya xo xo vîr ra
nêkenîme. Bargiranîya vileyê xo
sivik kenîmê!

Xoza na dîna gewre ser ma rê
wayîr vecîna, ser ra kî ma ra qê
taba nêwazena. Vana “Hadarê xo
vinderê û merdimîna xo her tim
bîyarê xo vîr. Na dîna de sima
meyman ê. Bizanê ke sima ra ver
meymanî estîbî, sima ra tepîya kî
meymanî estê. Na ke binê ustina
asmênî pak û tenduras bigêrê.
Meymandarê xo razî bikerê. Qe
taba bêwayîr nîyo.” Nî qeseyan
xo vîr ra mekîme. Coka ma verî
xo rê, xo dima ra kî xozayî rê
wayîr û xizmetkar bîmê. 

Çiqa nêbo kî, qa taqiz wayîrê
xozayî kî esto. Ma ke xoza fît
miradîs, heqa xoza ci nêda, to
dî wayîrê xozayî kî ma keno
tengasîye, bêroşt û bêxêr-bere-
ket verdano. Homa mekero! La,
ancî kî ma kam çi zano? Xoda
kesî mahkumê bêroştîye me-
kero; xêr-bereketê xo ra mah-
rum meverdo.
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Pier Paolo Pasol înî  ra Şî îrê  

Ez sey yew pisînga ke gane-gane veşnîyaya
binê lastikê kamyonê de pelixnîyaya
û hetê domanan ra yew hêjîrêre ra dar de bîya 
la hema zî hewt-heşt gananê xo mendê ya.
Çike merg, 
nêşkeyayîşê ronayana têkilîye bi sewbîna 

merdiman ney
hetê sewbîna merdiman ra fehm nêbîyayîş o.
_______
Tirkî ra tercume: Mutlu Can
Çime: “İsyankar Düşlerin Yönetmeni: Pier Paolo Pasolini”,
Pınar Tınaz Gürmen, Popüler Sinema Dergisi, Nisan 2006

ŞÊR Û HARGÛŞ
Şêrî bala xo da ke yew hargûş

ha hewnêko xorîn de. Tam kerd ke
ê bigîro mîyanê lepanê xo, nişka
ra yew hargûşo qij vernîya şêrî ra
vîyart. Şêrî fek hargûşê bînî ra ve-
rada û kewt hargûşê qijî dima.

Hargûşo ke hewn de bi, veng ra
tersa, hêşar bi û bi lez uca ra
rema. Peynî de şêrî fehm kerd ke
nêeşkeno hargûşê qijî bitepîşo,
agêra ke hargûşê rakewteyî bigîro
biwero.

Wexto ke dî hargûşo rakewte zî
remayo, şêrî xo bi xo vat “Sucê
min o. Seba ke werdê mi zêde
bibo, werdo ke vernîya mi de
amade bi, mi nêwerd. Her di zî
destê mi ra şî!” 

Sezaî MEMÎŞ



Neslê neweyî nêzanê la heyatê ma kurdan
de rolê “Radyoyê Êrîvanî” zaf muhîm o. Rad-
yoyê Êrîvanî beşê kurdî, 1955 de dest bi we-
şanî kerd. Tam wexto ke hewrêko tarîyo
zulimat niştibi Kurdistanî ser, nê radyoyî bi
“ajansê xeberan” û bi “kilamanê kurdî” ruhê
kurdîtî gane verda. Xora nameyê “Radyoyê
Êrîvanî” bi ronayoxê xo Casimê Celîlî (1908-
1998) ra yew o. Casimê Celîlî hema ke xort
bîyo, vato, ez ke bizewicî û tutê mi bibê, ge-
reka ez tutanê xo wina rind bi kurdîtî per-
werde bikerî ke her yew warêk de bibo westa
û xizmetê neteweya kurdan bikero. Homayî
çar tutî dayê ey û nacnî Xanime: Ordîxan,
Celîl, Cemîla û Zîne. Prof. Ordîxanê Celîl şîyo
rehmet, Homa emro derg bido, ê bînî hema
weş ê. Nînan ra dostanîya min û mamosta
Prof. Celîlê Celîl ke hetanî nika qasê hewtay
kitab û meqaleyê ey weşanîyayê, rewna ra
esta. Çiqas ke bêro Dîyarbekir ma yewbînan
vînenê.

Heqîqeten zî Ap Casimê rehmetî û her çar
tutanê xo xizmetêko zaf erjaye miletê xo rê
kerdo, nika zî înan paytextê Awusturya Vî-
yana de bi nameyê “Pirtûkxana Kurdî ya Ca-
simê Celîl” yew kitabxaneyo gird awan
akerdo, tede bi deshezaran kitabî estê. Der-
heqê nê kitabxaneyî de merdim eşkeno nê
keyepelî ra zî melumat bigîro:
http://www.kurdologie-wien.at/

Mamosta Celîlê Celîl gama ke emser ame
Dîyarbekir, mi ey reyde yew suhbet kerd.
(Roşan Lezgîn)

* * *
Mamosta, nika tewr zaf ez kitabxa-

neyê şima meraq kena. Coka ez wazena
ma bineyke behsê kitabxaneyî bikerin.
La seba ke kirdê ma (kurdê zazayî) belkî
hende şima nêşinasnenî, keremê xo ra
ti bineyke xo bide şinasnayîş…

Ez lajê Casimê Celîlî ya, roja 26 teşrîne
1936 de Êrîvan de ameya dinya. Babîyê mi
nameyê kalikê mi Celîlî nayo mi ra. Babîyê
mi Casimê Celîlî roşinvîrêkê kurdan o, bi kar
û xebata xo ya kurdîtî şinasîyeno. Mi dibis-
tane ra hetanî unîversîte Êrîvan de wend, ez
fakulteya tarîxî ra mezun bîya. Ez serra 1959
de şîya Lenîngrad, nika ci ra vanê “San Pe-
tersburg”, mi uca tezê xo yê doktora nuşt. Mi
hemeyê cuya xo mîyanê karê zansitîye de,
mîyanê cigêrayîşan de û bi mamostayîya
unîversîteyan vîyarna. Nika ez Vîyana de cu-
yena û karê pisporîya xo domnena.

Mamosta, madem to behsê xo kerd,
bineyke zî behsê aîleya xo bike. Sere de
Ap Casim, dadîya to. Ancî mamosta Or-
dîxanê rehmetî, eta Cemîla û eta Zîne…

Badê ke keyeyê ma serûbin beno; qetlîam
ra remayê. Babîyê mi Casim û dadîya mi Xa-
nime, her di zî sêwirê yew dewe yê. Badê
malwêranî û veyşanî û perîşanî 1931 de Ar-
menistan de zewicîyenê. Babî û dadî, di wayî
û di birayî; ma şeş kes ê. Sewbîna aîleyê ma
ra tu kes darê dinya de çin o; ne kalik, ne pî-
rike, ne eme û apî, ne xal û xaltî. Nê her di
sêwirê qezaya Dîgorî ya mintiqaya Qersî ra,
sêwîxaneyanê cîya-cîya yê armenîyan de
wendiş û nuştiş musenê. Û xo danê rayîrê
roşinvîrîye ser, her çar tutanê xo zî nê rayîrî
de weye kenê. Ordîxan (1932–2007) çar

serrî mi ra pîlêr o. Fîlolog û edebîyatzan bi.
Badê ke warê kurdolojî de doktora kerde,
dima bi profesor, bi seyan meqale û kitabê
ey weşanîyayê. Waya mi Cemîla muzîkî ser o
wendişê xo temam kerd û bîyê malima mu-
zîkî. Dima, konservatuwar wend û serra
1967 ra hetanî 2002 Radyoyê Êrîvanî beşê
kurdî de xebitîya, berpirsîyar û redaktora
beşê muzîkî bî. Qasê hewt sey eserê muzîkî
yê ke babîyê ma arê daybî û arşîv kerdîbî,
aye xebata xo ya hîris û panc serran de
heme deşîfre kerdî û hûmara nê eseranê ke
deşîfre bîyê û qeyd bîyê resnayî di hezarî.
Waya mi Zîne zî, qija ma hemîne ya. Badê
ke wendişê xo yê des serran yê bi rûskî
temam kerd, bi qerarê Yewîya Nuştoxanê Ar-
menistanî aye şawenê Moskova û Enstîtuya
Edebîyatî ya Maksîm Gorkî de fakulteya ter-
cumanîye de wanena. Ma her çar way û bi-
rayî hetanî ewro karê xo ra dûr nêkewtê; ma
heme wayîrê gelêk kitabanê folklor, edebî-
yat, tarîx, muzîk û tercumeyî yê.

