
Grûba Xebate ya Vateyî, hem
seba pîrozkerdişê hûmara
50. ya kovara Vateyî hem zî

seba berzkerdişê qedr û qîymetê
nuştişê kirmanckî (zazakî), kombî-
yayişê xo yê parî de qerar dabi ke bi
nameyê kovare yew musabeqaya hî-
kaye û şîîranê kirmanckî organîze
bikero.

Netîceyê musabeqaya “Xelata
Kovara Vateyî”, 09.04.2017 de Dî-

yarbekir de şaxê Weqfa Îsmaîl Be-
şîkçî de bi yew merasîmî îlan bi û
xelatî dîyayî.

Netîceyê musabeqa gore, warê
şîîre de şîîra “Birînê Tegelinî” ya
Ugur Sermîyanî û warê hîkaye de zî
hîkayeya “Şadîya Şade” ya Qemer
Erdoganî bîyî yewin. Nadîre Guntaş
Aldatmaze xelata Ugur Sermîyanî û
Nureddîn Celalî zî xelata Qemer Er-
doganî da.

Wendoxê kovara Vateyî û gelêk
heskerdoxê xebata nuştekî ya kirdkî
beşdarê merasîmî bîy. Merasîmê xe-
late hetê serredaktorê kovare Îhsan
Esparî ra îdare bi. Merasim de Me-
hemed Malmîsanijî şîîra Ugur Ser-
mîyanî beşdaran rê wende, Qemer
Erdoganî zî hîkayeya xo wende.
Eserê ke xelate girewta do kovara
Vateyî de biweşanîyê.

NEWEPELr o j n a m e y o k u l t u r î

Nîsane (Nisan) 2017 Hûmare: 98 Vaya / Fîyat: 1 TL

Verrojê Koyê Hesarekî ke
ewnîyeno hetê Çewlîgî ra. A
mintiqa ra vanê “Pûex“. Koyê

ke mabeynê Çewlîg û Xarpetî de yê,
Pûex orteyê ê koyan de yo. Na min-
tiqa hetê rojawanî de dewa Kuer-
mûnî ra dest pêkana, hetanî verê
merkezê Çewlîgî yena. Awkê Saxy-
erî ke mîyanê sûka Çewlîgî ra vîye-
rena ra û şina rişyena Çemê Mûradî
ser, yew qismê na awe mintiqaya Azî
ra, yew qismê ci zî mintiqaya Pûexî
ra yena. Bê Çîrîs çahar hebî dewê
Pûexî kiştê na awe de, rojhelat ra bi

rojawan rêz benê. Pûex de nê panc
dewî estê: 1)Çîrîs (Çiris), 2)Dawa
Cêrîn (Aşağıköy), 3)Dewa Mîyûnîn
(Ortaköy), 4)Şawûn (Şaban) û 5)
Kuermûn (Yelesen).

Yew xusûsîyetê Pûexî esto ke
heme dewê na mintiqa bê mezra yê.
Yanî mezrayê nê dawan çin ê.

Dawa Cêrîn ra Hecî Hemîdê
Qasûn (Hamit Uslu) 1927 de ameyo
dinya, nika 90 serre yo. Ey va:
“Babîyê mi vatêne, meseleyê Şêx
Seîdî ra dima, na mintiqa de dawan
ra Çîrîs veyşnîya. Dewlete Çîrîs ra

Elî Çêtî ra va ‘Ti axayê dew ê‘ û
o surgun kerd şawit Qayserî.
Uca de kerd hepis. Dima ver-

ada, o zî reyna ageyra ame
dewe.“

Di serrî cûwa ver Koyê
Hesarekî de yew tesîsê xijî

(qeyax) kewt fealîyet. Viraştişê
nê tesîsî ra tewr zêde qijê de-
wanê dorûverê Koyê Hesarekî
bîyî şa. Dewê Kuermûnî zî ver-
ardê Koyê Hesarekî de ya, qijê
na dewe zî xij ra zaf hes kenê.
Feqet melûm o, kesê ke qeyax
kenê, exlebê xwu hetê madî ra
halê înan baş o, çimkî malze-
meyê xijî zaf vay ê. Ridê vayîya
malzemeyan û bêîmkanîye ra
qijê Kuermûnî semedê xijî
malzemeyê xwu pê destanê
xwu virazenê. Mesela, Dîyar

