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Îsmet Bor: “KIRDKÎ QISEYKERDIŞ

SEREWEDARTIŞ O!”
Nuştox Îsmet Bor: “Ez nêvana, pedagogê pêro dinya vanê, qijo
ke ziwanê maya xo museno cuya xo de hîna zaf serfiraz beno.
Merdimo ke ziwanê dayika xo museno û qisê keno, ziwananê
bînan hîna asan museno. Çunkî ziwanê dayikê tena ziwan nîyo:
pêçek wexto ke hema pîzeyê dadîya xo de yo, o zî hîsanê dayîka
xo ciwîyeno. Mesela, dayîke verba dejî senî reaksîyon dana, verba
şayîye senî reaksîyon dana, heskerdişê xo senî mojnena ra, lorîkê
ke vana senîn ê, kilamanê ke goştarî kena senîn ê... Wina qij
pîzeyê maya xo de dinyaya teberî ra hayîdar o, her cayê cuye de
qij pa dayîka xo hîs keno. De nika mi ra vajên, kam yew kurd bi
hîsanê tirkan, ereban yan miletanê bînan hîs keno? Kam yew kurd
sey yew tirkî yan erebî fikirîyeno? O ke kurd o, se kero-nêkero, ne
beno tirk ne zî beno yewna miletî ra. Wa xo mexapînî! Eke ma kurd
ê, ma gereka qijanê xo bimusnê kirdkî ke wa qijê ma ziwananê
bînan zî rehet bimusê. Çunkî bincê musayîşê ziwananê bînan ziwanê dayîkê merdimî yo.”

Roportaj: Yaşar BALUKEN

CENGPERESTÎYE
| Murad CANŞAD |

Sedrezemê Osmanîyan Fazil Ehmed
Paşa serra 1663 de ordî dano xo
dima, şono dîyarê Awusturya û Almanya de talan dano piro.
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Nameyê Çewlîgî bi tirkî “Bingöl o”; manayê xo
“henzar gol” a. Ê golê ke Çewlîg de yê bêla henzar hebî nîyê, labelê raşta zî koyanê Çewlîgî de
zaf golî estê û ma eşkenê vajê ke çekuya “Bingöl”î
cografyayê Çewlîgî zaf weş tarîf kena.
Golê Keyna zî golanê Çewlîgî ra yew
a.
Golê Keyna, Metan de ya. Dewleta
tirkan nameyê Metan bi tirkî kerdo
“Balpınar”. Metan 17 km hetê rocawanê Çewlîgî de û pabesteyê merkezî yo, koyê ke sînorê Çewlîg û
Xarpêtî de yê, mîyanê ê koyan de yo.
Şîyayîşê ucayî bi wesaît daçewres
deqayî anceno.
Dewî û mintiqayê ke Metan ra
nizdî yê û dormaleyê Koyê Metan de
yê nê yê: Hetê rojhelatî de Az û Hazyerûn, yew hetê başûrî de mintiqaya
Verardî, yew hetê başûrî de zî mintiqaya Gûevdereyî esta. Hetê rocawanî de rêzê koyanê Qere Umerî
estê û nê koyî sînorê Çewlîg û
Xarpêtî belî kenê. Werrê koyanê
Qere Umerî de zî mintiqaya Gûevdereyî ra Xeydmem û Xeylûn estê. Nê dewî
pabesteyê Pali yê. Hetê vakûrî de zî mintiqaya
Pûexî esta.
Koyê Metan peyê dewe de yo, derya ra berzîya
xo 2250 metreyî yo û hetê zafcinsîyê nebatan ra
xeylê dewlemend o. Ê ke mîyesan kenê weye, kuwarîyanê xo benê Koyê Metan, mîyesî uca de nebatanê Koyê Metan ra egmînêko zaf weş vejenê.
Egmînê ucayî menşur o.

ÎNSANO RAST
| Wesîle DOGUÇ |

Wextan ra wextê verê
coy de di şaristanêke de
yew mêrdek bî û yew
zî cîranê yê bî.
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M ETA N Û GO LÊ KEY NA
Aydin BATUR

Verê cû raharê wesaîtan nêşîyêne Metan û ridê
berzîye ra şîyayîşê ucayî zaf zor û zehmet bi. Hîkayênuştox û pîyê pîyanîstê namdarî yê Tirkîya
Fazil Sayî Ahmet Say beynateyê serranê 19601962 de Çewlîg de mamostatîye kerda û bi
nameyê “Güneşin Savrulduğu Yerden” yew kitabê
hîkayeyan nuşto. Nê kitabî de derheqê zor û
zehmetîyê cografyayê Metanî de hîkayeyêk zî
esta.
Golê Keyna rocawanê Metan de ya û derheqê
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Google Translate ke tavilî
metnan ziwanêk ra açarneno
yewna ziwanî ser, 13 ziwanê
bînî îlaweyê xizmetê tercumeyî
kerdî ke mîyanê nê ziwanan de
êdî kurdîya kurmancî zî esta.
Bi nê îlawekerdişê peyênî nika
Google 103 ziwanan de tavilî
metnan tercume keno. Seba
tercumekerdişê metnan lînkê
“https://translate.google.com“
bitiknên û ziwano ke şima
wazenê tercume
bikerê weçînên.

Şirketê
Google bi munasebetê 21 Sibate
Roja Ziwanê Dayîke yê
Cîhanî de heme însanan ra rica
keno ke wayîrîye ro ziwanan
bikerê û seba ciwînayîşê heme
ziwananê rîyê dinya ardimkar
bê.
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na gole de rîwayetêk esto. Vanê yew keyna û lajêk
zerrî kuwenê yewbînan, labelê miradê xo nêvînenê û nêrasenê yewbînan. Keyna qehiryena û
dima xo erzena na gole fetisêna. No sebeb ra na
gole ra vanê Golê Keyna.
Bê Golê Keyna Metan da zaf çimeyê awe estê. Hetanî nê serranê
peyînan şaristanê Çewlîgî semedê
şimitişî awê xo teyna Metan ra
girewtêne. Nika semedê şimitişî awê
şaristanê Çewlîgî, hem hetê Kanîreş
ra dewa Kuriki ra, hem zî Metan ra
yena. Awê Metanî zelal a, pak û
serdinîya xo yena zanayîş.
Metan cayê êsîrkewtişê Şêx Şerîfê
Kelaxsî yo. Şêx Şerîf herbê Şêx
Seîdî de qumandanê cebheyê
Xarpêtî yê kurdan bi. Gama ke serra
1925 de, Herbê Şêx Seîdî de kurdî
maxlûb bîyê, maxlûbîyet ra dima Şêx
Şerîf û embazê ey ke herb ra xelisîyayê, ameyê Koyê Metan de xo nimito. Koyê Metan înan rê mudeyêk
bîyo cayê pawitîşî. Dima Çewlîg ra
yew merdimî gerreyê Şêx Şerîfî kerdo
û kowto eskeran ver, cayê mendişê Şêx Şerîfî
moto eskeran. Cayo ke Şêx Şerîfî xo nimito û uca
de êsîr kowto, yew maxara ya, metanijî uja ra vanê
Qulê Şêx Şerîfî. No ca hetê vakurê rojhelatê
Metan de yo. No gerrebîyayîş ra dima Şêx Şerîf
uca de tepişîyayo, Dîyarbekir de pê qerarê mehkemaya îstîqlalî ya hukmê îdamî dîyayo ci û uca de
bi 46 embazanê xo ya pîya darde bîyo.
Çewlîg, 04.02.2016
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EDÎTORÎ
RA

Roşan LEZGÎN

Dewleta tirkan -nameyê xwu ha ser
o- bi hawayêko qetî dewleta miletî tirkî
ya. Dewleta tirkan seba ciwînayîşê
sîstem û îqtîdarê miletê tirkî daîma mîyanê fealîyetî de ya. Polîtîkaya eslî ya
dewleta tirkan menfîetê miletê tirkî,
yanî berjewendîyê mîlî yê tirkan o.
Wazenî wa sentezkarê îslamîstî yan
kemalîstê sekulerî îqtîdar de bê, wazenî wa her di pîya muştereken îqtîdar de bê, wazenê filan partî yan
bêvan partî hukmatî îdare bikero, hîç
ferq nêkeno. Dewleta Tirkîya xizmetê
miletê tirkî de ya, her fealîyetê aye xizmetê tirkîstîye de yo. Polîtîkaya eslî ya
tirkan destpêkê seserra vîstine de
hetê kadroyanê Îttîhad we Teraqqî ra
ronîyaya û tetbîq bena. Tirkan çarçewaya na polîtîka de mîyanê sînorê
dewleta xwu de armenî, asûrî, rûmpontusî, yunanî bi qetlîam û mubadele
çinê kerdî. Polîtîkaya tirkan ya derheqê kurdan de zî, çinêkerdişê kurdan
ra wetêr esas çinêkerdişê kurdîtîye
yo. Înan kerdo xwu sere, vanê, kurdî
tena wa xizmetkarê tirkan bê.
Tirkan kurdan ser o her hawa polîtîka û metod ceribna la çinkerdişê
mefkureyê kurdîtîye hende asan nîyo.
Coka tirkî bi hawayêko çimsûrane mucadele kenê ke qet nêbo mîyanê sînoranê dewleta xwu de şuûrê
kurdîtîye çinê bikerê, eke çinê nêbo,
bêtesîr û pûç bikerê. Polîtîkaya ke
dewleta tirkan tetbîq kena û seba miletê tirkî qet nêvurîyena, bingeyê xwu
no fikr o. Texrîbat û wêrankarîya ke
dewleta tirkan nê dahîris serranê peyênan de Kurdistanê bakurî de kerd,
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heme bi plan û program, binê kontrolê
dewlete de netîceyê na polîtîka de
aver şi. Nê dahîris serranê peyênan
de awanîya demografîke ya Kurdistanî bin ra çinê nêbo zî zerarêko zaf
pîl dîyo. Cografyaya Kurdistanî tekrar
kewte binê kontrolê dewlete, newe ra
û hîna xorîn îstîla bîye.
Programê dagîrkerdişê Kurdistanê
bakurî hamnanê 2015î de kewt yewna
merhele. Dewleta tirkan, par hamnanî
ra nat, Kurdistanê bakurî de dereceyê
fînalî de konseptêko tam tehqîrane
tetbîq kena, wazena şexsîyetê çekdaranê kurdan de manewîyatê milî yê
kurdan kok ra bişikno, Kurdîstanê bakurî de hêvîya kurdîtîye, qet nêbo hêvîya şerê çekdarîye temamen çinê
bikero. Coka parî ra nat sloganan
reyde bajaranê kurdan wêran kena.
Mesela, hêzê dewlete şaristananê
kurdan de dêsan ser o wina nusenê:
“TC her yerde!” “Türkün gücünü göreceksiniz!” “Kurdun dişine kan değdi!”
“Kan koksun buram buram!” “Eğitim
sırası bizde - JÖH” “Cehenneme gönderme vakti!“ “Ermeni piçleri!” “Türksen övün, değilsen itaat et!“ Nê
sloganî esla tesadufen hetê çend leşkeranê fanatîkan ra nênusîyenê, bi
hawayêko qetî plankerde nusîyenê û
seba medya servîs benê. Bombardumankerdişê goristananê gerîlayan û
bitaybetî tehqîrkerdişê cenazeyanê
gerîlayanê cinîyan zî na çerçewa de
yo. Dewlete wazena bi nê kerdenan
manewîyatê mîlî yê kurdan bin ra bişikno, wazena ruhê kurdîtîye pîs bikero. Dewleta tirkan wazena kurdan
hende bişikno, hende pîs bikero ke
bêşexsîyet bibê û heta bi heta mîyanê
şermî de bicuwîyê û reyna esla cesaretê xwuverdayîşî xwu de nêvînê.
Bajarê ke Kurdistanê bakurî de
seba kurdan wayîrê qîymetê manewî