To behsê kitaban kerd. Xora şima ke-
yeyêko pirrî kitaban de ameyî dinya,
ne?

Eke merdim wendişê berzî ra mezun bibo,
bibo profesor, bi hawayê roşinvîran têwbi-
geyro ganî verê her çî wayîrê yew kitabxa-
neyî bo. Ganî hertim kitaban û kovaran
biwano, weşanê ke hewce kenê biherîno,
arşîv bikero. Pisporîya mi zî kurdnasîye ser o
ya. Neke tena ez heme ferdê keyeyê ma
hema domanîya xo ra girêdayeyê kultur,
huner û îlmê kurdîtîye yê. Hîsê kurdayetîye
tutîtîya ma ra, bi rayberîya babîyê ma û hel-
bet bi paştgîrîya dadîya ma Xanima Cindî ma
de virazîyayê. Babîyê mi serra 1930 de dest
bi karê perwerdeyê kurdkî kerdo, karê we-
şangerîya kitabanê kurdkî de xebitîyayo.
Ancî ronayîşê Radyoyê Kurdî yê Êrîvanî de
aktîf xebitîyayo, tabî şîîrî nuştê, tercumeyî
kerdê, kitabê dersa kurdkî amade kerdê. Nê
karî bê kitaban nêbenê. La keye de ma her
kesî xo rê yew kitabxaneyo taybet ronabi.
Eke kurdan ser o yew kitab biweşanîyayêne,
ma her kesî yew yan di nusxayî xo rê herî-

nayêne. Xora babîyê mi panc heban ra
kemêr nêherînayêne. Ardêne, mîyanê kaxi-
dêk de weşik piştêne, girê dayêne. Ser o
wina nuştêne: “Fonda Zernêne ya seba tor-
nan û tornê tornanê mi.” Û cayêko taybet de
ke destê kesî nêreseno ci, dartêne we. Ber zî
kilîd kerdêne. Gama ke ma qij bî, kitabî nê-
kewtêne destê ma la ma zanayêne a oda de
çi esto. Gama ke ma bineyke bîyî pîl, dadîya
mi ber akerdênê û kitabê ke pişte nîyê, mu-
sade kerdêne ke ma bigêrin xo dest. Gama
ke ma bineyna pîl bîyî û dest bi wendiş kerd,
ma nameyê kitaban ser o çekuya “kurd”
wendêne û ma êdî zanayêne ke ê kitabî der-
heqê şarê ma de yê. Wina dom kerd heta ke
ma resayî wendişê berzî û ma êdî şîyî unî-
versîte. Ez nika na mesela ser o wina zêde
qal kena, çunke ez nimûneyê xo ra zana, zaf
muhîm o ke keye de kitabî estbê, mevaje ke
zafê nê kitaban kurdan ser o bê. Êdî tutî pa-
weyê naye yê ke key pîl bibê û nê kitaban bi-
wanê. Babîyê mi zî dadîya mi zî ma rê behsê
nê kitaban kerdêne û qîymetê înan bi ma da-
yêne fehmkerdiş.

Badê nê kitabî se bî, şima senî muha-
feze kerdî?

Badê ma her yew bîyî wayîrê keyeyê xo,
wayîrê tutan. Û her keyeyêk de zî warê pis-
porîya xo de kitabxaneyêk virazîya. Tay zî
nêbî; keyeyê ma hemîne kitaban ra pirr bibî.
Badê rijîyayîşê sovyetan, badê ke ma Vîyana
de kitabxane awan kerd, mi hîrê rey teyare
bar kerd, Êrîvan ra ardî Awusturya.

Fikrê ronayîşê kitabxaneyî senî vejîya
meydan, şima senî dest pêkerd?

Sovyetî rijîyayî, bitaybetî hetê debare ra
cuyêka zehmete dest pêkerd. Roşinvîrî, za-
nistî, mamostatî her çî bêqîymet bi. Şarî, çi
mal û milk dest de esto, seba ke geste ver
nêmirê, rotêne. Rewşa ma zî înan ra başêr
nêbî. Kitabî, kovarî, rojnameyî, fotografî,
nexş û nîgarî, xerîteyî, plaqî, kasetî, lawuk û
deyîrê kurdkî ke keyeyê ma de arşîvkerde bî,
sey zîyarete bî. Qet fikrê ma ra nêvîyartêne
ke ma nê cewheran destê xo ra vejin. Ma
karê pisporîya xo dewam kerd. Serra 1992
de seba ke ez Vîyana de beşdarê yew konfe-
ransê kurdan ser o bibî, şîya Ewropa, badê
konferansî zî hewteyê kultur û hunerê kur-
dan uca dest pêkerd. Ez ke Ewropa de rastê
nas û hemkaranê xo yê kurdan yê verênan
ameya, mi rê ber abi ke ez uca bimanî. Ez zî
menda û mi unîversîte de dest bi mamostatî
kerd, ez akademîya zanistî de xebitîyaya.
Dadî û babîyê mi zî êdî extîyarî bî. Babîyê mi
verî ke rehmet bikero, wesî kerde ke ma mi-
qateyê kitabxaneyê ey bin, nêverdin mîyanê
dest û lingan de şirê. Pawitişê nê kitaban ma
her çar way û birayan û dadîya ma rê bi
xemo sereke.

Şima se kerdî?
Gama ke sihetê dadîya mi zî xeripîya, êdî

fikrê awankerdişê kitabxaneyêk hişê ma de
zelal bi. Verî ke a zî ma ra xatir biwazo, aye
ma kerdî wekîlê wesîya babîyê ma ya der-
heqê kitaban de. Seba ke ma wesîya dadî û
babîyê xo bîyarin ca, mal û milko ke înan ra
mendo ma xo mîyan de bare nêkerd, ma va,
ma çi biroşin zî xo mîyan de bare nêkenê. Ma
çareme, ez Ordîxanê rehmetî, Cemîla û Zîne,
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badê mergê dadîya ma, ma xo mîyan de
muşawire kerd. Ma qerar da ke cayo tewr
aram û asan ke nê kitabî tede bêrê pawi-
tene Vîyana ya. Heqîqeten zî o wext cayo
tewr aram Vîyana bî. Çi babîyê ma ra
mendo ma heme nê oxirî de xerc kerd.
Axirî ma awanîyêka hîrêqate viraşte. Na
awanî milkê aîleyê ma yo. Mi mîmarîya
banî kerde. Seba ke hetanî peynî ez tim
karê awankerdişî ser o bîya, demeyê vi-
raştişî de mi tayê vurnayîşê qijkekî la mu-
hîmî tede kerdî. Kurdan ra tu kesî yan zî
tu dezgeyêk, ne madî ne bi baldarî, hetê
ma nêkerdo. Gama ke mi ra persenê
vanê, çiqas mesref ser o şîyo, ez zaf eciz
bena. Ez tena eşkena vajî, mesrefo ke ser
o şîyo, o erjo ke tede pawite yo ra zaf zaf
kemêr o. Kam wazeno na xezîna ra xo rê
îstîfade bikero, wa kerem bikero, bêro, bi-
wano. Û çîyo ke ci ra musa, wa ancî bi-
kero binê xizmetê şarê xo.

Mamosta, destê şima sax bo, destê
Şêx Adî û Melekê Tawuse tim paştîya
şima de bo. Keremê xo ra ti behsê ze-
reyê kitabxaneyî bike; qisim bi qisim.
Çiqas kitabî tede estê? Şima tesnîf
kerdê, lîsteya înan esta?