Bulşu hema desserre yo, o zî nê
qijan ra yew o û wazeno bibo xijbaz.
Dîyar viraştişê taximê xwu yê xijî ma
rê wina tarîf kerd:

“Ez hêverî gêyraya darêko
gozîyer la mi peyda nêkerd. Dima mi
yew daro valyer peyda kerd, mi bi
şeklêko mehkem taşt û kerd sey
qeyaxan. Viraştişê binê qeyaxan ra
pey mi qerelastîk pê mixan a tede
kuwa û mi monte kêrd. Feqet dar va-
lyerîb, no rid ra qeyaxê ke mi vi-
ratştibî serê vowre de xij nêbî û nêşî.

Ez ewnîyaya nêşînî, mi sey xortimî
yew borî peyda kerd, mi kerd di letey
û mi dusnay binî qeyaxan a. Nika
qeyaxê mi zaf rind î, zaf weş xij
benî.“

Vanê eşq û bêîmkanî, însanî kenê
mucît. Exlebê xwu, tutê ke mîyanê
zor û zehmetî û bêîmkanîye de benê
pîl cuya xwu de hîna serfiraz benê.
Dest bierzê çi gureyî, bin ra vejîyenê
û aver benê. Înşala kedê Dîyarî zî
tewş nêşina û o zî beno xijbazêko
namdar, kuweno musabeqayan
beno şampîyon û şino olîmîpîyatan.

Çewlîg, 03.04.2017

Tutê Kuermûnî
û Eşqê Xijî
Aydin Batur

Bîlal Zîlan, Di Kitabê Muhemmedê
Şêx Ensarî: "Raro Raşt" û "Me’lû-
matê Dînîye" (Metn û Cigêrayîş),
Weşanxaneyê Vateyî, Îstanbul
2017, 240 rîpelî
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YÊ ZAZAKÎ

VEJÎYAYÎ MEYDAN
Bi nameyê "Raro Raşt" û

"Me’lûmatê Dînîye" di kitabê Mu-
hemmedê Şêx Ensarî ke 1947 de
nusîyayê la nimite mendê, Bîlal
Zîlanî sey tezê lîsansê berzî
amade kerdî, dima sey kitabî neşr
bî. Nê her di eserî bi hawayêko
menzûm derheqê eqîde û fiqihî de
nusîyayê û tarîxê lîteraturê nuştekî
yê zazakî de sey kitabê hîrê-
yinî hesibîyenê.

Netîceyê musabeqaya hîkaye
û şîîranê kirmanckî (zazakî)

îlan bî û xelatî dîyayî.
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XELATÊ KOVARA VATEYÎ DÎYAYÎ

Nureddîn Celalî û Qemer Erdogan
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CORA-CÊR

1- Mengêka wisarî - Awke
2- Otomobîle - Serbest, hur
3- Xor dîyayiş, nizm û qij vî-
nayiş - Kemere, kerra, sî
4- Îqtîsad, aborî
5- Sembolê radyumî - Rojhelato
Mîyanên de welatêk - Kamca,
kure, çica
6- Rojhelato Mîyanên de miletêk -

Dem wext, mehal
7- Moxle, demle - Beyraqe
8- Şayed, eger - Aqubet, peynî
9- Neqş û nejirê kemeran/kerrayn

- Nûranî, nûrdar
10- Wextê qefilîyayişî de awa ke
canê merdimî ra şona - Pîroz,
bimbarek

Qamûsul-Alem ansîklopedîyo yewin
o bi tirkî yo. Şemsedîn Samî ke bi eslê
xwu arnawid o, ey serranê 1889-1898
de amade kerdo. Tede nufûsê Kerkûkî
winî tesbît biyo: “Çarine ra hîrêyê şarê
xwu kurd o, êyê bînî zî tirk, ereb û êyê
bîn ê. 760 hebî yahûdî û 460 hebî zî
keldanî estê.”