yê, wayîrê awanîyêka otantîke yê,
eserê qedîmî tede estê, mavajin zereyê bedenê Dîyarbekirî, Silîvan û CizîreX Dewleta tirkan, bitaybetî seba
ke nê bajaran birijno, rewna ra plan û
projeyê xwu amade kerdê û yew bi
yew tetbîq kena. Mesela, serwezîrê
dewleta tirkan beyanatê ke roja 17 kanûne 2015 de dayo medya de vano:
“Daha 2013 yılı kasım ayında yaptığımız
değerlendirmede 12 kritik ilçeyi öngörmüştük. İki üç ay önceki mücadeleye bakarsanız, Lice, Silvan, Varto, Kulp var,
Cizre devam ediyor, Doğubeyazıt, Yüksekova var. Bu kritik ilçelerin çoğunda kontrol sağlandı. Şimdi mücadelenin yoğun
olarak seyrettiği 4-5 yer kaldı: Sur, Cizre,
Silopi, Nusaybin, Dargeçit... Şu anda
oraya yoğunlaşmış durumda. Bunların
özelliği ne? Nusaybin, Cizre, Silopi sınır
ilçeleri. Nusaybin, Kamışlı’nın devamı. 10
adım atsan Suriye tarafına geçiyorsun
zaten. (9) Operasyon sonrasında da
kalıcı bir şekilde orada bir daha bunların
yapılmaması için orada kalıcı olunacak.
Yeni karakollar gerekiyorsa inşa edilecek.”

Zaf eşkera yo ke dewleta tirkan no
şero peyên rewna ra plan kerdo û
game bi game tetbîq kerd. Yanî “şer”o
ke beno, binê kontrolê dewlete de
beno.
Gama ke Dîyarbekir de rijnayîşê
bajarî hema newe dest pêkerdbi, walîtîya Dîyarbekirî roja 18 kanûne 2015
de yew beyanat vila kerd ke qismêkê
xwu wina bi: “9 15 mahallede bini tescilli

toplam 9 bin konut bulunuyor. tarihi yapıları saran ve ömrünü tamamlayan 8 bin
konutun yüzde 50’si, kentsel dönüşüm
planı kapsamına alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçerken, Sur’da
yaşayan vatandaşlar için ilk etapta 1600
konutluk yer tespit edildi. Evleri yıkılacak
vatandaşlar, yeni yapılacak modern konutlara yerleştirilecek.“

Dewlete wazena bajaranê ma yê
otantîkan birijno û bi no qayde nasna-
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CORA-CÊR
1- Yew qezaya Mamekîye
2- Suffîksê mesderan - Serbest,
hurr

3- Kitabê hîkayeyan ê Alî Aydin
Çîçekî - Veredatêk
4- Sembolê amerîkanyumî - Lixe,
aluvyon

meyê bajaranê ma texrîb bikero, têkilîya hafizaya kurdîtîye û mekanî cêra
aqitno. Dewlete netîce de wazena bajaranê ma temamen bigêro binê kontrolê xwu û dereceyê dagîrkerîye hîna
xorînêr bikero.
Ez wazena tîya de vateyêk vajî ke,
çîyo ke ma bi çimanê sereyê xwu vînenê û çîyo ke medya de ca gêno,
esla pênêgênê. Medyaya ke esta, çi
yê kurdan çi yê derwlete, eynî sey
“bebeka matruşka“ yê rûsan a. Bitaybetî medyaya ke Tirkîya de esta, qismêk bi hawayêko qetî destê dewlete
de û qismêk zî destê hêzanê sîyasîyan de enstrumanê tetbîqkerdişê polîtîkaya înan a. Coka eke merdim tena
çarçewaya xeberanê rojane yê medyaya tirkan û medyaya sîyasî ra biewnîyo bîyenan ra, caran eslê
meselayan fehm nêkeno. Çunkî medyaya her di hetan zî xeberan bi terzê
propaganda û bi hawayo manîpulatîf
vila kena. Analîstê polîtîkî yê ke çapemenîye de rojane nusenê yan zî televîzyonan de qisey kenê, ê zî eynî
çarçewa de parçeyê propaganda û
manîpulasyonî yê; zafê înan wezîfedar ê. Xulasa tu hêz û hereketêk hawayo ke eyseno, seke ma vînenê û
zanê, o qayde nîyo! Coka esas çîyo
ke ganî merdim bala xwu bido ser, netîce yo.
Netîce de çîyo eşkera, çîyo zelal û
net no yo ke, Tirkîya de kurdî hertim
apey şinê, mefkure û şuûrê kurdîtîye
zeîf beno; îstîla, dagîrkerî û îlhaqkerdişê kurdan û Kurdistanî tim xorînêr
beno. Yanî se beno wa bibo, polîtîkaya dewleta tirkan tim serkewte vejyena. Çira gelo?
***
Mesrefê na hûmare mamosta
Mistefa Gomayijî da, ma ey rê
zaf sipas kenê.
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ÇEPA-RAST
1- Hacer X (nuştoxa rojnameyê ma)
2- Suffîksêk (nameyan ra formê
makî de sifetan virazeno) - Destmaj,
teharet, ondaz
3- Hereket, tevger, liv - Awe
4- Ewk, rim, nim - Şerab
5- Candarêko jehrin (dano pede) Barîçek, zirav, nazik
5- Keso ke katibîye keno Lêl, eksê “roşn”î
6- Herfê bêvengî yê “kewe”yî
- Şinasî, keso ke xam û xerîb
nîyo - Seke, se
7- Erse/ersa û meskenê ke
dormeyê ci bi rayîran yan zî
sînoranê tebîîyan bellî yo Eksê “çep”î
8- Ucreto rojane, destmizo/heqo rojane - Mîyanê
“mîye”
9- Xezale, ahuye - Bêmerg,
baqî, cawîdan
10- Berê/mehsulê teyêran - Îlanê
dêsan/dîwaran, îlano ke dusnenê
dêsan wa

Ziwan

R S

6- Kêmane, qusur - Berê/mehsulê
sayêran
7- Hacetê tenîsî - Qandê, qey, semedê
8- Mîyanê “vîda” - Qatix - Efû, bexşkerdiş
9- Qerar - Roşan, bayrem
10- Vinetiş, eglebîyayîş