Taybetîya kitabxaneyê ma na ya ke
kurdan ser o yo, çi kitabê ke kurdkî yan zî
kurdan ser o bê û bikewê destê ma, ma
kenê malê kitabxaneyî. Ez vana qey
qasê vîst hezar kitabî tede estê û di sey
ra vêşêr kovar û rojnameyî. Nameyê xo
babîyê mi ser o yo: “Pirtûkxana Kurdî
ya Casimê Celîl”. Ma di sedeman ra na-
meyê babîyê xo na pira. O yewin, ba-
bîyê ma serra 1929 de bingeyê nê
kitabxaneyî ronayo, gama ke reya ve-
rêne di kitabê kurdkî bi alfabeya latînî
Yewîya Sovyetan de weşanîyayê û
kewtê destê babîyê mi. Serra 1931 de
ke beno serek û redaktorê weşanxa-
neyê kurdkî ra nat ey heme kitabî xo
het pawitê. Ancî xo ra ver, kitabê ke bi
almankî, franskî, fariskî û ziwananê
bînan de 150 serran de weşanîyayê zî arê
dayê. Yê diyin, bi perwerdeyê eyê wuşkî
û herrojî, ey ma musnayî heskerdişê ki-
taban. Ma musnayî ke kitabî seba ame-
yeyî senî yenê pawitiş. Musnayêne ma ke
seba kitab zerar nêvîno ganî pelê kitabî
senî bêrê akerdene, ma senî dîqet bikin
ke kitabî qirêj nêkin, ma senî caran kitabî
peyser qat nêkin, nêşiknin…

Ma nika kitabxane de dest bi katalog-
kerdişî kerdo, ma heme kitaban yew bi
yew hûmar kenê û komputure de qeyd
kenê. Ma heme melumatan katalog de
nusenê. Kam gama ke yew biwazo cigê-
rayîşêk bikero, bizano ke kitab de çi nuşte
yo.

Mamosta her dîyalekta kurdkî ra
kitabî tede estê? Gelo her dîyalekte
ra çend hebî estê?

Ma het heme zaravayan ra kitabî estê;
kurmancî, soranî, zazakî, hewramî, qet
cudayî çin a. Gelo her zarava ra çiqas ki-
tabî estê, ez nika nêeşkena cewabê naye
bidî. Çunke karê hûmaritişê înan û kom-
puture de qeydkerdiş dewam keno. Ez
tena eşkena çîyêk vajî, çi zarava ra çiqas
kitabî kewtê destê ma, hemîne cayê xo
yê erjayeyî kitabxane de kişta ê bînan de
girewto. Şima ra hêvîya mi esta, hetê mi
bikerê, ez kitabxaneyî bi heme weşananê
kurdkî, bitaybetî zarava zazakî zêdetir bi-
kerî.

Mamosta, ti bi xo xora arê danê, ez
to vînena, tena kitabî yenê vîrê mi.

Kam mi şinasneno û rastê mi yeno,
zano ke ez her kesî ra pawena ke hetê mi
bikerê, seba kitabxaneyî kitaban bikerê
dîyarî. Ez ewro emrê xo yê 77 serran de
ya, eke çanteyê mi kitaban ra pir bê zî ez
“uf” nêkena û mi rê çetin nêno.

Mamosta, Ewropa de sewbîna çi
kitabxaneyê kurdkî yan yê kurdan
ser o estê ke wendekar û cigêrayoxî
bêrê xo rê ci ra îstîfade bikerê?

Ewropa de êdî kitabxaneyê kurdkî estê
û zaf zî ercaye yê, pirr ê. Qismêkê înan
dewleta ucayî ra ardim gênê û xebatkarê
înan zî estê. Çi heyf ke Awusturya de nê
îmkanî seba kitabxaneyê ma çin ê. Di
wendekarê mi di-hîrê hewteyan ra reyêk
yenê karê nuştişê komputure de hetê mi
kenê. Kitabxaneyanê kurdan yê Ewropa
ra, Enstîtuya Kurdî ya Parîsî ke bi xeyret
û keda kek Kendal Nezanî awan bîya, wa-
yîrê kitabxaneyêk a. Ancî Kitabxaneyê
Stockholmî esto ke bi xîret û keda roşin-
vîranê kurdan Swêd de ronîyayo, nika
pisporo erjaye Malmîsanij û Newzad Hi-
rorî xizmetê ey kenê. Sewbîna zî kitabxa-
neyî estê helbet, çi heyf ke ez nêzdîye ra
nêşinasnena. 

Mamosta, nika ti ewnîyenî kitab-
xane ra. Homa emro derg bido, pel û
baskê Melekê Tawuse şima ser o bê.
Gelo badê to do se bibo, kam biew-
nîyo?

Nika ez ewnîyena, karê teknîkî de zî bi
awayêko pêroyî warzayê mi Cemal het-
karîya mi keno. Seba amayeyî ez zêde
nêfikirîna, çunke ganî ez hema tede bixe-
bitî, de êdî Homayî çiqas serrî mi rê kerdê
qismet. Zaf muhîm o ke kitabxane de-
kerde bo ke zerzele zî nêeşko ca ra bi-
leqno. 

Derheqê kitabxaneyî de seba kur-
dan mesajê to çin o? Bitaybetî seba
ma kirdan (kurdanê zazayan) vate-
yêkê cenabê to esto?

Ez vana, kurdênê, roşnaya çimanê mi.
Şima nêverdê ke “Kitabxaneyê Kurdkî yê
Casimê Celîlî” bibo goristanê kitaban. Bi
wendişê ê kitaban şima do kitabxaneyî zî
kitaban zî gane weye bikerê. Kurdê zazayî
estareyê bi şewq û şemal ê, roşnîya xo
asmênê Kurdistanî ra vila kenê, kenê ke
ma baş û vêşêr bivînin; dê hela biewnîn,
mêrxasê wayîrê xîretî, averşîyaye û ser-
berzê ma kurdan çiqas zaf ê. Xohesyayîşo
rast ameyeyo bextewar yê ma kurdan o.

Mamosta, seba nê suhbetê şîrin û
weşî ez to rê zaf sipas kena. Homa
sihet û selamet û emro derg bido.

Rehmetî Mîr Celadet Bedirxanî û
tayê embazanê xo 1931 de alfa-
beya ma kirdkî amade kerde. Uca
ra tepîya ma na alfabe şuxul-
nenî. Homa yî ra razî bo.

Mîrî rewna na dinya ra bar
kerdo. Yî ra dima zaf çî bedilî-
yayî. Kirdkî roj bi roj aver şî. Nuştox û nuştê
verî ya bî zaf. Kovar, kitab, rojnameyî vejîyayî,
xulasa kirdkî cuya xo kerde hîra. Nê averşîyayîşî
ra pey zî ma pê bî şa. Labelê yew roj mi tel-
evîzyon de yew bername temaşe kerdinî. Nuş-
tox Zana Ferqînî qisey kerdinî. Nuştox Zana
Ferqînî no vate ke ma va, o tasdîq kerd. Dima
va: “Kirdkî wendiş û nuştiş ho beno zêd, rast a,
labelê qalkerdiş ho beno vîn.” Ez bi xo fikiryewa
gelo çira no merdim wina vano? 

Badê ci ame mi hîş, no merdim rast vano.
Kirdkî ha bena vîn yan zî xerîpyena. Ez şima rê
çend mîsalan bidi, şima zî bivînên. Yew roj ez
sûk de fetîlyenî, mi va, ez goş bidi merdimanê
ma, dê çi qeyde kirdkî qal kenî. Mi dî yew mer-
dim nizdê çewres-poncassere yewnayê ê serron
de dî, selam da yewbînan. Bacê, ê merdimî ê
bînî ra va: “Ti senîn î?” Êyê bînî zî va: “Hol a. Ti
senîn î?” Ayî va: “Ez zî hol a. Ala tu ra razî bo.”
Heta îta zaf weş bî. Bacê, nê merdimî va: “Tu
çe nêesenî, yaramaz towê çin o?” O wext va-
teyê birêz Zanayî ame mi vîr, mi va wille no
merdim rast vano. “Yaramaz” yew çekuya tirkî
ya, hem zî tu vacî  “yaramaz towe çin o?” No fi-
kiryayîş zî beno tirkî, ma Kirdon de yew mentiqo
winayin, yew fikirîyayîş çin o. No merdim zî kird
o, feqet hend tirkî qal kerd ke fikirîyayîş yî zî
bîyo tirkî. Ziwanê ma de vanê “Çîyo xerîb çin
o?”