Badê Şerê Cîhanî yê Yewin înglîzan
seba petrolî kemalîstan dir pêkerd, me-
selaya kurdan lehê tirkan de tefêna û
“Wîlayetê Mûsilî“ ke teqabulê erdê Kur-
distanê Başûrî ra vêşêr keno, seba pet-
rolî mîyanê sînorê mandaya Îraqî de
verda. Badê ke 1927 ra pey Kerkûk de
bîrê petrolî akerdî û xetê kiriştişê petrolî
ver bi Hayfa û sewbîna cayan saz kerdî,
dima zî rafînerî kewtî fealîyet, coka Ker-
kûk hîna zaf bi yew cayo cazîb. Nufûsê
bajarî vera-vera zêdîya. Hûmaritişê
1957 de, cewabê persa “şima kamcîn
ziwan qisey kenê” wina ameyo dayiş: %
48.2 kurdkî, % 28.2 erebkî, % 21.4 tirk-
mankî, % 1.84 ziwanê bînî.

Wexto ke 11 adare 1971 de pey-
mana Otonomîya Kurdan mabeynê
Mistefa Barzanî û Sedam Huseynî de
îmza biye, îdareyê îraqî zaf rike kerd ke
kurdî fek Kerkûk ra veradê la Barzanî
qebul nêkerd. Coka dewrê rejîmê Se-
damî de polîtîkaya erebîzekerdişê Ker-
kûkî zaf pêt ameye tetbîqkerdiş.
Xaseten mîyanê serranê 1986-1988 de,
operasyonanê Enfalî de, yanî jenosîdê
kurdan de, hîna zaf Kerkûk û mintiqa-
yanê dorûverê ci de 180 hezar kurdî
ameyî qetilkerdiş. Nê operasyonan de
qismêk tirkmanî, asûrî-suryanî-keldanî
û yahûdî zî ameyî qetilkerdiş. Coka hû-

maritişê serra 1997î gore nufûsê Ker-
kûkî winî tesbît bi: erebî % 72, kurdî %
21, tirkmanî % 7.

20 adare 2003 de Hêzanê Hempey-
manan pêşengîya DYA de mudaxeleyê
Îraqî kerd û rejîmê Beasî rijna. Serrêk
badê pey, roja 8 adare 2004 de, Qa-
nûnê Esasî yo muwaqet yê Îraqî îlan bi.
30 çele 2005 de Îraq de weçînayişê pê-
royî virazîyayî û Parlamentoyê Îraqî
pêame. Parlamentoyî 8 adare 2005 de
Qanûnê Esasî yo muwaqet tesdîq kerd.
Bi no qayde, nê Qanûnê Esasî gore
“Îdareyê Federal yê Kurdîstanî“ resmen
ronîya. Sînorê Mintiqaya Kurdîstanî zî
teqrîben Otonomîya Kurdan ya 1971î
gore ameyî tesbîtkerdiş. La ereban der-
heqê erdê Kurdistanî de, ancî sey verî,
problemî vetî. Coka Duhok, Hewlêr û
Silêmanîye ra teber heme erd û bajarê
kurdan yê sey Kerkûk, Xaneqîn, hetê
rojhelatê Çemê Dîcle yê bajarê Mûsilî,
Zumar û Şengal sey mintiqayê îxtîlafinî
mendî. Seba nê cayan Qanûnê Esasî
de madeya 140. îlawe biye ke mîyanê
di serran de, tewr erey hetanî adara
2007î, şarê ê doran bi referandum qerar
bido, gelo binê îdareyê hukmatê mer-
kezî yê Îraqî de manenê yan ageyrenê
Kurdistanî ser. Hetanî referandum, nê
cayî do kontrolê Hukmatê Merkezî yê
Îraqî de bimendêne.