Cewab ê Hûmara Verêne

Kultur

CENGPERESTÎYE
M u rad CANŞAD

Sedrezemê dewleta Osmanîyan Köprülüzade
Fazil Ehmed Paşa serra 1663 de ordî dano xo
dima, tataran zî gêno kîşta xo, şono dîyarê Awusturya û Almanya de talan dano piro. Ordîyê Osmanîyan beno qole bi qole, sey verganê haran xar
kenê dewan û bajaran ser.
Nê talan û yaxmeyî de seyahê Osmanîyan
Ewlîya Çelebî zî ca gêno. Xora Ewlîya Çelebî o
kes nîyo ke dîyar bi dîyar gêrayo û çîyo ke dîyo
nuşto. Mêrik kewto qola ordîyê Osmanîyan, dîyar bi
dîyar şîyo talan. Kamcîn dîyar
de senî talan dayo piro, ca ra
ca nuşto. Mêrikî behsê talankarîya xo û ordîyê Osmanîyan kerdo, pê wesifîyayo.
Ewlîya Çelebî kitabê xo
"Seyahetname" de nuseno ke
ê qole bi qole welatê Awusturya û Almanya ra se gêrayê,
taa hetanî dîyarê Amsterdamî
se şîyê, dewî û bajarî senî
talan kerdê, bi tuwerzînan wa
senî kewtê ser bax û baxçeyî
munis kerdê, dewij û bajarî se
şanayê şimşêran ver, hermetê înan se esîr girewtê,
doman û xortê înan se xo rê kerdê xulam û carîya
û dima zî bazaran de rotê, seba ke cayê zerrnan
bivajê çicikê cinîyan senî cirakerdêX
Eke ordîyê Osmanîyan yew ca de pêsero bo,
dewleta Awusturya tey ceng kena. La ordî qole bi
qole welat ra vila bîyo ke kes tede nêşino sere.
Wexto ke ordîyê Osmanîyan kîşta Çemê Rabe
de yeno pêser; ordîyê Awusturya va ano ci, dano
piro û keno têser û têbin ra. Êyê ke sax manenê remenê ke pird ro xo biresnê overê çemî. Tersê ruhê
xo ver pêro pîya xarê serê pirdî kenê. Pird rijîyeno,
awe de şonê. Tayê înan mergê xo kenê xo çimî,
espar û peya, xo danê çem ro. Ê zî awe de şonê.
Wextê cengî de sedrezemê Osmanîyan naverê
çemî de beno. Ewlîya Çelebî rew ra şik beno ci ke
hal yeman o, vano estorê mi bîyo dirbetin, embazanê xo caverdano remeno bi naverê çemî.
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Coka sedrezem û Ewlîya Çelebî sax felitîyenê.
Ewlîya Çelebî vano, nê cengî de umetê
Muhamedî ra çewres-pancas hezar kes helak bî.
(1)
Ordîyê Awusturya qîmê xo bi nê cengî nêano,
heto bîn ra erzeno di qelayan (Lowe û Lître) ser,
ordîyê Osmanîyan ra çend hezar kesî, paşayan û
axayanê ci esîr gêno. Her di qelayî Osmanîyan
dest ra şonê.
Dima împaratorê Awusturya qasidan rişeno verê
Osmanîyan, vano, şima welatê ma kerd xanxirabe, hetanî dîyarê Almanya cayo awan nêmendo; şima se wazenê ez qebul kena, wa
mabeynê ma û şima de aştîye biba. (2)
Pîlê ordîyê Osmanîyan
yenê pêser, xo mîyan de halhewalî ser o muşawere kenê,
vanê, ê di qelayê (Lowe û
Lître) ke şima girewtê, peyser
bidê ma. Qasidî vanê, ê her
di qelayî cayê serkeşîşanê
ma yê, ma herinda înan de
hîrê qelayan (Hulk, Bubak,
Siçan) bidîm şima. (3)
Pîlê Osmanîyan xo mîyan
de dergûdila mişewre kenê,
herinda înan de panc qelayan (Hulk, Bubak, Siçan,
Kermet, Direkli) wazenê.
Qasidî vanê "wa bo." Şertê
înan qebul kenê, aştîye
ronîyena. (4)
Qasidî vanê wa na aştîye çewres serrî dewam
bikera, hetanî çewres serran mabeynê ma û şima
de ceng mebo.
Sedrezemê Osmanîyan hêrs beno, vano, Ma ke
şima de hetanî çewres serrî aşt bimanîm, ma do
kamî de ceng bikîm! (5)
Û sedrezemê Osmanîyan aştîya çewres serran
qebul nêkeno, qasidan huzbarê xo ra qewirneno.
__________
1-Mehmed Zillioğlu, Evliya Çelebi Seyahatnamesi (Tertip, tanzim, tashih ve sadeleştirme:
Mümin Çevik, Üçdal Neşriyat, Cilt 7, Îstanbul, r.
112
2- e.c. (esero corên), r. 74
3- e.c., r. 74
4- e.c., r. 75
5- e.c., r. 75

Google Êdî bi Kurmancî zî Tercume Keno
Google Translate ke tavilî
metnan ziwanêk ra açarneno
yewna ziwanî ser, 13 ziwanê
bînî îlaweyê xizmetê tercumeyî
kerdî ke mîyanê nê ziwanan
de êdî kurdîya kurmancî zî esta. Duwês
ziwanê bînî ke Google Translate nika
îlaweyê hafizaya
xwu kerdê nê yê:
Qirgizkî, Hawaîkî,
Samoakî, Îskoç Gaelkî,
Shona (ziwanê Bantu), Korsîkakî, Frizyekî, Amharkî, Sintkî,
Peştukî (Efxankî) û Xhosa (ziwanê Zulu). Bi nê îlawekerdişê
peyênî nika Google 103 ziwa-

nan de tavilî metnan tercume
keno. Seba tercumekerdişê
metnan lînkê “https://translate.google.com“ bitiknên û
ziwano ke şima wazenê tercume bikerê weçînên.

kerdo. Şirketê Google reya verêne 2006 de dest bi karê tercumekerdişê dijîtalî kerdbi û ewilî
tena ziwananê sey erebkî, spanyolkî û çînkî ra seba înglîzkî
tercume bîyêne. La ewro
êdî 103 ziwanan ra tercume tavilî beno û se
ra 99ê nufûsê dinya
eşkeno nê xizmetî
ra îstîfade bikero.
Şirketê Google bi
munasebetê 21 Sibate
Goreyê meluRoja Ziwanê Dayîke yê Cîhanî
matê ke Google
de heme însanan ra rica keno ke
dano, hetanî ewro 3 mîlyon kesî wayîrîye ro ziwanan bikerê û
tercumekerdişê 200 mîlyon ra seba ciwînayîşê heme ziwananê
vêşêr çekuyan de ci rê ardim rîyê dinya ardimkar bê.
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KEYNAYA WAREYÎ
Îrfan AKDAĞ

Delalê!
Yeno to vîr?
Ma pîya ware de heta şand kay kerdîn
Dima, binê sayêr de asmîn seyr kerdîn
Ez yew ewnîyaynî çimanê to ra
Yew zî ewnîyaynî rindîya aşmi ra
Mi senî sereyê xo naynî balişna ser
Rîyê to ameynî mi vîr
Zerrîya mi de yew milçîk fir bîynî
Awa Royê Firatî ser şîynî
Ez sey vora wusarî helîyaynî

Rindekê!
Ti tewr keynan şîynî yenî ser
Ez tewr xortan şîynî kolîyan
Mi dûrî ra to ra çim şikitênî
Ma binê Kerreya Pîl de ameynî yewca
Yew mi vatîn, mi dima ti vatîn
Mi adir vistênî ta
Ez adirî de bîynî germin
Û çimanê to de bîynî vîn

Bermakê!
Ti helê yerî bîynî bêrîvan
Ma herê xo eştenî xo ver
Û ma kişta la ra pîya şîynî bêrî
Lewanê to yê sûran zerrîya mi helinaynî
Ti çi rind bîya keynaya wareyî

Ferhengek

aqilmend, -e:
bilge, bilgin
awanîye (m): yapı,
bina
berjewendî (m):
çıkar, yarar, fayda
bince (n): temel
Hardê Dewrêsî:
Dêrsim
hermete (m): kadın
huzbar (n): huzur
kamîye (m): kimlik
kuwarî (m): kovan
la/laye (m): ırmak
leşker, -e: asker
lorîke (m): ninni
merkeb, -e: eşek

nasname (n): kimlik
qasid, -e: elçi
qij, -e: 1.küçük
2.çocuk
reyayîş (n): kurtulma
reynayîş (n): kurtarma
şeqizîyayîş (n):
mahcup olmak,
utanmak
tavilî (m): anında,
hemen
tirkîstîye (m): Türkçülük
xar kerdiş: saldırmak, hamle yapmak

RASTKERDIŞ
Hûmara 83. de rîpelanê zereyî de semedê
tarîxî bi xeletî “Çele 2015” nusîyayo; gereka “Çele 2016” bibîyêne. Ma rast kenê.
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Roportaj