Ez yewna mîsal bidî. Yew roj ez nişta wesaît,
mi dî yew merdim pê telefon a xeberî dano. Yî
ze ê merdimê verîn vernî de weş dest pêkerd.
Selam da yewbînan, persê. Ez ha goş dano ser,
dê wina rast qal keno yan nê? Mêrik bîney gure
ra behs kerd va: “Bo Selîm mi yanliş anlamiş
mek, ez semed îş a nêvûno.” Merdimî senî wina
vat, huyayîş mi girot, mi xo pê zor tepîşt. Kirdkî
pê nînan çi qede vîn nîbo? Hal ma zaf dejin o.
Ma pê xo huyenî labelê ziwan ma ho sekrat de,
çew çin o ci rî bibermo. Qey vajo, “Bo Selîm mi
xelet/şaş fehm mek…” nibeno?

Reyna yew roj xebatkarê şaredarî taxa ma de
xebîtyênî. Mi dî yew mişagî va: “Ma tesîsatê ina
bîna baxlamîş kerd?” No vate dima mi va hîn
her cê kirdkî ra gwîn ha yena. Yanî qey nişkenê
vajê “Ma tesîsatê ina bîna gire da?”

Çewlîg guya cê kirdon o, kirdî zaf Çewlîg de
cuwîyenî labelê kirdkî en zaf zî Çewlîg de ha xe-
rîpyena. Ancî yew ziwan pê wendiş û nuştiş têna
nêcuwîyeno, ganî ma vernî de qalkerdiş xo rast
bikir. 

Çewlîg de mîyanê şarî de çend çekuyî estî zaf
şuxulyenî. Înon ra yew “başle kerd” yew zî
“açiqlamîş kerd”. Wir di zî xelet ê la zaf şuxul-
yenî. Mavajim vanî: “Tu başlê gurî kerd?” Yan zî
“Sinav açiqlanmîş bi.” Wina yew vate, tu eşkenî
vajî in vateyî kirdkî nîyê. In vate tirkîya xerîp-
naye wa. Merdim vajo “Tu ndest bi gure kerd?”
yan zî vajo “Netîceyê îmtîhanî eşkera bi” hîna
rast nêbeno?

Eke tu wina qal bikerî yew merdimo tirk zî
fehm keno û bacê vanê no ziwan tirkî yo. 

Wayîrê zonê xo bivejîn, kirdkî qisey bikîn! La
rast qisey bikîn!

KIRDKÎYÊ ÇEWLÎGIJON

Mîrza  CIWAN



Beno çinê beno, yew pîre û pisîngi
benî. Yew zî mongayê pîri bena. Na-
meyê ya Ede bena. Pîre rocêk şina
mangayê xwu çir kena (doşena), şitê
xwu ana girênena, ûmîn (maye) kena,
neqeb nana sêr quşxanî, vana wa
bibo mast. Pisîngi şina ayê şitî şi-
mena. Pîre roca bîne şina ewnîyena
şit çîn o.Vendena pisîngi vana:

- Pişê to şitê mi şimito?
Pisîngi vana:
- Nê! Mi nêşimito.
Roca bîne pîre reyna şina Ede çir

kena, şit ana ûmîn kena, neqeb nana
sêr quşxanî, vana wa bibo mast. Pi-
sîngi ancî şina şitî şimena. Pîre roca
bîne şina ewnîyena reyna şit çin o,
quşxane vikî-veng o. Vendena pisîngi
vana:

- Pişê to şitê mi şimit?
Pisîngi vana:
- Nê! Mi nêşimit.
Pîre roca hîrêyîni zî şina Ede çir

kena, şit ana ûmîn kena, neqeb dana
sêr quşxanî vana, wa bibo mast. Pi-
sîngi reyna nêvindena dana piro şina
şit şimena. Beno sêr sibayî, pîre şina
ewnîyena ki ha-ho! Quşxane reyna
vikî-veng o. Vendena pisîngi, pers
kena (persena) vana:

- Pişê to şitê mi şimito?
Pisîngi ena paş vana:
- E! Mi şimito.
Pîre vana:
- De şo mi rê yew darey bîyari.
Pisîngi şina darey ana dana pîre.

Pîre vana:
- De peyê xo tade mi.
Pisîngi peyê xo tadana hetê pîre

ya, pîre darey dana boça pisîngi re,
boça ya dira (ci ra) kena.

Yew waxt dima keyê xale pisîngi
veyve ronenî. Erşawenî pisîngi dima
vanî   “bê veyve”.

Pisîngi xo bi xo vana:
- Ez bê boçe çawa şêra veyve!
Dana piro şina pîre het, vana:
- Pîrê, keyê xalê mi erşawuto mi

dima veyve. Ez bê boçe senî şêro?
De boça mi bide ez şêra keyeyî xalî
veyve.

Pîre vana:
- Şitê mi bîya ez do boça to bida.
Pisîngi şina Ede het, vana:
- Edê Edê! Şit bide mi, ez bera bida

pîre. Pîre wa boça mi bido, ez şêra
keyeyî xaloyî veyve. Ede vana:

- Vaş bide mi.
Pisîngi şina merge ra vana:
- Mergê mergê, vaş bide mi, ez

bera bida Ede. Wa Ede şit bido mi, ez
bera bida pîre, wa pîre boça mi bido,
ez şêra keyeyî xaloyî veyve. 

Merge vana:
- Awe bide mi.
Pisîngi şina ênî ser vana:
- Ênî ênî, awe bide mi, ez bera bida

merge. Wa merge vaş bido mi, ez
bera bida Ede. Wa Ede şit bido mi, ez
bera bida pîre, wa pîre boça mi bido,
ez şêra keyeyî xaloyî veyve.

Ênî vano:
- Wa Canane, Fırat, Yekta, Nukete,

Rojene bêrî mi ser de kay bikî, ez awe
bida to.

Pisîngi şina înan ra vana, ê zî vanî:
- Ma ri solanê sûran bîyare, ma bikî

xo pay, hama ma şêrî serê ênî de kay
bikî.

Pisîngi şina Ehmedî Dayê (sol-
derzo keyê Kîzîro ra yo) het, vana:

- Ehmêd Dayê, Ehmêd Dayê, ge-
deyan rî solanê sûran biderzi, ez bera
bida înan, wa şêrî ênî ser o kay bikî.
Wa ênî awe bido mi, ez bera bida
merge. Merge vaş bido mi, ez bera
bida Ede. Wa Ede şit bido mi, ez bera
bida pîre. Pîre boça mi bido, ez şêra
keyeyê xaloyî veyve.

Ehmêd Dayê vano:
- Mi rê hakan bîyare.
Pisîngi şina kerge het, vana:
- Kergê kergê, hakan bide mi, ez

bera bida Ehmêd Dayê. Wa Ehmêd
Dayê solanê sûran  biderzo, ez bera
bida gedeyan. Gedeyî şêrî serê ênî
de kay bikî. Wa ênî awe bido mi, ez
bera bida merge. Merge vaş bido mi,
ez bera bida Ede. Wa Ede şit bido mi,
ez bera bida pîre. Pîre boça mi bido,
ez şêra keyeyê xaloyî veyve.