Hetanî hezîrana 2014î zî Hukmatê
Merkezî yê Îraqî ne verda referandum
bibo ne zî nê cayî teslîmê kurdan kerdî.
Labelê çerxê feleke sewbîna geyra!
DAIŞî hezîrana 2014î de hetê Reqa ra
êrîşê Mûsilî kerd, hêzê leşkerî yê Huk-
matê Merkezî yê Îraqî tepîştî, destê
înan bestî, bi hawayêko wehşîyane kiştî
û dîmenê înan înternet de weşanayî.
Cayanê bînan de leşker û polîs û me-
murê erebî qerifîyayî. Kerkûk zî tede,
bajarî û ê mintiqayî heme ca verdayî re-
mayî. Coka hêzê kurdan Kerkûk de
cayê xwu hîna pêt girewt. A roje ra nat

êdî Kerkûk tamamen kontrolê kurdan
de yo. Çend rey DAIŞî êrîşê Kerkûkî
kerd la kurdan bi bedêlêko giran bajar
pawit. Bi no qayde, çi kurdî çi ereb û
tirkmanî, heme şar û bajarê Kerkûkî sa-
yeyê hêzê kurdan de muhafeze mendî.
Eke winî nêbiyêne, Kerkûk zî eynî sey
Mûsilî û bajaranê bînan wêran biyêne
şiyêne.

Walîyê Kerkûkî Necmedîn Kerîmî
roja 14 adare 2017 de yew qerarname
îmza kerd ke êdî dayreyanê resmî yê
bajarê Kerkûkî de, eynî sey Îdareyê He-
rêma Kurdistanî, kîşta alaya Îraqî de
alaya kurdan zî bêro aliqnayiş û kurdkî
zî bibo ziwano resmî. Meclisê Bajarê
Kerkûkî ke 41 endamê ci estê (26 kurdî,
9 tirkmanî, 6 erebî), roja 28 adare 2017
de kom bi û bi rayê 22 endaman qerarê
walî tesdîq kerd. Bi no qayde, heme
dayreyanê resmî yê Kerkûkî de kîşta
alaya dewleta Îraqî de alaya kurdan zî
aliqnîya. Naye ser o, qismêk tirkmanê
Kerkûkî ke Tirkîya ê organîze kerdê û
tayê erban, no qerar protesto kerd.
Dima Parlamentoyê Îraqî de, tena par-
lementerê erebî kom bîyî û qerarê Mec-
lisê Bajarê Kerkûkî derqanûn îlan kerd.

Îdarekarê dewleta Tirkîya û zafê sî-
yasîyanê tirkan, qîreqîr kerd va “Ker-
kükteki Türkmen kardeşlerimiz“ û vera
nê qerarê Meclisê Bajarê Kerkûkî de
hêrs bîyî, Îdareyê Kurdistanê Başûrî
tehdîd kerd. Zemano ke ereban 1988
de operasyonanê Enfalî de tirkmanî
qetil kerdêne tu veng tirkan ra nêvej-
yabi!

Îranî zî vera qerarê Meclisê Bajarê
Kerkûkî vengê xwu kerd berz. La Hê-
zanê Kurdistanî Başûrî, ancî walî û
Meclisê Bajarê Kerkûkî vera nê heme
tehdîdan de bi dîrayet vindertî. Meclisê
Bajarê Kerkûkî gamêne eşte û va, ma
do madeya 140. gore referandum bikin
ke Kerkûk Îdareyê Kurdistanê Başûrî
wa bêro girêdayiş.

Partîyê sîyasî yê Kurdistanê Başûrî
xwu mîyan de reqabet bikerê zî, zafê
înan di heb-hîrê heb kom bîyî û qerarê
referandumê xwuserîya Kurdistanê Ba-
şûrî girewt. No mîyan de, zafê partî û
şexsîyetê kurdî yê parçeyanê bînan zî
bi heyecan paştgiriya nê hemleyanê
kurdanê Başûrî kerd. Îhtîmalêko pîl,
emser Başûr de seba xwuserîye do re-
ferandum bibo û Kerkûk zî tede, bajar û
mintiqayê îxtîlafinî zî beşdar bibê.