Îsmet Bor: “KIRDKÎ QISEYKERDIŞ SEREWEDARTIŞ O!”
Roportaj: Yaşar BALUKEN

îsmet Bor

Îsmet Bor kam o? Ti eşkenê xo bidî şinasnayîş?
Îsmet Bor yewo porgewr o; her muya porê ey de
yew dej esto. Û sey pêro kurdan merdimêko lete-lete
yo; yew leteyê ey welat de, yew xerîbîye de, yew
koyan de, yew suqaqen de, yew hepisan de yo...
Goreyê vatişê maya mi, ez zimistanî ameya dinya.
May û pîyê mi qayîl bî, mi bi Îsamîl name bikerî la
memurê nifusî nameyê min goreyê xo nayo pa. Vîst
û heşt serrî yê ez zewijîyaya û wayîrê panc qijan a;
yew laj û çar kênayî. Vîst serrî ra zêdîyer o ez
xerîbîye de ya. Xerîbîye hîn bîya kile dusîyaya
kezebê min a û mi vêşnena...
Eleqeyê to û ziwanî çi wext, senî dest pêkerd?
Eleqeyê min û ziwanî qijîya min ra esto. Keyeyê
ma de timûtim kirdkî qisê bîyên. Bê kirdkî yewna
ziwan qisêkerdiş, keyeyê ma de sey îxanetî bi. Keyê
ma de kirdkî qisêkerdiş çîyêko tebîî bi, seke DNAyê
ma de qeydkerde bo. Çunkî ma zanêne ke pîrikî ma
Mihemêd Silemûnî Zuha hukmatê tirkan rê sere darito we. Heta ke bêhemd nêbîyên, ma tirkî qisê nêkerdên.
Vanê wextê herbê Şêx Seîdî de benateyê Çewlîg
û Palî de lejêko zaf xidar vejîyeno. Etbehê kurdan
zaf zor danê leşkeranê tirkan. Tirkî çare teslîmbîyayîş de vînenê. Alaya teslîmbîyayişî kenê berz, la
yew begê Palî ke hetê tirkan de kewto lej, nêverdeno
tirkî teslîm bibê. Vano, nînan xora fîşengê xo zaf tay
ê, bineyna deyax bikerên pey ra ma rê qeweto newe
yeno, ma înan kenê tarûmar. Tirkî vanî, la hetanî o
wext zî inî ma kenê tarûmar. Begê Palî vano, bîyerên
ma înan xapînenê; diware pê kenî. Tirkî pê xo bixelisnî Quranî Kerîmî kenê rewtan a, û kenê berz. Etbehê kurdan verba Quranî tifing nêteqnenê. Wina bi
no diwareyê tirkan kurdî xapîyenê. Pîrikî min zî no
lej de bîyo. Ridê nê diwareyê tirkan ra pîrikî mi zaf
dejayo û reyna bawerîya xo tirkan nêarda. Vanê,
wexto ke Qeyserî de surgun bîyo, ne cemat de nimaj
kerdên û ne zî şîyên cayo ke tirkan tede desmaj
girewtên. Vanê Şêx Mistefayî vatên “Mehemed, ti
çira cematî dir nimaj nêkenî, ti wina tena nimaj
kenê?“ Ey vatên “Heyrûn, Ella Wekîl cemato ke tirkî
tede nimaj kenê ez ê cematî de nimaj nêkena...“
Yanî tirkî ma de sey ziwanê xap û îxanetî bi. Pîrikî
min ê hetê dadîya min zî qet nêverdayên ma tirkî
qisê biker. Eke ma qijan bênateyê xo de tirkî qisê bikerdên û pîrikî mi pê bihesîyêne, ca de mudaxele
kerdên û vatên “Kelum Qedîm, ez mela şima rê meyerî! Ez keyeyê xo de bilurkî nêwazena...”
Mi mekteb de zî tenefus de embazanê xo dir timûtim kirdkî qisê kerdên. Heta mekteb de mi rey-rey kilamê tirkî açarnayên kirdkî û vatên. Ez zewijîyaya,
kewanîya mi tirkî qisê kerdên. Aye se kerd-nêkerd
mi tedir tirkî qisê nêkerd. Zereyê çend mengan de
min ra hîna başêr kirdkî musa. La seke qijê ma bî, a
qayîl bî qijan dir tirkî qisê bikero. Pa dadî û cîrananê
ma ya her kes qayîl bi ez qijanê xo dir tirkî qisê bikerî. Mi na rey kerd rike, qijanê xo dir zî kirdkî qisê
kerd. Yanî kirdkî qisêkerdiş mi het sey serewedartişî
bi. Mi timûtim kirdkî qisê kerdişî ser o mucadele
kerdo.
Teberê Kurdîstanî de bi kirdkî ciwîyayîş senîn
o? Welatê xo ra dûrmendiş şima ser o senî tesîr
keno?
Ez na persê to bi yew hîkaye cewab bikerî. Homa
rehma xo pê bikero, Hecî Heseno Zuverij merdimêko
zaf erjîyaye bi. Yew lajê ey 1992 de Koyo Sipî de
şehîd bi. Her kesî ey ra zaf hes kerdên. Rehmetî
timûtim yew cis puro şimitên. Senî ke merdimî no
puro şimitên zaf boya pîse amên. Gama ke şimitên
dûnê puroyî nêantên, kerdên fekê xo û reyna pif
kerdên teber. Mi rojêk ey ra pers kerd va “Xal Hecî,
ti çira nê puroyê boyinî şimenî?“ Min ra vat “Lawê
mi, ti vonî ez keyfê xo ra şimena? Senî ke ez şi-

mena, boya fişqîyê dewa ma yena mi, ez xo rê binêk
welat tam kena ke wa hesreta welatî binişo.“ Yanî
senî ke rehmetî va, ma wina hesretê fişqînê welatî
yê. Tewr zaf zî welatê şarî welatê merdimî nêbeno.
Ma seyna serrî tiya bê, ma reyna xerîb ê...
Ti yew nuşteyê xo de vanê “yew prensîbê mi
esto; ez keyeyê xo de bê kirdkî sewbîna ziwan qijanê xo dir qisey nêkena. Kam beno wa bibo, eke
ame keyeyê mi, gereka no prensîbê mi qebul
bikero û o zî hem keyeyê mi dir hem qijanê mi dir
bi kirdkî qisey bikero.” Kesê ke qijanê xo dir bi
yewna ziwan a qalî kenî rê, ti wazenê se vajê?
Ez nêvana, pedagogê pêro dinya vanê, qijo ke ziwanê maya xo museno cuya xo de hîna zaf serfiraz
beno. Merdimo ke ziwanê dayika xo museno û qisê
keno, ziwananê bînan hîna asan museno. Çunkî ziwanê dayikê tena ziwan nîyo: pêçek wexto ke hema
pîzeyê dadîya xo de yo, o zî hîsanê dayîka xo ciwîyeno. Mesela, dayîke verba dejî senî reaksîyon
dana, verba şayîye senî reaksîyon dana, heskerdişê
xo senî mojnena ra, lorîkê ke vana senîn ê, kilamanê
ke goştarî kena senîn ê... Wina qij pîzeyê maya xo
de dinyaya teberî ra hayîdar o, her cayê cuye de qij
pa dayîka xo hîs keno. De nika mi ra vajên, kam yew
kurd bi hîsanê tirkan, ereban yan miletanê bînan hîs
keno? Kam yew kurd sey yew tirkî yan erebî
fikirîyeno? O ke kurd o, se kero-nêkero, ne beno tirk
ne zî beno yewna miletî ra. Wa xo mexapînî! Eke ma
kurd ê, ma gereka qijanê xo bimusnê kirdkî ke wa
qijê ma ziwananê bînan zî rehet bimusê. Çunkî bincê
musayîşê ziwananê bînan ziwanê dayîkê merdimî
yo.
Ti halê kirdkîya ma senî vînenî?
Ziwanê ma destê dişmenî ya bi asîmîlasyonêko
zaf bêînsaf a qetil bi. Çîyo ke pey de mend, ey zî ma
bi otoasîmîlasîyon a kişenê. Ez bawer nêkena ke bê
ma yewna milet rîyê erdî de wina îxanet bi ziwanê xo
bikero; bi destê xo ya ziwanê xo qetl bikero! Heto bîn
ra, ma rê çimeyê nuştekî mîras nêmendê. Ma nînan
pêro têvernê, rewşa kirdkî ya nikayine zaf rind aver
şina. Roj bi roje nuştoxî û wendoxê kirdkî zêdîyenê,
la bes nîyo. Kirdkî gereka mekteban de bêro musnayîş, keyeyeyan de qijan dir bêro qisêkerdiş.
Ti zî zanî ke zaf kesan bi Newepelî dest bi
nuştişê kirdkî kerd. Derheqê Newepelî de ti qayîl
î se vajî?
Zaf balkêş o, her kes şino mekteban de nuştişê
ziwanê xo museno, la ma hem wendiş hem zî nuştiş
Newepelî ra musenê. Hema hema her hûmare de
nuştoxê ke hewa ewilîne nusenê estê. Hela ke ez
wanena, vanê “na hûmarê de hend kesan newe
Newepel de dest pê kerdo nuşto“, perrî nîyenê min
a, ez perrena. Ez zana, redektorê Newepelî birêz
Roşan Lezgîn zaf tîtiz o, herf bi herfe redakte keno.
Kamca kêmanî esta bi rengo sûr a îşaret keno, rast
senî nusîyeno nuştoxî rê îzeh keno, wina pira-pira
nuştox, nuştoxîya xo aver beno. Ez qedê ey a, ey rê