Kerge vana:
- Mi rê qut biyare.
Pisîngi şina karû (kuwarî) het,

vana:
- Karû karû, binêk qut bide mi, ez

bera bida kerge. Kerge hakan bido
mi, ez bera bida Ehmêd Dayê. Wa ew
zî solanê sûran biderzo, bido mi, ez
bera bida gedeyan. Wa gedeyî şêrî
serî ênî di kay bikî. Ênî awe bido mi,
ez awe bera bida merge. Merge vaş
bido mi, ez vaş bera bida Ede. Wa
Ede şit bido mi, ez bera bida pîre. Wa
pîre boça mi bido ez şêra keyeyê xa-
loyî veyve. Karû vano:

- Wa bo! Ez dana.
Pisîng karû ra qut gêna bena dana

kerge, kerge ra hakan gêna bena
dana Ehmêd Dayê, êy ra solanê
sûran gêna bena dana Canane, Fı-
ratî, Yekta, Nukete, Felatî û Rojene.
Êy şinî ênî ser di kay kenî. Ênî awe
dano. Pisîngi awe bena dana merge.
Merge ra vaş gêna bena dana Ede.
Ede ra şit gêna bena dana pîre. Pîre
ra boça xo gêna şina keyeyê xaloyî
veyve.

Estanekê ma tîya de qedêna û
Rojen şina hewn ra.
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Mengê hamnanî sere û çimanê
ma ser ameyî. Cinî-camêrd, pîl-qij
kuçeyan û parkan de, ver bi dengizî
gêrenê. Labelê nê mengî sereyê ci-
nîyan rê bîyê bela. Çi rê? Hamnanî
ra ver cinîyê feqîrî kewenê derdê qe-
lewî û selulîtan, kewenê derdê xa-
sekî û barîyîye. Çi semed ra no derd
tena kewto milê cinîyan?

Modernîte ameya kamcîn kome-
lan mîyan, tewr verî eslê heqê însa-
nan ser o îcraet kerdo. Her însan gan
û fikrê xo de azad o, heqê ciwîyayîşê
ey de kes nêeşkeno çiyê vajo. Nê qa-
yîdeyê azadîye komelan mîyan de
cayê xo giroto. Feqet sîstem de, no
qayîdeyo eslî xelet fehm bîyo, her
komel xo rê xususî edet û gelenekan
virazeno. Peymeyê nînan de, unsu-

ranê modernan keno xo mîyan û
înan helêneno. Heta nika problem çin
o. Ez tîya de nêşkena azadî ser o
hîra îzehet bikera. Ez qayîl a xususî
yew mesela ser o vindera: Cinî û vi-
raneyî.

Pêro senî wazenê seke winî cilan
(kincan, çinayan) danê xo ra. Kes nê-
eşkeno qet çiyê vajo feqet tîya de
eke ma tenêke bifikirî ma vînenê ke
mengê hamnanî de cinî xo kenê
viran; leteyêkê kincan a gêrenê. Tena
xususî di cayanê xo pêşenê û sew-
bîna cayanê xo veradanê teber.
Seba na viranîye zî çi hazirî kenê,
pers mekerê! Eke kes înan ra pers
keno, vanê, ma azad ê, kes nêeş-
keno ma ser o teda bikero. Êy
temam, şima raşt vanê la azadî hele
ke azadîya cinîyan tena viranîya ganî
(bedenî) ya bena? Cinî ancax gan û
mezgê xo ya şena azad bo. Zafêrî
manaya azadî xelet fehm bîya. Se-
bebê na xeletîye zî kulturo populer û
fehmkerdişê şeklî yo. Zafê cinîyan

şeklen bala xo danê na mesela ser.
Ê ferq nêkenê ke viranîye înan rê
bîya mecbur. Kam o keno mecbur?
Televîzyon, înternet, rêzefîlmî û her
çiyo ke kulturê populerî der o, heme.
Yanî cinî qandê azadî keye ra vejîya,
va ez esta. Feqet hepisxaneyê girdî
de xo heps kerd. Viranîye azadî nîya,
viranîye averşîyayîş zî nîya. Çira ca-
mêrdî xo nêkenê viran? Înan rê zî
germ nîyo, ê zî azadî nêwazenê, îşte
tîya de mesela bena eşkera; cinî se-
medê modernîte zî ancax sey objeya
cinsîyetî menda. Yanî hendayê aver-
şîyayîş tal (veng) o.

Ganî mezgê ma, zîhnîyetê ma
aver şiro, hepisxaneyê ke mezgê ma
de estê û cayanê ucrayan de xo nim-
nenê, ganî ma înan birijnê. Dima
newe ra înşa bikerê. O wext ganê
(bedenê) cinîyan viran bo zî qawu
nîyo. Çimki rih û mezgê înan ganê
înan a nêpeymayîno. O wext cinî do
azad bo, kênekî, domanî û her
însanM

Cinî û Viranîye

Fatma ÇELÎKTEPE

“Çekuyê ziwanê mi vileyê
mi de mura yê. Û nika yew

bi yew vişînê.”

Ez murekanê xo hemîne ro-
şena. Tayê mi rê dost û embazan
dîyarî kerdîbî, tayê kî mi bi xo gi-
rewtîbî. Ez ke vajî her kolyeya mi
yew hîkayeya xo esta qet zur
nêbeno. Hetta hîkayeya her mu-
rekan esta. Lazim o ke ez nê
murekan biroşî. Yan zî nê hîka-
yeyan…

Yew keyneke yena verê dez-
geyî û bi çimanê giloran yew bi
yew qayîtê murekan kena. Key-
neke tayê wext ra dima yew
kolye gêna destê xo û vana:

- Bu kaç para?
Ez nêşikîna çîyêk vajî. Seke

çekuyî qirîka mi de manenê.
Lewê mi lerzenê la fekê mi ra
vengêk nêvejîno. A reyna vana:

- Hanımefendi şu mavi bon-
cuklu kolye ne kadar?

Ez xo dana arê. Qet qayîtê
rîyê aye nêkena û bi zor vana:

- 10 lira.
No fîyat fekê mi ra hen asan

vejîno. Zêde yo yan zî tay o ez
nêzana. Çike ez fîyatî ser o nêfi-
kirîyaya. Ez awiranê xo çarnena
aye. Rîyê aye ra bellî yo ke a nê
fîyatî ra zaf mennun bîya. Ez nê-
zana ke kolye çiqas a. Gelo mer-
dim fîyat dano hîkayeya xo?
Kolye gêna destê xo û mîyanê
bêçikanê xo de fetilnena. Seke
bêçikê aye mîyanê awe de azney
kenê. A kolye kena derg û vana:

- Çok sevdiğim bir arkadaşıma
armağan edecem. Güzel bir
paket yapar mısınız lütfen.

Dîyarî! 
A kolye mi rê zî dîyarî bîye.
Gelo merdim dîyarî roşeno? Ez

qey roşena? 
Yew embaza mi, mi rê kerdîbî

dîyarî û vatbî “Ti tim sîya tercîh
kena. La rengê to kewe yo. Sîya
ra bixelesîye.”  Ez çi wext bena
tenge û ruhê mi qefelîno ez o
wext a kolyeya kewîye kena vi-
leyê xo û asmêno kewe virar fî-
neno mi ra.

La ez nika kolye kena yew pa-
kete. Çi temaşe! Na kolye mi rê
zî yew pakete de ameybî. A vista
yena verê çimanê mi. Ez çiqas
şa bîbî! Ez nika ra şabîyayîşê wa-
yîra newîye vînena. Gelo vileyê
aye de zî wina rind vindena? A zî
sey mi wexto ke qayîtê mura-
yanê keweyan bikero asmênî vî-
nena? 

Dîyarî!
Ez rengê xo roşena. Ney, ney

mi asmên kerdo pakete û ez ey
roşena. Ez asmênê xo roşena.
Ez hîkayeya xo ya tewr rinde ro-
şena. Çike raywanîya mi giran a.
Çike na raywanîye de baro giran
nêbeno.

BARO GIRAN

Bedr îye  TOPAÇ
PPÎÎRREE  ÛÛ  PPIISSÎÎNNGGII

Arêkerdoxe:
Şermîn Kanhan

Mintqa: Hêni (Dîyarbekir)

NEWEPEL
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Na mesela hevê asonikon monena. Feqet eki raşta
wa se, no mardûm kî texmîndê ma armenîyondê tî-
yayo ra vîyo. Hetta îsononê verîno vatê ki, nê eynî
bin di jê lêyê (lênê) armenîyo esto. No lê hewtqulpin
û altûnin o, û zereyê ci kî altûno ra pir o.