La çi heyf yew hereketê sîyasî, tam
nê merheleyî de alaya kurdan red
kerde. Mesûlanê nê hereketî beyanat
da va “Na alaya ke başûrê Kurdistanî
de esta, yê dewrê netewe-dewletan a,
yê şarê kurdî nîya, tena yew tebeqeya
hakime temsîl kena. Ma wazenê her
kes alaya konfederalîzmê demokratîkî
rê hurmet bikero.“ Eynî hereket, nêwa-
zeno kurdî dewlete ronê. Bi no qayde,
no hereket nêwazeno bajarê Kerkûkî zî
destê kurdan de bo. Gelo tîya de seqe-
tîyêka cidî çin a?

Gereka ma naye qebul bikin ke erjê
mîlî; alaya kurdan, ziwanê kurdî, sînorê
erdê Kurdistanî, mavajîm bajarê Ker-
kûkî û çîyo tewr muhîm îlankerdişê
dewleta xwusere ya kurdan meseleyê
ma yê neteweyî yê. Meseleyanê nete-
weyî de, heme partîyê kurdan, heme
ferdê kurdan, înan mîyan de reqabet û
problemî çiqas giran benê wa bibê, ge-
reka menfîetê neteweyî gore hereket bi-
kerê. Menfîetê neteweyî zî, çiyêko
mubhem niyo. Yew tut zî eşkeno bi-
zano, eşkeno texmîn bikero ke faydeyê
kurdan çi de yo.

* * *
Mesrefê hûmara verêne Avû-

kat Neymetullah Gunduzî û
mesrefê na hûmare zî Mamosta
Harûn Bozkurtî da, ma înan rê
yew bi yew sipas kenê.

EDÎTORÎ
RA

ÇEPA-RAST

1- Dara gozan, dara ke gozan gêna
- Suffîksê mesderan
2- Hacetê utîkerdişî - Arêkerdox,
keso ke çiyan dano pêser
3- Bijike, pelxaçe, nana binê adirî -
Îrtîbatê/munasebetê mabeynê di
çiyan yan zî hetan
4- Taxim, kome, grûbe - Kilmnuştişê
“Intelligence Quotient“

5- Baxwan, keso ke miqateyê
baxan/rezan beno - Cayê vindertişê
trêne
6- Halo sade yê zemîrê “mi/min”î -
Nazdar, keso ke zêde ra naz û nuz
keno
7- Erînayox; keso ke heqê rojname,
kovar û sn verî ra dayo û hûmare bi
hûmare gêno - Qers de pagê/xirbê
armenîyan
8- Pêxamberêk - Karmend, keso ke

tabiê amiran o
9- Werdêkê areyî/sêpareyî
- Peyedatêk
10- Emike, waya
babîyî/pîyî - Tehlîl
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Roşan LEZGÎN

Cewabê Hûmara Verêne
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Kitabê Bîlal Zîlanî bi nameyê Di Ki-
tabê Muhemmedê Şêx Ensarî: "Raro
Raşt" û "Meʿlûmatê Dînîye (Metn û Ci-
gêrayîş) ke Weşanxaneyê Vateyî ra we-
şanîya, 2016 de hetê Unîversîteya
Artukluyî ra sey tezê lîsansê berzî qebul
bîyo, la seba kitabî dima nuştoxî tikêna
kerdo hîra û sey kitab weşanayo.

No kitab, eseranê Raro Raşt û Meʿlû-
matê Dînîye yê Muhemmedê Şêx En-
sarî ser o yo. Muhemmedê Şêx Ensarî
(1879-1976) dewa Pîranî Şêxmalan ra
yo. Nê eserê menzûmî serranê 1947-
1948 de nuştî. Raro Raşt derheqê eqîde
de, Meʿlûmatê Dînîye zî derheqê fiqihî
de yo. Hetê kronolojîkî ra, lîteraturê nuş-
tekî yê kirdkî (zazakî) de kitabê hîrêyin û
çarin ê; la wareyanê xo de kitabê yewin
ê ke bi kirdkî nusîyayê. Nê kitabî hetanî
ewro sey destnuşte tena hetê derdorêkê
mehdûdî ra zanîyayêne, cora bê xeyja
çend kesan xebera kesî înan ra çin bî.
Bi na xebate reya verên a ke nê kitabî
şinasîyenê û ser o tehlîlo edebî virazî-
yeno.