zaf sipas kena. Arîyeqê çareyê ey înkar nêbeno.
Heto bîn ra Newepel tarîxî rê wesîqayêk o. Mesela,
folklorê ma, kulturê ma, edebîyatê ma yo rojane ûsb.
tede qeyd benê.
Ti eşkenê ma rê hîkayeya vistanikanê ke to arê
kerdê vajê? Arêdayîşê vistanikan de metodê to
senîn bi? To çi zehmet ant?
Senî ke sanikan de vajîyeno, keyeyê pîrikî mi zî o
qayde çatî hîrê reyaran de bi. Cuwaver, kesê ke
şîyêne Amed, Xarpêt, Dêrsim yan Erzirom û Mûş
amêni verî keyeyê pîrikî min ra vîyartên. Zafê înan
bîyên meymanê pîrikî mi. Wina her cayê welatî ra
sanikî û meseleyî tîya de amênê pêser. Pîrika min
zî, pîrikî mi ra ver Amed de zewijnaye bîya, aye zî
sanikî Amedî xo dir tê ardê. Nê sanikê ke mi arêdayê
beno ke di qatê înan zî bîyê vînd. Ê sanikê ke vîrê
min de bî, xora mi nuştî, ê ke mi xo vîr ra kerdbî, mi
tayî bi telefon goştarî kerdî û nuştî, tayî bi telefonê
destan maya mi kerdî vîdeo mi rê şawitî. La zafê
înan mi telefon ra goştarî kerdê û nuştê.
Kesê ke wazenê wareyê folklorî de bixebitî, ti
înan rê çi tawsîye kenê?
Hetê arêdayîşî folklorî ra ewro sey verî zehmetî
çinîk a. Zorî hîna zaf hetê çimeyî ra esta. Qijî ra bigêr
hetan pîlî her merdimî dir telefonê destanê smartî
estê. Kam ke yew merdimê verênî bivîno û qalî fîno,
zaf çîyan dano arê. Her merdimo extîyar sey xizinayêk o. Ma ewro extîyaranê xo ra fayde mevînê,
siba ra bîr, mirenê û xizinaya xo zî tê benê. Xora hîn
sey verî howce nîyo ma şi dewan ra bigêr û folklorîkan arêdê, çunkî hema-hema pêro dewijî bîyê
bacarî. No zî ma rê avantajêk o. Xora ziwanê ma zaf
bîyo kor û nuştişê ziwanê ma zî zaf berêy dest pêkerdo. Zaf çekuyê ma bîyê vîndî şîyê. Çîyo ke fekî vat
la to nênuşt, sey kîngerê wuşkî keweno vayî ver
şino, şino, beno vînd. Ma gereka destê xo têbidê, lez
bike û ewro bike, siba zaf berêy o...
Ti hîkayeyanê weşan zî nusenî. Ti hîkayenuştoxîya kirdkî senî vînenî?
Çekê nuştoxî çeku yê. Merdimo nuştox hîsan,
teswîran û tebîran bi çekuyanê xo ya ano ziwan û
nuşteyê xo wina xemilneno. Nuştoxê kirdkî bi ziwanêko feqîr a nusenê. Ziwanê ma zaf pey de
mendo û zaf çekuyê ma bîyê vînd. Heto bîn ra edebîyatê ma de munaqeşe zaf tay o. Merdim çîyek
nuseno, la nêzano gelo rind bîyo yan nê. Kêmaneyî
çi yê, ziwan senî ameyo şuxulnayîş, mesajo ke nuştoxî dayo fam bîyo yan nê... Û çîyo tewr muhîm zî,
wendoxê kirdkî tay ê. Ma xo rê nusenê xo rê wanenê. Her kes qayîl o kirdkî biciwîyo, la kes destê xo
nêkeno binê kerra; ne wanenê ne musenê ne
nusenê ne zî ê ke nusenê înan rê benê destek. Hal
wina bo moral nêmaneno, merdim qayîl nîyo binuso.
Kirdanê ma rê mesajê to çi yo?
Çi kêmanîye miletê ma esta ke xo miletanê bînan
ra qij vîneno?! Hetê wicdanî ra, hetê dînî ra hetê kulturî ra, hetê şarme û heya ra ûsb. Kam hetî ra ti vajî,
miletê ma zêdeyîyê xo estê la kêmanîyê xo çinîk ê.
Merdimo ke xo qij vîneno, ey merdimî de problemê
şexsî estê. Xo qij vînayîş; ziwan û kulturê xo zî qij vînayîş normal nîyo. O ke xo qij vîneno û şarî, kulturê
şarî, ziwanê şarî yê xo ser ra vîneno, o merdim wa
xo ra mevajo, ez merdim a! Yew vateyê vêrenanê
ma wina vano: “Xort kênaya dewê xo de nêzewijîyeno, vano, ez penc bîya piro. Şino yewna dewe ra
zewijîyeno, kêna bin zî pa çinîk o!” Ma gereka xo ra
hes biker û bawerîya xo yewbînan bîyarê. Kes ma
ser ra nîyo! Ez vana, miletê kurdî no çî heq nêkerdo.
Ma ne kesî ra qij ê ne zî kesî ra gird ê. Ma zî sey
pêro miletanê bînan evdê Elayî yê. Ne xo qij bivînên
ne zî ziwanê xo qij bivînên. Vanê ziwanê dayike
binceyê kamîya merdimî yo. Ez zî vana, xorînîya
kokê ma ziwanê ma de nimite ya, wayîrê ziwanê xo
bivejîyên, ziwanê xo bimusên, bidên musnayîş!

Kultur - Edebîyat

“Bölgesel Gericilik”
H u s e y î n ÇAKAN

To dadîyê mi bikiştênî zî aye destî
camêrdonî xerîban nêtepiştênî. Coka
kamî destê xo dergî aye bikerdênî
destê xo peyser antênî û vatênî "Ez
qurban, ez ha desmac a." O wext
destê ê merdimî hewa de mendênî,
dima rî û goşî ê kesî bînî sur û şeqizênî.
Senî ki o merdimo xerîb verê ma ra
şînî, na rey mi xo dadîyê xo ra eciz
kerdênî û mi ci ra vatênî "Qey Homay'
dayê dayê! La qey no desmacî tu çi
rey nêşikîyeno?" Aye zî mi ra vatênî
"Wiş, eybo sîya! Urf û edêt ma otur ê."
Wexto ke dadîyê mi hepisxane de
ameynî zîyaretîyê mi, semedo ke
destê embazanî mi nêtepîştênî, zaf
zorê mi şînî û ez verî embazanî xo de
şeqizyaynî. Çi wext ke ez towrî embazanê xo bişînî dadîyê xo het, mi
înan rê hal û meselayê dadîyê xo vatênî û ma o qayde şînî cayê zîyaretî.
Hancîna rojêk hepisxane de rojê

zîyaretê ma bi. Ê ki zîyaretkerdoxê
înan estbî, ma pêrune rîyê xo taşt, sareyê xo şit û kincê xo yê neweyî kerdî
pira. Verî ke ma bişîn cayê zîyaretî,
yew embazî mi ra vat "Ez wazena bîyerî dadî û babîyê tu bişinasnî." Mi zî
embazê xo ra vat "Cînekê hetê ma
destê camêrdanê xerîban nêtepîşênî.
Coka destê xo dergê dadîyê mi meke,
a go destê tu hewa de biverdo! O çax
him ti bişeqizî him zî ez. Tena hal-hewalê înan biperse, bes o." Ey zî mi ra
va "Temam."
O qayde ma pîya şîyî cayê zîyaretî.
Qelebalixê cayê zîyaretî zî sey mehşerî bi. Qîrî-wîrî, boya helmê însanan
ra merdim ne eşkaynî nefes bigêro ne
zî vengê merdimî hol şînî yewbînan.
Mi mîyanê nê mehşerî ra çimê xo
çarna û mi dadîyê xo dî. Ez a heli
peşmirîyaya û beynatê di qerdîyanan
ra lezalez vîyart ra û şîya înan het. Mi
lew na dadî û babîyê xo dest ir.
Ma hema hal-hewalê yebînan nêpersabi, embazê mi ame ma het.
Senî resa nêresa ma ver, ewil destê
xo da babîyê mi, dima zî dest dergê
dadîyê mi kerd. A vîstike rîyê dadîyê
mi bineyki bi sur, dima ra destê xo

REJÎMÊ STALÎNÎ

H u s e y în KARAKA Ş

NEWEPEL

Sîstemê Sovyetan, şoreşê 17ê oktobre
1917 de awan bî û 1991 de zî rest peynî. No
dem teqabulê 75 serran keno. Nê 75 serran
de pêro pîya hewt sekreteran sîstemê Partîya Komunîste rê serekîye kerde. Mabeynê nê
hewt kesan de oyo ke
mohrê xo dayo sîstemê
Sovyetan ro, Stalîn o.
Stalînî hîris serrî hukimdarîye kerde. No
yeno na mana ke Sîstemê Sovyetan esas sîstemê Stalînî yo. Xora
şarê rûsî zî zîyadêr no
fikir der o. Bîlekis heta ke
nostaljîyê ê sîstemî der ê,
no vate her dem fekê înan
der o: "Stalînî welatode feodal û wêran teslîm girewt û împaratorîya ke bombaya atomî
virazena, hêzêdo supero nîyanên teslîm kerdX" No vatiş tena hetê nostaljîkanê
rûsan ra îfade nêbeno, êyê ke dûrî ra stalînîstîye kenê, înan rê zî parolayêda muhîm a.
Raşt a ke Stalînî bi sîstemê xo yê totalîterî
welato wêran çarna ra împaratorîya supere.
La çi heyf ke na superîye daha zîyadêr teber
ra nîya eysena! Çimkî sîstem xo zere de cinawirode henên bîyo ke boyna leyîrê xo
werdê. Kifşkerdişê nê cinawurî, bi boy û pixa
xo 1991 de eke rest peynî û belgeyê KGB
pişkîyayî ra meydan, o çax ame fehmkerdiş.
Verê cû zî derheqê sîstemî de çîyê xelet û
xirabî zaf vejîyê. La ê wextan nê vateyî
manen temam sey "propagandaya antî-komunîstîye" û "demogojîyê emperyalîstan"
name bîyêne û kesî ci ra bawer nêkerdêne.
Mergê Lenînî (1924) ra demêko kilmek tepîya, Stalîn sîstemê xo organîze keno. Nê
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peyser ant û va:
- Bira, ez ha desmac a.
Senî ki dadîyê mi o qayde vat, ez
hem şermiyaya û hem zî peşmirîyaya. Embazê mi bineyki şeqizîya û
desto ke hewa de mendbi ard war û
bi şeklêko xo ra bawer û zanaye tirkî
vat:
- Normaldir teyze. Sizin suçunuz
değildir. Bunun asıl nedeni feodal
ilişki tarzı ve bölgesel gericiliktir!...
Embazê mi payanî ra vindert, bi
hes û hewesêko germ, kapîtalîzm ra
kewt ci, sosyalîzm ra vejîya. Sosyalîzm ra kewt ci, komunîzm ra vecîya.
Seke vera ey de ma hîrê tenî nêbî,
hîrê sey tenî bî. Ehend amebi eşq,
sey yew xetîbî pêro wesleyê ey leqaynî û kay kerdênî. Aluye fek de kef
daynî û çilkî aluyê ey peraynî ma ser.
Dadî û babîyê mi şoqe bibî, çimê
înan bibî gird, fekakerde ewnîyaynî ey
ra. Embazê mi hepisxane de çi ke
musabi û ezber kerdbi, ê çî-mî pêro
mîyanê çehar-panc deqayan de pêsero vatî, vatîX
Dima xatir waşt û şi masaya xo de
ronişt.
Senî ke embazê mi şi, dadîyê mi