Min û Ridwanî ya hîni Sîya cawirî kî xo pey ri tarnê.
Wexto ki ma çemerondê Çûrdî cil ra şîyê, hîni virsey
çewtîvî war. Nê çemeron a ca-ca viro cinavi war o û
çemerî pêra bîvî cîya (qelişîyaybî). Min û Ridwanî ya
kî nê çemero ra dî-ri sîyê cirdî leyri çardî. Nê sî hendi
lezi şîyê ki omey ça ro se, bîyê letey mendê. Mi kî nê
sîyo dima fîttiki cendê û çêf çardê. O roj ez bol-bol
qêronê cemeron û sîyo ro. Û wexto ki ez qêray
veyncê mi, heme dero ro şîyê û peyser omey mi.

No çoyê Çûrdî çina ra jê eynîyek esto. Ewka nê ey-
nîyekî ra bol weş çay virazîyena. No eynîyek siftenî
mi o roj dî û mi ser o ewdaj cirot. Dima ez şîyonê
Çûrdî ser û mi nimajê êrî çard. Nê Çûrdî ser o jûney
qulla bol xorî esta. Na qulli nardikûnin a û bol tarî ya.
Feqet îsono, bol sî eştê na qulli ro. Cokoney fekê na
qulli cêrîyawo.

No sira ri Ridwanî kî pîremonê xo naday ki meyonê
deza Salî (çovon) bivîno. Deza Salî kî Çepiri mîyon di
vi û ma rê têlefûn çard a, meyê xo pars çardî. Ma pî-
remonê xo rindê nada û ma meyê deza Salî dî. Meyê
ci çemerondê Şeqqo ya vî. Ma deza Salî rê xeveri dê
û deza Salî kî şi meyê xo cirotî, çişta dewa bardî.
Wexto ki deza Salî meyê xo Çîncerini pey ro bardî,
hîni no ço wa jê min û Ridwanî ya mendîmî. Şon
nezdî vi û tîji çardê ki çoyo ser di biperro. Cokoney te-
silaya min û Ridwanî çewti. Hîni ma nêşay ki vera tîji
çaya xo bişimimi.

Tîji hîni perrê vî. Feqet ma peyka rayira xo nîmjet
nêtarnê. Ma Çûrdî ser a-ser a duşineyê comêldê cê-
rînî omeymî û ma resaymî qulda xo hetek. Dêsê
verdê na quli hevê rijîyavi. Cokoney verî mi dêsê na
quli çard rind û ma çinayê xo vist zere. Daha dima kî
ma hevê ewki ciroti xo het û ma ver o-ver o neyaymî
ray ra. Wexto ki ma cêro şîyê hîni tarî vi. Ma verê xo
rindê nêrîyê ki hevê çaro arêrimi. Ma ki resaymî
Şêrpê çeyneki ser, ma dest ri hevê ewki û dî-ri çarî bî.
Ma ewka xo cireynê û dî-ri teney qawey viraştî. Tîji
rewney perrê vî, feqet vera tarî kî weş vi. Mi nimajê
xo ê fitari tîya çard. Daha dima kî ma vera qaweyê xo
şimitê vera naday istaron. A şewi aşmi çinê vî. Coka
istarey bol weş eysay. Feqet ez hevê bîyonê xemdar.
Çunkî mi qay kî vatê çoyo ser ra daha vîşî istarey ey-
senê, oxney dewi mîyon ra çendi eysay se istarey
pêro hendivî.

Ma ki qaweyê xo şimitê, hîni xeylê bivi tarî. Coko-
ney roşnîya seyarondê sûço bol weş eysay. To qay kî
vatê ki Erqinî, Soregi û Dîyarbeçir îyê to vernîyek a
vindenê. 

Ti ki nê çoyonê bêkes û tarîyon di vindenê, ti zonê
ki qîmetê tevay çinî yo. Çunkî ê çoyona jû zerrî ya
arzena, feqet bê wahardê a zerrî xevera kesî ci ra
çinî ya. Û ti peyka zonê ki îson, nê dunyayê bêvernî
û bêpeynî ri bol-bol wardîyek o.

Ma ki Şêrpê çeyneki ser o vîmî ma ra zereweş kes
çinê vi. Çunkî ma xo heme qar û qotikdê dunyay ra
eştvi durî. Û ma xo no hewayê paç û na tarîyeya bê-
peynî ri visvi ra, jêney cixareyê xo vistvi ci. Ma qe-
tîne qayil nêvîmî ki vardi şimi. Feqet ma hem veyşonî
vîmî hem çinayê ma cêr vi. Cokoney ma peyka çew-
timî rayiri û qelifik-qelifik vardi omeymî. Ma ki resaymî
qulda xo verî ma adir çard we, çaya xo cireynê û
wardê xo ward. Daha dima kî ma xeylê qeder pîya
qalî çardî. Adirê ma ki şi hewn a, hîni saatê des û jê
(11) vîyardivî. Û ma kî na saati ra pey çewtimî ra.

Çepiri mîyon di comêlê dewarî bolî yê. Nê comêlo
ra en pîlê ci kî comêlo çorîn û comêlê cêrînî pîya rê.
Cayê citon û colikona, eminonî çahar-ponc) aşmî nê
çoyon a çerenê û eki şon beno, pêro nê comêlon di

enê pêser. Yanê pîremondê ma ri xeylê qeder dewar
bi. No dewar çend aşmî bêwahar tîyayon di vindeno.
Coka der-deri colikonê wardîyeko varc weno. Feqet
eki no dewar pêheti vo se, cayê citi kî mîyon di bi-
vêse varc newteno nê dewarî ser ço. Jû-jû şewi kî
varcî enê pîremondê nê dewarî ra ceyrenê û zorenê
nê dewarî ro. Şewa ki ma aja çewtimî ra saati nez-
dîyê hîri ri veyncê cayon û varco çewtvi pêmîyon. Co-
koney ma a saati ri îştîmîwe û quli ra vejîyaymî
çeyver. Ma verî hevê pawit û dima hîri fîşekî eştî. Ma
ki çişta dewarî ya fîşekî eştî, veyncê varco birya.
Feqet ê cayo peyka qori-qori vî. Daha dima ma
peyka çewtimî ra û hettani nimajê şewray wenîştîmî. 

Wexto ki ez sevê nimajê şewray îştonê we, hewa
hevê vayin vi. Cokoney lezi-lezi şîyonê ewka comêlê
cêrînî ser û mi hemo ewdazê xo cirot, nimajê xo çard.
Barê nimajî kî, mi pawitê ki roj açûwo û ez fitirafonê
ci boncî. Wexto ki roj çewtê a, ez qûli ver di vîyonê û
mi roj ontê kamera. Ridwan kî o wext îştwe û ma pîya
seyrê rojî çardê. Rojê tîyay çoyê Çûrdî ser ra çewtê
a. Siftenî ki roşnîya rojî day ma heti ro heme ca bi
zey luwaya sûri mend. Qulda ma zere ri kî tîji zey
tîron bîvî vila û omeyê war. Û Çûrdî çimondê ma ver
di bi zey bizotî, roj kî bi zey adirê ci. Vera vera roj bi
tum û bi zey zardikê açî.  

Barê coy kî ma çaya xo cireynê, araya xo çardi û
heveney aresaymî. Daha dima ma heme çinayê xo
çard pêser û ver o-ver o rayira xo tepişti. Ma ki ver o
şîyê ca-ca ma naday cayo û ma hevê soli dayê ci.
Wexto ki ma resaymî Şêrpê çeyneki ser hîni dewar
pêro comêlondê xo ra vejîyavi û bivi vila. 

Ma ki qula xo veradê, hîni xeylê ca ma peyri
mendvi. Nê cayê ki ma pey ri mendî bolê ci çeme-
ronê sipeyon û barco ra peyra bîyê. Hesavo ki pîlê
ma vonê verdê çewres serri nê çemeron a qertalon û
çeftalon a bolî vîyê. Cokoney hetani verdê çend serro
îsononê na mintiqa tîyayon a şewi pawiti û dewarê
xo nê heywonondê kovîyon ra sitar çardê. Ma vajimi
ki zey qertalo bizeykê wardîyekî bol remaynay. Çef-
talo kî bolê ci mezelî çardê a.