Kitab çar beşan ra yeno pê. Beşê
yewin de kurdkî de û ziwananê bînan
de, derheqê eseranê eqaîd û fiqihî yê
menzûman de melumat dîyeno. Beşê
diyin de, heyatê Muhemmedê Şêx En-
sarî ra behs beno û eserê ey dîyenê şi-
nasnayene. Beşê hîrêyin de hetê şekilî
û huneranê edebî ra metnê kitaban teh-
lîl beno. Beşê çarin de zî metnê kitaban
bi usulê tenqîdî transkrîbe bîyê. No beş
de metnê “Raro Raşt" û "Meʿlûmatê Dî-
nîye” alfabeya erebkî-kurdkî ra tadîyayê
alfabeya latînkî-kurdkî ser.

DI ESERÊ KEHENÎ
YÊ ZAZAKÎ 

VEJÎYAYÎ MEYDAN

Çemê Munzurî cêrê gilê Babe Mun-
zurî ra dest pêkeno. Zîyareta Babe
Munzurî serê Koyê Munzurî de ya.
Çemê Munzurî mîyanê Deşta Zeranîge
(Yeşilyazı) ra vîyereno û keweno mî-
yanê gelî, kert û neqebanê xorînanê
tenganê asêyan ra herikîyeno, başûrê
Mamekîye de reseno Çemê Xarçîkî.
Ûzûnçayir ra pey reseno Gola Kebanî.
Dêrsim de çemo tewr namdar Çemê
Munzurî yo. Maseyî û awa zelale ya
Çemê Munzurî bi name û veng ê.

Vakurê rojhelatê Deşta Zeranîge de,
cêrê Çemê Munzurî de, dorûverê
Dewa Jare (Ziyarete) de Çimeyê Mun-
zurî estê. Vanê cuva ver çewres çimeyî
(hênî) uca estbîyê. Awa ke çimeyan ra
vejîyena sey şitî sipî ya. Nê çimeyî cêr
de resenê pê û êdî Çemê Munzurî dest
pêkeno. Dergîya Çemê Munzurî hetanî
Pulur (Ovacixe) hewtês kîlometeryî û
hetanî Mamekîye heştay kîlometeryî
ya. Dorûverê Zeranîge û Koyê Munzurî
de darê meşcereyê hûşî (huş meşce-
resi) estê. 

Dereyê Solhesenî û Dereyê Mircanî
dorûverê Çexperî (Güneykonak) de re-
senê Çemê Munzurî. Dereyê Qerqan
başûrê rojawanê Mamkireke (Çayüstü)
de, nêzdîyê Sorşîvenke (Kazanç,
mezra Dewa Sûre) de reseno Çemê
Munzurî. Dereyê Axpanosî zî başûrê
rojawanê Zaxge (Sarıtaş) de reseno
Çemê Munzurî. Dereyê Borî û Dereyê
Ginîye verûverî Borgînîye (Çıralı) de
pêser benê û sey Dereyê Laçî dorû-
verê Vanke (Darıca, mezraya Halvorî)
de reseno Çemê Munzurî. Dereyê Av-
gasorî (Ballı Deresi) nêzdîyê Çimeyê
Halvorî de reseno Çemê Munzurî.

ÇEMÊ MUNZURÎ

Abdurehman Önen

AA SS ÊÊ
Arêkerdox: Henîfî Aydin

Mintiqa: PîranHerê vonû Asîyay‘ miHerê vonû çimsîyay‘ miVerê berê Çirî bend oHuseynê Sêgiro nalbend oQatirê ma warway mendoDorimdey Qisnî ra mendoXwazgînê Asi Şêx Evdî yoHeyfê Şêx Evdî yo, ay berî r’ şiyo
Not: Ena deyîre bawkalê mi (pîyê
maya mi) Huseynê key Sêgironî
ser o hetê waştaya ey ra vajîyaya.
Mi zî yayka xo ra qaso ke vîrê aye
de mendbi goştarite û nuşte. (H. A.)