sîstemî de serrê tewr krîtîkî 1928 ra hetanî
1938 ê. Nê des serran de kontrolêko yeman,
cuyade taybete yena ra, ziwan û zagonî kilît
benê. Bi mîlyonan însanî sey "dişmenê şarî"
yan zî sey "dişmenê partî" yenê îşaretkerdiş.
Ne heq maneno ne huqûq. Çeşît çeşît îşkenceX
Belgeyanê KGB ra tesbît bîyo ke 1928 ra
hetanî 1938 des û ju mîlyon merdim
ameyo kiştiş. Tena Ordîya Qizile ra 22
hezarî fermandarî (subay) sey
"xayîn" name bîyê û ameyê kiştiş. Eynî qayde davîst hezar zî
akademîsyen, nuştox û hunermendX
Zemanê Stalînî de Yewîya
Sovyetan de bombaya atomî
zî virazîyaya, raşt a! La çi
heyf ke no fealîyet bi destê
muhendis, fîzîkkar û alimanê
Sovyetan ney, bi destê ajanan
reseno sere. Xora sîstemê
Stalînî temamen sîstemê îstîxbaratî û ajanan o. Îlim û şîfreyê
bombaya atomî zî bi fealîyetê îstîxbaratî fîzîkzanayoxanê Amerîka ra
yeno girewtiş. No fealîyet endustrîyê înan
de zî eynî qayde yo. Makîneyê teknîkî û fabrîkayê girsî bi fealîyetanê ajanîye dewletanê
Ewropa ra kopya benê. Çimkî sîstemê Stalînî xo zere de her çî fînayo ra xof û xişimî
ver. Kesî de aqil-maqil nêverdayo. Unîversîte
û akademîyan de îlm beno sey tometêk. Bi
mezgode zelal analîz û krîtîk kerdene, fikir ra
fikir weçînitene, mumkin nîyo. Her kes kewto
derdê can û cuya xo.
Şefê KGB Pavel Sudoplatov, rijîyayîşî ra
dima sîstemê Sovyetan wina analîz keno:
"Peynî de, yew patolojîyo ke qet mumkin nîyo
ma heq ra vejîyîn, ma xo zere de peyda kerd.
Ma nêmusayîm ke xo zere de zafçeşîdîye û
zafrengîye qebul bikîm û tey bicuwîyîmX"
Ez çi wext derheqê rejîmê Stalînî de çîyê
biwanî, mumkin nîyo ke analojîyê ma kurdan
hêşê mi de nêbo rêz û resene! Ez nêzana
çira?
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pê laçikê xo çilkê aluyê ey serê rîyê
xo ra esteritî û mi ra va:
- Nê mêrikî va se?
Mi va:
- Wulay mi zî teba ci ra fam nêkerd.
A heli dadîyê mi destê xo akerdî û
va:
- Ya Rebî, ti binêyki aqil bidê ci.
Qey bîyo gêc, se bîyo!
Mi a vîstiki zereyê xo de otur va:
"Embaz embaz! Weli to sere bo. Şima
ehend zirtan û pirtan ça ra vecênî?
Herindê ehend zart-zurtan de şima bineyki raştîyê şarê xo bimusî hîna hol
nîyo? Şima her roje des dorimî na
dinya kenê xirabe û newe ra awan
kenê. Şima belayê xo sawênî her kesî
ra û şima nêeşkênî çi kesî zî. Wele to
sere bo embaz! Seke vanê ehend
zart û zurtî çayê şima ra rişênî war?
Wele to sere bo embaz! Şima pê nê
zirtan êdî keyeyê xo raşanayo. Wele
to sere bo embaz! Şima hîn çi çax
raştîyê şarê xo bimusî. Wele to sere
bo embaz! Ne şima teba xo ra fam
kerdo ne zî kesî teba şima ra fam
kerdo. Wele to sere bo embaz! No çi
halo xeflet o şima ha yê tede cuwîyênî!..."

BIWANÎ
Hesen Rûsipî
Kê esl û feslê xwu musenê
Kê mîtolojîyê xwu wanenê
Mêrxasanê xwu zî cuwîyenê
Kê tarîxê xwu nusenê
Zanaye nezanî ser ra yû
Desto dayox girewteyî ser û
De ma zî pêro bêrîn pêser
Wa duşmin nêvêjyo ma ser
Hîrê duşmenê ma estê:
Nêwendiş û cahîlê ma bestî
Feqîrê ma kerd bindestî
Vilabeyiş ma kerdî derdestî
Xelasîyê ma ha wendiş de
Azadî û serbestî wendiş de
Birartî û pîyabîyayîş wendiş de
Zengînê û modernîte wendiş de
Fekê peyxambêr ra amewo vatiş:
Hubrê qelema alimûn ra nuştiş
Eynî sey gunîya şehidan ra riştiş
Coka sîleh bibo zî ancî qelem tepiş
Biwanî pê namê Homay' ra
Biwanî pê emrê Ellay' ra
Biwanî emrê Quranî verîn ra
Pê xatirê pêyxamberî peyîn ra
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TIRŞÊ BAMYA

Amadekare:
Uzlem Doğuç

Malzeme: Şirîtêk bamyaya wişke, nîm kîlo Quşxane de rûn biqijilnê û goştî veradên mîyan.
Dima aqîtê firingîyan û îsotê perikinî
tîkegoşt, aqîtê firingîyan, simak, îsoto periîlawe bikên. Bamyaya ke yew
kin, sole, rûn.
kel piro ameyo û bîya
Viraştiş: Bamya bigirênê, eke
nermeke, veradên quşbîye nerm, serê adirî ra ronê û
xane.
Malzemeyê
bikerê sefik ro wa awa xwu
xwu baş pêşanê,
bineselîyo. Simaqî zî, yew
awa girênayî veratase de awe veradên ser ke
dên ser, sole zî îlawe
bibo nerm û tehm û rengê
bikên. Eke heme
xwu bido awe. Hetêk ra zî,
peyşayî, peynî de awa
goştî bidên adirî ser, wa bisimaqî îlawe bikên.
peyşo. Kînga goşt peyşa û awa
Afîyet bo.
xwu ante, adirê ci bitefênê.

ÎNSANO RAST
Arêkerdoxe:

Wesîle DOĞUÇ
Mintiqa: Licê

Yew bî yew çinê bî. Homay' pîlêrî yew çinê bî. Wextan ra wextê
verê coy de di şaristanêke de yew
mêrdek bî û yew zî cîranê yê bî.
Perey' cîranê yê ameybî diznayîşî.
Cîranî zî yê ra vatbî "To perey' min
diznay'." Mêrdekî cîranî ra vato
"Ez dizd niya, min perey' to nêdiznay'. Ti min bîlesebe' kenê dizd!"
Cîranî Qur’an girewto û ameyo
kêy' mêrdekî, vato "Ya ti bi
Qur’an sond wanenê ke to
perey' min nêberdê yan zî ti peranê min danê." Mêrdekî zî vato
"Bi Qur’an sond wendiş giran o,
sondo pîl o. Ez bi Qur’an sond
nêwanena. Perey' to çiqas
ameyê diznayîşî, ez ê peran
dana labelê ez sond nêwanena." Cîranî zî qebul kerdo û
perey girewtê.
Rocî ser o derbas biyê. Walîyê şaristanî hewnêke diyo. Bi
telalan daw' vendayîşî, kam
te’bîrê hewnê min bido, ez o se
hebî zerdan bidî înan. Fekê her
kesî de na xebere geyrawa.
Rocêke mêrdek bexçey' xwu
de xebetyayo, binê sîy' ra marêke serey' xwu veto teber. Mêrdekî zî mar diyo û ‘erd ra yew sîy'
girewta destê xwu yanê sîy xwu
berzo marî, marî vato "Vinde! Ti
min mekişe, ez o to ra çîke vacî."
Mêrdek zî vinderto û sîy' xwu
destê xwu ra veradawa ‘erd. Mêrdekî marî ra vato "Ti se vanê
vace." Marî vato “Walî hewnê xwu
de verg diyo û te’bîrê hewnê ci zî
go şaristan de qetlîamî bibê, gunî
zaf birişiyo.” Mêrdek kewto rayîr û
hamewo verê walî. Walî ra vato
“To hewnê xwu de verg dîyo, go
şaristan de gunî birişiyo, qetlîamî
bibê zafî.” Walî vato "T’ebîrê
hewnê min go zey vatişê to bo." Û

se hebî zêrî dayê mêrdekî. Feqet
mêrdekî zêrî nêdayê marî û mar
dayo verê siyan. Mar sîyan ver remayo şiyo, zêrî heme mêrdekî rê
mendê.
Miyan ra di aşmî derbas biyê,
ancî walî hewn diyo. Ancî walî telalî day' vendayîşî vato “Kam
te’bîrê hewnê min bido, ez o se
hebî zêran dan ci.” Mêrdek ancî di
bexçey' xwu de xebetyayo. Marî
ancî binê sîy' ra serey' xwu veto û
vendaw' mêrikî vato “Ez te’bîrê
hewnê walî zana. To verê coy bi
sîyan sere na min dima û to ez birîndar kerda, ema ez zey to niya,
ez o ancî te’bîrê hewnî to ra vacî.