Elîyê Dêçiki vatê ki, rojê ez newveta bizon di vî-
yonê. Bola bizonê mi kî Qûçê Giwîşkî pey ra şîyê. Na
bolda bizo pey ri kî jû bizeyka nêweşin û sisteki bî. Mi
derney nada ki jê qertalo na bizeyki ser o. Hettani mi
vazda, qertalî na bizeyki ciroti û bardê. Mi kî nê qer-
talî dima nada. Mi raney nada ki nê qertalî na bizeyki
verî xeylê qeder azmîn di ver o bardi û daha dima kî
veradê çemerondê çetino ser. Na bizeyki kî têx cinê
çemerondê Solasemê Sûrî ser o û mardi.

Verî nê qertalo arwêşon û zerejon a bol wardê.
Feqet eki arwêş bîşay mîza xo qertalî vardo se, hîni
ê qertalî cer cirotê û pirçê ci cira çewtê. Û îsonê pîlî
vonê ki, “Verî nê qertalo hendi çirçilî çerdê ki serê nê
çemero pêro sipê çardê.” Feqet nişka bê helîyon û
qirxûno heywonê ona zey qertalî kovî nêmendê. Nê
helîyon û qirxûnona kî bol cirdî nîyê û bêzirarî yê.

Verdê poncês (15) serri nê çoyon a pesî kî bolî vî.
Hetta çêyê seyrwonondê verînon di îstirîyê nê peso
hala estê. Feqet nê serrondê peyinon di bê dî-ri peso
qetîne pesi nê çoyona neysawa. 

Nê çoyona vilikî kî bolî yê û tewir tewir ê. Wexto ki
min û Ridwanî pîya Şêrpê çeyneki peyo şîyê, ca-ca
mi fitirafê nê viliko vettê. Û ca-ca kî ma qonikê çîncerî
day arê û cawitê. No qonik, zard û wişk beno û çîn-
cerî çoçi ra vejîyeno. Verî na mintiqa ri çîncer, sevê
dewarî bol deyay arê. Hetta hendi deyay arê ki ci ra
sapêrî nîjnîyay. Feqet nê serro ra keso nê çîncerî arê
nêrono. Çunkî zey verî dewar bol nêmendo. 

Nê çoyon a tewir-tewir waş esto. Feqet en nam-
darê ci nargiz, ûnix, çaya çoy û waşê sûr pîya rê.
Nîno mîyon ra çaya çoy, waşê sûr û ûnix bol roşî-
yenê. 

Min û Ridwanî ya ma vatê sevo ki çoyê Hesen
Paşay ser resimi. Cokoney ma çendi vero şîyê se
hendiney zerrîya ma lezi eştê. Û saati heştî rê pon-
cas û şeş (08:56) vîyardê ma resaymî çoyê Hesen
Paşay ser. Hîni hendi ki çimonê ma dîyê heme ca ma
ra cêr vi. Mi peyka fîttiki cendi, qêronê û mi destê xo
vera azmînî çardî a. Pîremonê ma kî bol vayin vi. Co-
koney mi qaykî vatê ki ezo biperrî. Cola Hezarî, ewka

Feratî û heme ca ma ra eysay. O wext ez bol bîyonê
zerreweş û mi fitirafê heme cayo vettê. 

Ma nê çoy ser o xeylê qeder vindardîmî û ma seyrê
dewon û çoyo çard. Daha dima ma peyka çinayê xo
eşt xo paştî û nê çoy pey ro vardi şîmî. Cayo ki ma
piro şîyî cêr pêro boya waşon û viliko mîyon di
mendvi. No şavî ri va cêro omey û boya ûnixî kî xo
mîyon di ardê.

Verdê çend serro no hîmê çoyê Hesen Paşay pêro
ê Qaçerijon vi. Feqet Qaçerijo ki dewa xo veredê,
tîya pêro Polato rê mend. Na mintiqa bol hîra wa û
mîyon di vîşî çemerî çinî yê. Cokoney waşê ci bol o
û dewarî rê bol musaît o.

Ma ki çor di şîyê hewa, xeylê winiç vi. Heta ma ki
resaymî eynîyê Zavilî ser hevê bi sard. Çunkî no şavî
tim û tim çor û cêr di va cirotê. Vewra nê şavî kî he-
tani aşma hezîrane meqeryo pa esta. Cokoney ewka
nê eynîyekê Zavilî heme ewkondê Polato ra sardin
a. Hetta îsonondê verîno ra jê mardûm eno ki no ey-
nîyek ra ewki bişimo, nadono ki ewka ci bol sardin a,
newteno mirdê bişimo. Daha dima no mardûm hevê
vewri ono nê eynîyekî çinar di nono ro û jû gişteka
xo fîneno vewri jûney gişteka xo fîneno na ewki. Vatê
nê mardûmî sûwen wendo ki vato “na ewki vewri ra
daha sardini vî”. Raşt a, na ewki bol sardin a, feqet
tontek a.

Min û Ridwanî ya nê eynîyekî ser o hevê aresaymî
û ma hevê şîrone ward. Daha dima ma peyka ne-
yaymî ray ra û hettani heyayondê Qaçeri nêvindar-
dîmî. Wexto ki ma çor di şîyê, xeylê qeder comêlê
cayo çewtî ma çim. Deyîri nezdî vî, cokoney dewar
pêro omevi pêser û mêli bivi. Mîrçikê cayo kî pêre-
mondê nê dewarî ra paçî nêvîyê. Çunkî wexto ki
dewar mêli bîyê nê mîrçiko, nê dewarî ra çeçî, qirney
û meyîsî tepiştê, wardê. 

Vera-vera ma vardi omeymî û resaymî heyayondê
Qaçerijo peynî. Ma jû çinara pîli û nîmşikitiki bin di
niştimî ro. Sinî ki dewa Qaçeri û heyayê ci mi ra bî
nezdî zerrîya mi ci ri veşê. Çunkî dar û berê ci pêro
bivi wişk û dewi ra ci mîyon di bonê raşt nêmendvi.
Ma ki çordi heyayo mîyon ro şîyê mi nada ki tevayo
rind nêmendo. Çunkî hendi dar û berî mîyon di bê dî-
ri cozon û sayo qirş ma dest nêçewt. Jû deri mi verdê
çend serro fiçir çard. O wext çimondê mi ver di heme
ca bi koho, ewki çirêso ro şîyê, qeçeko heyayo mîyon
ra vazday, mîrçikî wîçay û bizeykî qiray. Halbiko
heme çî zûrî vî. Çunkî pîremonê mi pêro waşo wişk
û zard vi. Dar û ber pêro şikitik û warê ci kî pêro zûwa
vi.

Ewka nê Qaçerijo kî bol a. Na ewki nişka awa bena
la ya Mewêreki ser. Ma ki resaymî la zere hîni deyîri
bivî. Ma bol qelifikî vîmî, cokoney ma verî ewki çardi
xo ro. Daha dima ma çaya xo cireynê, wardê xo ward
û heveney aresaymî. Sinî ki qelifikê ma vîyar ra, ma
peyka neyaymî ray ra. Û çêf çêftê xo ra çişta dewa
şîyê. Ma ki resaymî cozêron dê Qaçeri bin, xeylê
zerez vejîya ma vernîyo. Ridwanî sinî ki tifînc ont we
û jû fîşeki nêpa, di zerejî cinay war o. Ma nê zerejê
xo cirotî û ardî marca Qoryo ser. Ma ki resaymî na
marci ser wextê erî nezdî vi û wardişê ma ra qirş nê-
mendvi. Cokoney ma kî nê zerejê xo çeylondê adirî
ser ra pewtî û çardî xo deston a. Ma ray ra nê zerejê
xo bêxûr-bêxûr wardî. 