Yew deyira Dêrsimî de wina
vajîyeno:

“Ax halo halo!
Halê ma yeman o.
Ordî onto ma ser
Cayê de welaxe ma nêdano
Ala şêrê dîyare Derê Laçî
Tede miz û dûman o

De halo halo!
Halê ma yeman o.
Ordîyê tirkî gurlax amo
Dormê ma qapan o.
Pirodê bira pirodê!
Na qewxa eşîro nîya,
Merevê Kirmancîye û zalimonê

tirkan a.”

Çemê Munzurî rojhilatê Hal-
vorî ra vîyareno û dorûverê Pîl-
vanke (Dedeağaç) de sey marî
gingil dano. Kemerê Areyî tîya de
yê. Tirkan aşma tebaxa 1938î de
217 kirmancê Dêrsimî kiştê û Ke-
merê Areyî ra eştê awa Munzurî
mîyan. Vanê tenya di cinî (Meneş
û Besê) filitîyayê.

Hewt kîlometreyî nêzdîyê Ma-
mekîye de, zîyareta Ana Fatma
esta. “Sêyd Riza hurendiya xo de
vinet, riyê xo çarna asme, vat: ‘Ya
sureta Ana Fatma, to rê ayan û
beyan o. No qarê çeyî niyo, qarê
Kirmancîye yo, koto vileyê mi, az
û uzê mi rê çêberêde xêrî yake.’”

Nusxaya orîjînale ra rîpelê destpêkî yê
“Raro Raşt”î (destxetê Muhemmedê Şêx

Ensarî)

V Î R A R D I Ş
Pîyê ma ALÎ AYDIN (Elî

Huseynê Husê Emi), 1933
de Pîran de omebi dunya
û pêrar 10 Nîsan 2015 de
Dîyarbekir de şibi rehmet
û ma Pîran de wedaritbi
(defin kerdbi). 

Homa rehma xo pê
biko. Ma bêrîya ey kerda.
Ma bi hurmet û heskerdiş
ey yad kenê.

Lajê Ey
HANEFÎ AYDIN

(Endamê lijneya weşanî 
ya NewePelî )

Û KEYEYÊ EY
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k areyî (m): kahvaltı
asnawe (m): yüzme
çalike (m): küçük çukur
çepikî (zh): alkış
çeşm (m): göz
çilke (n): damla
çime (n): 1.kaynak 2.pınar, su
kaynağı
derqanûn: kanun dışı, yasa dışı

dewlemend, -e: varlıklı, zengin
dîmen (n): görüntü, manzara
Gangêr (n): Azrail; ölüm meleği
gizêr (n): havuç
gudvewre (m): kar topu
hît, -e: ıslak
laser (n): sel
mubhem: belirsiz
musabeqa (m): yarışma

pacitiş (n): soymak (daha çok
meyve için)
pelçiqnayiş (n): ezme, ayakla
ezme
qeyme (n): yokuş
ray (n): oy
ro (n): nehir
serebûte (m): macera
şimik (n): terlik

şimitiş (n): içmek
teriqnayiş (n): konuşma
torge (m): dolu
torsele (n): iri taneli dolu
vewremerdim (n): kardan adam
vînce (n): sakız
xelate (m): ödül
xişike (m): ufak taneli dolu
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Ûna k’ va Mîrza hin nişîya çîk

vajo, şi fekê berî yi zî yew day‘ Bûzî
r’. Bûz va “Lîya qay ti dûn mi ro?“
Mîrzay‘ va “Pêzeweng ti êşkîn şû
bîremn’, ti nêşkîn dayzay‘ tu tu
reyde bêro û çim tu nêbirnenû cay
xwu d’ rûş. Tu ma zî xwu ya rezîl
kerdî.“ Yewna day Bûzî r’, ber ra
kerd teber.

La şew’ Bûz xemlê xwu zî be-
delna, xemlê estor zî. Şefeq da puri, xeber çewî
nêday’ kewt rayer. Rûj tam nêvejîya, ênî Surgêçûn
ser estor hewelna. Va eke yew ime pers kerd ti çi
geyrenî, ez vûn, ûmbazî mi pey ra yenî, ez yin
pawena.