Raver bê! Ti şo walî ra vace, to
hewnê xwu de liwe diya. Me’nay
enê hewnî, go di şaristan de sextekarî zafî bê û go însanan bixapênê. Cok ra zî go teşxele
viraziyo." Mêrik hetê walî ra vazdano û şino verê walî. Walî ra
te’bîrê hewnê ci vano. Vano "To
hewnê xwu de liwe dîya. Go di şaristan de sextekarî, zûrekerî û delevêrecî zafi bê." Walî ancî te ra
bawer keno û se zêran dano mêrikî. Mêrik ancî marî ra zêran limneno û uca ra remeno.
Ser o henî wext derbas beno.
Walî ancî hewn vîneo. Qeybê
hewnê xwu y' hîrêyinî ancî telalî

day vendnayîşî. Vato "Kam te’bîrê
hewnê min bido, ez o se zêran
bidî ci.” Mêrik ancî şino bexçey'
xwu û nişeno ro. Mar binê sîy' ra
vecêno meydan û vano “To hewa
bîne zî ez xapênawa û to ez birîndar kerda. Labelê ez o ancî te’bîrê
hewnî to ra vacî.” Mêrikî goş daw'
marî ser. Marî vato "Walî hewnê
xwu de mêşinî diyê. Go tiya ra
dima di şaristan de huzûr û şênayî
bibo. Go dizdî, fesadî û neheqî
orte ra wedariyo. Go hendî gunî
nêrişyo.” Nê vatişî ser o mêrik şiyo
şûney' walî û te’bîrê hewnê ci te ra
vato. Walî zî se zêrî dayê mêrikî.
Mêrikî verê xwu daw' kiye û kûr
fikiriyaw'. Vato “Eger mar nêbayne ez nêeşkayne te’bîrê enê
hewnanê walî bidî û min enê
zêrî nêgirotêne. Min sî eşte marî
û min o birîndar kerd. Min mar
xapêna û ê min ra başî nêdî.”
Dimay' enê fikrî ra mêrik şiyo
keye û zêrî girotê. Zêrî ardê bexçey' xwu û verê sîy' marî de
nayê ro. Marî serey' xwu binê
sîy' ra veto. Mêrikî mar diyo û
marî ra vato "Enê hîrê seyî zêrî
ê to yê. Ti nêbayne min nêeşkayne te’bîrê hewnê walî bidî.
Enê zêrî heqê to y'. Gere min
zêrî to dir bare bikerdênê.
Qeybê ge min zêrî to dir bare
nêkerdî ez uzrê xwu wazena."
Marî zî mêrikî ra vato “Ez mar
niya. A roca ke cîranê to ro to tometî kerdî û to ra vat Qur’anî ser o
sond biwane, to sond nêwend, ez
o Qur’an a. Zêranê xwu bigî. Enê
zêrî heme ê to yê. To rê bi xêr û
weşî bê." Mêrik şaş mendo. Dima
ra marî vato “Xwu neheq mevîne.
Hewa verîne, to ez birîndar kerda.
Çimkî walî hewnê xwu de verg
dîbî. Hewa diyine, to ez xapênawa
û ti remay', çimkî walî hewnê xwu
de liwe dîbî. Hewa hîrêyine de, to
zêrî ardî. Çimkî walî hewnê xwu
de mêşine dîbî. Huzûr, aşîtî û weşî
viraziya. Nê zêrî Homay to rê lutif
kerdê. Enê zêrî heqê to yê.” Anî
vato û mêrikî ra xatir waşto şiyo.

Rîpelê Cinîyan

HARDÊ DEWRÊSÎ
BÊ TÛ YO

Zimistan derg o, vêreno
Dima wisar yeno dayê
Wisar bê tû yo, dayê bê tû yo
Hamnan bê tû yo Tevê
Gul û sosin bê tû yo, dayê
Kemer kuç, teyrê yavanî
Berbeno, zîveno vano:
-Hardê Dewresî
Bê tû yo, bê tû yo…

Aşma zerde bê tû ya dayê
Bê tû ya, bê ma wa, dayê
Heşê gême, xozê birrî
Çemê Maskû, Lûya Tetî
Bê tû ya, bê ma wa, dayê...

Heq adirê zerrî rê dayê
Berbena, zîvena, vana:
-Welat bê tû yo, bê ma wo, dayê
Mîraz çîn o to ra ewro
Az bê mîraz o, dayê
Nûn o eskeva wo poto
Anculî yo
Nêno werdene…

Sevîm AYDIN

EY WE LAT

Sîbel DOĞUÇ

Ey welat, bi derd û bê dermano
Dişmin ancî kewto serê adir û awano
Nêdano to qet muhlet û emano
Çimê ey nêbeno pir bi nê ganano

Ey welato, bi jan û bê dermano
Veng şino heta bi koy û ezmanano
Yew nêhesyeno nê feryad û fîxanano
Qet hes çinî yo nê bêbavê miletano
Ey welato, bê rih û bê taqeto
Eskerê romî ti verdayê bê awazo
Keno ra to ser o dewr û dewrano
Qeybê ti nêgêrê nefes û gano

Ey welato, bi sebr û bi sebato
Xortanê Kurdistanî sond wendo
Ti do rizgar bibê ey delal welato
Wa dişmenî ser o xezeb bivaro

NEWEPEL

Kultur - Edebîyat

Cayê beno cayê nêbeno. Yew kergi
û yew dîk benî. Rojêk kergi vona, ez
ewro pankê bikero. Û gezi gîyena zereyê keyê xwu ruwena. Erd de yew
felqê toraqî vînena. Gêna nona verê
şibak a. Vona ez karî xwu biqeydeyno, inî felqê toraqî borû. Labelê dîko fessûr pê hesîyayo
ke kergi felqeyê toraqî şibak a
ronayo. Dîko nefsek lezabez
şûno ay felqî toraqî gîyeno û
ûca ra dûrî şino.
Kergi karê xwu qedeynena
û bena veyşon. Yeno vîr ke
yew deme felqeyê toraqî şibak
a ronabi. Şûna ewnîyena şibaki, eke toraqê ya ûca di nîyo.
Vona wullay û billay ay dîkî
nefsekî toraqê mi werdo. O
hêrs a gezî gêna şina dîki hete,
dîk pereno. La boça gezî weşûnena
dîkî, boçe raştê çimê yî yena û çimê
dîkî vecîno. Dîk agêreno kergi ra
vono:
- Ti ça ra ûna gere ti çimê mi biyera!
Kergi zî vona:
- Ti zî ça ra ûnî, gerek ti felqeyê toraqî mi bîyarî!
Dîk û kergi kûwenî pê, yewbîno ra
hêrs benî la yew çare nêveynenî.
Wirdî agêrenî yewbîno ra vonî ma şîyerê şerîat, wa bivecîro meydûn diray
kom heqdar kom neheq o.
Ina mesela ser kûwenî rayêr û
şonî. Epey yew zeman ra pey raştê
yew vergî yenî. Verg vono:
- Şima xeyr o? Îno şewdir ra şima
kewtê rîyaroX
Kêrg vona:
- Yew roje mi keyeyê xwu pank kerdinê, mi war de yew felqê toraqî dîbi.
Mi girewt berd şibaki di rona û mi va
ez karê xwu biqedeyno, bîyro inê
felqê toraqî biwero. Ti mevaj ke ino
dîko nefsek bêxeberda mi şîyo ay
felqê toraqî mi tirawito verdo. Ez zî
hêrs bîyo, mi bewçay gezî da çimê yî
ro, çimê ey vecîya. We mi ra çimê
xwu wazeno, ez zî ey ra felqê toraqê
xwu wazeno. Aha ti mela, de vaje
bira, ma kûm heqdar kûm nêheq î?
Verg vono:
- Ez înê gureyûn ra çîy nêzono û ez
mela zî nîyo. Bîyerî ma şorî melayê
hete, wa gureyê şima safî bikero.
Heme hîrê awca ra kuwenî tê, şonî.
Zaf tay şonî, raştê yew luye yenî.
Luye yîn ra vona:

KERGI Û DÎK

A r ê k e r d o x : Mistefa Gomayij
Mint iq a: Mîyar an

- Şima xeyr o? Ûno serê sibay ra,
çi qowmîyayo?
Verg vono:
- Waka luye, yew dehway ma esta,
ma gêrenê yew melayî, ma rî hal bikero.
Luye vona:
- Şima tam raştê melayê şerîetî
ûmey. Ez bi xwu yew seydayo pîl o.
No cîwar de medresaya mi esta. Ez
derse dono feqîyo. De hey bîyerî ma
şîr keye.
Verg, dîk û kerge luye dima rêz
benê şinê keyeyê luye. Luye vergî ra
vona:
- Bira, ti hê bîyî, yew gurey mi to
esto.
Verg kuweno luye dima şonû. Luye
vergî bena vêr yew kerrî û vergî ra
vona:
- Bira ti binê inê kerrî ma rî biaşone,
arişê mi ha bind o.
Verg vono:
- Temam wayê.
Verg ca de penco erzeno binê
kerrî, aşûneno. Yew seat ra pey, verg
binê kerrî keno virûveng. Çi ariş o, çiryayê çîyeke çîn yo!
Verg pê hesîyeno ke luye we xapeynayo. Keno ke binê kerrî ra vecîyo
teber, luye şina peyê kerrî, yew tehte
nisk dona vergî ser û verg binê tehtî
de mûneno. Kûzî wizîî kuwena vergî
ser, naleno wirreno, lûye ra vono:
- Waya mina rindeka delali, ez qirbûnî aya bejna to bo. Çimsîyaya mi.
Qaybê may û pîy xwu inê birayê xwu
yê belengazî binê inê kerrî ra veje. Ti
çina wazena biwaze mi ra!

TAXÛT Û TAWÛX

Arêkerdox: Ebdulqadir NECARANIJ

Rojêk Xarpêt de mela
camî de wazî dano. Wazanê xo de behsê îqtîdarê
taxûtî keno.
Kesê ke bi zilm dewlete
îdare kenê, yanî manaya
dîktatorî de vanê "taxût".
Mela vano ha taxût
ewna yo, ewna kerdo,
ewna vato. Vano taxût
zalim o, kafir o, filan û

bêvan o…
Cematê camî ra yew
merdim zî vano qey mela
vano "tawûx". Yanî vano
qey mela behsê "kerge"
keno. Deyax nêkeno, bi
hêrs melayî ra vano:
- Yaw mela! To camî de
çi rika xo besta tawûxe
ra, ti na tawûxe ra çina
wazenî?