Wexto ki ma Qoryo pey ro şîyê hîni şarzê kame-
raya ma qerya. Hetani Polato nê di rojon û jû şewi
mîyon di çi çî ma sere ra şi se ma qalê îno çardî. Po-
laton di kî ma eynî ser o jû ewka sardini şimiti û şîmî
Qeteko. 

Seyahatê ma yê nê dîyaron dê ma hîni qerya.
Feqet ez wazani ki vatişê xo yê peyinî kî vajî û hono
biqernî. Ma rindê zomî ki nê dîyarondê ma ser o he-
tani nişka tevayo nuşte çinî yo. Esto se kî zûwendê
ma zazakî ri çinî yo. Mi kî waşt ki tîyayonê ma pey
zûwendê ma wa hevê silasnayeni ro rî. Feqet wextê
mi tenc vi. Cokoney çendi mi dest ra ome se mi va-
tişê xo çilm tepiştî. Yanê ez wazani ki wextê hîra ri
nê dîyarondê xo ser o daha vîşî vindî. Û şima wen-
doxo derheqê nê dîyaro ri zonaye biçî.

Şima pêrini rê Qeteko ra bol bol silomîM
Trabzon, 26.03.2013

Çoyondê Polaton a 
Di Rojî û Jû Şewi - 4
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Amadekar: Ehmedê Dirihî

E z î z a  M i
Newzat VALÊRÎ

I 
Perperike çendrojî ya ke ezîza mi
No emrê min o melûl zî wina pereno û şino 
Sey duyê adirî tenik-tenik vila beno. 
Ax gama ke awirê to ginenê çiman mi ro 
Zerrî zirçena nimitkî 
Û ez helîyena sey gudê vewre
Bexşê tîja to ver de.

II
Ez tik û tenya ya 
Mîyanê veng û rengê şarîstanî de
Dem û dewran çi lez şi 
Dinya key bîya extîyare
Na vila talihê mi çira wina milçewt a 
Şayî çira ma rê teresî kena?
Ez ke game erzena rayîrê to
Deştî benê zêde û koyî benê berzî
Nika karwanan dima
Ez pamende ya, ti dûr a! 

III
Mi peyê hewt koyan 
Û çewres beran dima 
Bi şîîran bêrîya to kerdêne 
Mi şewanê dergan de 
Goştarîya tenayî kerdêne 
Beynateyê xeyalan û heqîqetî de
Ez ke welatê xo ra dûr kewta 
Yew gêrayox bîya dorûverê şarî de
Ti dûrî de nika resmêko mehzûn 
Û bextêko şikite ya mi rêA  

IV
Tenayîya şewanê xo yê xerîban de
Mi hîn zana ke 
Her kes yetîmê xo yo 
û bi dejê xo her kes xorînê xo yo 
Rîyê mi de 
Yadîgarê serran ra çiqîrî rêz bi rêz
La teber de 
Reqsê rengan 
Û ahengê venganê heme çîyan
Ax zereyê mi de 
Gorîstanêkê tenayî 
Bêvengîya wextê vîndîbîyayî.

V
Ey gul û vila ruhê mi 
Ti ça de ya, 
Nika kamca de ya lilîkê çimanê mi,
Nazik û bejnbarîya mi, 
Waştî min a çimsîyaye, 
Ti şîya 
Sêneyê mi de kerrayêka sîya menda. 
Yew cuya nêmcete de 
Ereymendeyê miradê xo bîya. 
Ax êdî bê toyî bîyo milkê mi
Wayîrê nê milkî ti ya yarê. 

VII
Ezîza mi, delala mi
Perperike çendrojî ya ke hevala mi
Ti zana wext bêbext o, 
Nê rojê min ê hûmarteyî çi yê ke
Ge ma estê ge ma çin ê
Ax ez tersena wisar zî biqedîyo
To ra dûr ez dest pistan de bimanê
Bêmirad bimirî
Ezîza mi de vaje, perperike çendrojîn a ke!.. 

cîf (n): nefes
çikule (n): kabuk; yara kabuğu
gude (m): top, topaç
menge (m): ay (30 gün)
muhtewa (m): içerik
nîjad (n): ırk 
nîjadperestîye: ırkçılık
qelew, -e: şişman
sername: başlık
xoza (m): doğa

Ferhengek

Serê sibayî mîyanî ereqî de ez
hîşar bîyo. Virarê yew dejê bêta-
rîfî de ez biyo lal û cîfê mi zuq-
luqê mi de gire dîya. Çar diwarê
oda wariştî serî lingan, sey vergê
vêşanî ameyî mi ser. Keyeyê min
o ke cayê sînayîş, hîvî, aramî û
yewbîyayîşî bi, bîyo goristan û
yew bi yew erjanê mi defin kenî.

- Heyhat! No çi hal o?
Mi teqeto peyên da linganê xo

û ez warişte payanî. Yew erdlerzî
lingan ra hetanî sere ez tîşonayo
û ez çokanê xo ser kewto serî
betonî.

- Repppp!…
Mi va  “No senî yew dej o ke,

ez lingan û destan ra kerdo!”
Mi dî ke leşa mi de bi hinzaran

kulî vejîyayê. Xof gina mi ro, ez
tersayo. Bêzerrî û biters mi qa-
yîtê nê kulan kerd. Eke kulî
hendê goze xişn û sey gunce sûr
î. 

Serî kulan qat bi qat çikule

besto. Binî çikuleyan de reymî
qelbê merdimî ardênî.

Mi va “Ya Homa, no çi derd o?”
Çimanê mi ver ra perde hawa-

nîya. Mi dî ke ez ha yew daristan
de yo.

Tarî, mij û dumanî roj kerdo
hêsîrê xo. Çim çimî nêvîneno.
Sey yew gêjî ez nor û dorê xo
gêrayo. Raşt û çep, ver û pey her
ca qilix tarî. Bêçare mi her di
destê xo sey şimşêrî dekutî pî-
zeyê tarî û destê mi asîman de
bîyî viri û virsayî. Her ca bî roşn,
ez kewta rayer şîyo şîyo…

Mi zana, nî rayerşîyayîşî de
yew pîrozîye esta. Na pîrozîye
çareyê mi de bîya tîjeaşme. Û mi
pê yew eşqê bilindî rayerşîyayîşê
xo ra dewam kerd. Ez resayo
yew goristan. 

No goristan, ne vernîya ey ne
zî pênîya ey bibî. Rast û çep ra,
vernî û peynî ra bêhûmar mezelî
rêzkerde bî. Serî her berkuleyî de
o ke tede definkerde yo, nameyê
ey amebi nuştene. 

Mi bidîqet çend nameyî wendî:
îbihkî, mlaso, gagavuzkî, etruskî,
keltkî, akadkî, elamkî…

Mi hetanî nika nêzanayêne ke
goristanê ziwanan zî esto. Eke
teqetê pêxamber Îsayî mi de bi-
bînî, mi yew bi yew mezelan ser
o vatêne: 

- Ey fîlan ziwan, de warde!”
Ez hem xemgîn bîyo û hem zî

hêrsin. Xo bi xo seki wayîrê nê
ziwanan ha verba mi de yê, ez
qîrayo yin ser: 

- “Cîyabîyayîşê reng û ziwanê
şima, ayetanê Homayî ra yo.”
Qey şima nêzanayêne mergê zi-
wanê şima, mergê ayetanê Ho-
mayî yo?…

Nê hîsan mîyan de ez qefelîyo
û ez bermayo…

Hem semedî nê ziwananê
merdeyan hem zî nêweşîya xo
rê. Mi hama newe fehm kerd ke
na nêweşîya mi nêweşîya ziwanê
min a. Mi hetanî nika ziwanê xo
kerdo darbije.

Û mi zana, dermanê mi wayîr-
vejîyayîşî ziwanê min o.

Ey kesê ke sey mi nêweş ê la
nêweşîya xo ra bêxeber ê. Heta
ke na nêweşî şima nêwerdo û
nêqedînayo, destê xo dergê der-
manê xo bikerî. 

NÊWEŞÎYA GIRANE

Dilo BARGIRAN