Luye vona:
- Vergo bûyin û fisin. Bêxebîr qalî
meke! Sew sey to herê misrî çînê bîn
se ez sinî ciwîyena? Cayê to zaf rind
o. Ti cayê xwu ra xwu têmede. Hero,
rizqê to ûmebi verê linga to, to nêzona xwu rî biwerî. To grewtî
ardî vêr linga mi.
Luye vergî a hewa binê kerrî
de caverdûna û şona şikeftê
xwu. Eke mêmanî ya kerg û dîk
ha ronişte yê û pawebi ya yê.
Luye yew kitabo qalin gêyena
xwu desti û kergi ra vona:
-De vaji, şima çi pêkewtî?
Kêrg vona:
- Mi keye de cayê xwu rûwitîn.
Lûye ewnîyena kitab ra û
vona:
- To xwu rî pûnkeya xwu kêyerdînî.
Kêrg vona:
- Mi yew felqî toraqî erd de dî.
Lûye vona:
- We xwu rî rizqê to bi.
Kêrg vona:
- Mi berdi şibak a rona.
Lûye vona:
- To we dizdo ra nimitibi.
Kêrg vona:
- Labelê no dîk şi şibaki ra toraqî mi
tirawit û berd werd.
Luye vona:
- Dîk nefsek bi, dizdey kerde.
Kêrg vona:
- Mi boçay gezî day çimê yî ro,
çimê yî vecîye.
Luye vona:
- Dîk aya heq kêyerdibi.
Luye aya qala xwu ya peyên dima
kitabî padona û vona:
- Cezayê dîkî merg o.
Dîk keno ke pero la luye xwu erzena zûqlikê dîkî tebêşena û xeniqnena.
Kêrg vona:
- Waklûye to hewl kêyerd, cezayê
yî da, de mî rî misade, ez hîn şorî.
Luye xwu erzena kergi ser, qix-qixi
ginena kergi ro. Kêrg vona:
- Ina çi risfatî ya!
Luye vona:
- Kergê qixi-mixi mevej! Ez şîro
kumca ra rizqê xwu bîyaro. Homay
şima erşawitî linga mi ver, ez sinî
şima peyser verado? Rizqê mi zî şima
bî.
Luye dîk û kergi ûca wena. Vergî zî
verdûna yewna cem.

ÇEND VATEYÊ VERÊNAN

Arêkerdox: Hacî AKALIN
Mintiqa: Gêl

Aqilo sivik baro giran!
Boça herî hesabê verî.
Govendi durî ra weş asena.
Gunî nêbena awe!
Herê xwu bibesti cîranê xwu dizd meveci.
Kermê dari dari ra nêbo dari puç nêbena!
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MAR Û MERDIM

Çîrokbêj

Kurmanckî ra tadayîş:

Hesen Aslan

Merdimê ray ra şîyêne.
Raştê marê ame. Mar kewtibi
kemerêda girde bin. Ne şayêne bivejîyo, ne zî biluwo.
Zerrîya merdimî pa mende. Xo
da kemere ver, kemere hewadê û o reyna.
Marî xo weşana, werişt pîzeyê xo ser û xo dergê ey
kerd. [Do] ey de bidayêne.
Merdimî va:
- Maro, heyran, ma senî
beno, mi ti merg ra reynayî, ti
wazenî mi bikişî.
Marî va:
- Ma rewna ra ma dişmenê
pê nîyê, ez do to de da.
Merdimî kerd nêkerd, mar ci
ra nêgeyrayêne. Bado, ci rê
va:
- Qet nêbo ma şirê aqilmendê ra bipersê.
Mar qayîl bi, û kewtî rayere.
Gamê şîyî rastê lûyê ameyî.
Meseleyê xo ci rê va. Lû ewnîyê merdimî ra û huwê. Dima
înan rê va:
- Ganî ez cayî bivîna ke bişa
qerarê xo bida.
Peyser ageyrayî û ameyî kemere ver. Lû merdimî rê va:
- Ti kemere hewade.
Ey a hewadê. Lû marî rê va:
- Ti zî bikewe bin.
Mar kewt bin û merdimî kemere veradê ser.
Vîstê mendî, lû veng nêkerdêne. Marî va:
- Lûyê kanî qerarê to, ez kemere bin de pelixîyaya.
Merdimî zerrî kerdêne ke
şiro. Lû xo eşt vernîya ci û va:
- Fina, na kemere cayê ci ra
mehewade.

Çime:
Kovara Hawarî, hûmare 6

ÇER X

Çerxê zemanî çerx keno
Zê arêyî merdimî tehneno
Merdim emrê xwu tadano
Holî û xiravîye ser...

Çerx dewam o heyatê însanî de
Însan zî tede yo şino û yeno
Çerx zê adirî beriqîyeno
Çerxê zemanî çerx keno

H aş î m G Ü R E L Î

NEWEPEL
rojnameyo
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HUSEYNÊ HECÎ
Arêkerdox: Îdrîs YAZAR

Çimeyî: Mih Ehmed Huseyn, Wisê Cimî,
Xala Şîni, Dayika Mi
Mintiqa: Mîyaran

Husey' wadey’ Hecî yew saray a
Dişmenûn qarşî d’ pencara ya
Leyla Terhunij' ha pa runişta ya
Mi va, ya ha serey’ lajê mi dima ya
Ax may’ tu kûr ba, yewekê mi

Huseyn’ qatira qir' berda ser’ ênîyo
Kerd vernîya Huseyn' Leyla Terhunijo
Wulla tu ra vûnî Huseyn Hecî yo
Gidî tu ra vûnî lajê cûmêrdûn o
La ti hinday numey’ xwu nîyo
Ez meraqlî sifrey’ wadî nîyo
Huso ez meraqlîy’ beşna tu yo
Huseyn va de siktir dela orispîyo
Mi xwu r’ tu d’ kerd yew yerîyo
May’ to kûr ba qîtekê mi

Numey’ dayka Huseynê m’ Emîna ya
Numey’ keynay’ Huseynê m’ Redîfa ya
Numey’ cênîya Huseynê m’ Zilxa ya
Numey’ dosta Huseynê m' Leyla ya
Ya bîy' çend serrî ha Huseynê mi dima ya
Heywax, ya ha serey’ lajê mi dima ya
Gidî may’ tu kûr ba yewekê mi
Hus vûn’ Zilxa cila m’ kaş ke ser’ bûnûno
Zilxa cil bena serê bûnûno
Huseyn Hecî lulî xwu feka nûno
Leyla vejîyena pencerûno
Dayka tu kûr ba qîtekê mi
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Husey' mi va ser’ Pîrajmûn dehlê barî
Lajê m’ mi va verê xwu tad’ nayê Palî
Mi va xwu rê bigeyre yew cênî
Tu va dayê ez Zil nêkeno wayîr wesnî
Tu va mi xwu r’ Leyl di kerd yew yerî
Heywax may’ tu kûr ba cahîlê mi
Mist’ Bes esker ra resaynî
Xayinûn û fesadûn ti ra vaynî
Vayn’ Huseyn Hecî Leyla dim’ geyraynî
Ax may’ tu kûr ba qîtekê mi

Ama dekar:

E h m e d ê D i ri h î

Huseyn hawa yen’ haway koyûno
Heywax derdûn kulûn xo ya ûno
Key Hecî şînî di verdûno
Wulla Mist’ Bes gawiro bêîmûn o
Mi va wi hewalê qesba ra çî nêzûno
Husey wulla derdê qesba zaf girûn o
Mist verê tifing’ tadûn Huseyn’ min a nûno
Dayka tu kûr ba Huseynê mi

Husey hin yere wo rojhawûn o
Sey' geyraya Pîrajmûno
Leyla çimsîyay’ ha şûna Terhûno
Vajî wa Hus cila xwu nêerzo ser’ bûnûno
Vajî Mist Bes tifing tu ya nûno

Husey' mi va bin’ Pîrajmûn bêwî dar o
Ser’ Pîrajmûn bêwî dar o
Xeber imey dayka kûr rî, va Huseynê tu birîndar o
Mi vênda Lat da mi va darba Huseyn’ bêcebar o
Dayka tu kûr ba qîtekê mi
Husey' mi va şew şîya nêmey’ şewûno
Şar’ ma şîyo qisimûno
Yew veng yeno yew vêndûno
Hinê Adî ha vênda Nûrî Hecî dûno
Vûn xeber bid' Pîrûn sawcîyûno
Vajî kişiyayo Huseyn’ Hecîyo
Ax wulla seba Leyla orispîyo

Wazenê şir o M ekk e y an Hel eb,
Ge r çi nê bo me r di mî de e de b,
F er qê xwu ç inê yo bi yew m erkeb!
Coka her çî ra ver edeb, edeb.. .
Ro şan Le zgî n
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Elazığ cd. Diyar Galeria C blok
No:9 Yenişehir / Diyarbakır
Tel: (0 412) 223 03 69
newepel@hotmail.com
Baskı:
Zekisan Ofset, Şehitlik semti
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astorkey (Pali)
engura maran
(Kovara Vate)
engurê maran (Çolîg)
kuwek (Pîran)
pisîngmêwe (Sîwan)
vaşbeqlikok (Bongilan)
xozmêwe (Sêwregi)

Kurmancî: hezargez, hizargez, mêwa maran, pisîkmêw, tirîyê maran,
tirîyok
Soranî: delîyê bejî, dermane mar, tirîyê rovî
Goranî: hengurê dêwe,
mêwe marane
Latînî: Bryonia
Tirkî: binkulaç, şeytan
şalgamı

EY ŞEHÎD

| M. Mamet QETEKONIJ |

Ragip YILDIZ (Sîdar)’î rê…

Ey şehîdo pîl, ti qet nêmirenî
Dişmenî bi destan a xo tersnenî

Hem bi weşîya xo hem bi mergê xo
Timûtim hêz danê embazanê xo
To xo feda kerd seba Kurdistanî
Ma xortan rê vejîyê yew raywanî
Qeteko, Tebaxe 2015