Eyn‘ saet, eyn‘ dewar, eyn‘ şiwûnûn dewar erd
mexel. Xûna Dêrûn cêr d’ vejîyay‘ tek ha yena, şi-
wûnûn heyna esas duriş girewt, va “Xûnim ma kûm
mêşna bîyarî?“ Va “Mi gîy‘ kutikê xwu girewt’ estê
wayerê dewarî kerdo. Ne yew sey a, ne yew dar a,
mezgê ma serey’ ma d’ girîya.“ Şiwûnû va “Ey Xûnim
ma se kerî?“ Va “Çiqas in xort tîya de vinert yew-yew
mêşna bîyarî ez sîya estorî di çir bika. Şima vajî qay
hin xûnima ma xorto rayerûn ra edelnena. Wullahî
ez vûn qay bêxêrba Kîkûn, Surgêçûn ez bira cumêrd
dinya d’ çin o. Kurmuncîyûn di esla çin o.“

Seya estorê Bûz‘ di rûnîştî, yew-yew mêşna çir
kerd. Bûz duşmîş bi, inkey peynîya dewarî yena û
keyna wardena şûna. Va ez hin ya bero. Ey va ya
Alla, kemerê ya tepîşt, va belkî kemer biqarfîyo pirên
û fîstûn pîya tepîşt. Xwu ver d‘ rûnay‘ û gireday‘. Xûn
duşmîş bî, va, qeb’etê min o. Çi karê mi seya estorê
xortî d’ bî. De hey vind peynî se bena.

Xûn vênda Bûz‘ da, va “Xorto, qay ti qal nêkenî.
Ti kûm î, esl û feslê xwu vaji. Esl û feslê mi pers ke,
ti imey mi benî çew nêeftirîyeno bêro fekê berê mi.
Ti kerr î, ez pêt vajo, ti lal î, ez pê destûn te’rîf bikero.
Qifil ti girewtî mi peye bikere.“

Bûz‘ va “Ez ne kerr ne zî lal o. Ez Bûz Begê Ke-
malûn o, ez tu ben’ û kûm merd Alla rehma xwu pey
biko.“ Xûn‘ va “Sankî tu va ‘ez Bûz û’, ti benî Bûz!
Pê nûmey’ çewî cûmêrdî meke. Û eke ti raşta Bûz î,
qay Allay‘ mi peye bike. Datkeyna mi Tîlî Eyşa ha tu
het d‘ a. Ez rica ken, solûnê tu ra awk wen‘, mi ca
verd.“ Va “Xûnê rica meke, pere nêkeno.“ Aw vatiş di
hêştay kutik, hewtay şûwne nûr-dûrê yin girewt. Xûn‘
va “Xorto mi to ra bîleheq nêva pê nûmê çewî kê
cûmêrd nêbenî. Cematê bawkê mi debîynî, waxto k’
behsê Bûz‘ kerdîn, vatîn ‘Bûz xismê mêrikûn û. Û
inkey hêştay kutik, hewtay şiwûne imey, ti nêşkin mi
mîyûn ra bixelesnî. Mêşt çar eşîrû ûnt tu ser, ti se
kenî?“ Ey va “Xûnim, wullahî Kîkûn-Surgêçûn pîya
biimeynî wa qe kutik û şiwûney’ nêimeynî. Ez inkey
înûn bikişo, vajî ki in deyisî keyna ma berdî şiwûne
û kutikûn ma ra se vat.“ Ey va “Nêverdûn’ ti şîrî.“
Bûz‘ yew çerx da estor rî hewt kutik, des şiwûney’
yew ca d’ kewtî. Mîyûn ra vejîya şi. 

Wexto k’ ime nêzdî Kemalûn, çend heb qere-
bîney’ kerd‘ xeyma Dat Şemdîn‘ ser d’. Dat Şemdîn‘
werway erzîye teber, va “Kûm ûnt ma ser?“ Bûz‘ va
“Dato meters. Çew nêûnt tu ser, mi Xûn‘ erda û
xwura kê şayî rûnay kê qerebînûn erzenî. Û hurmet‘
xwu ra hîvî ken’ mila îdûm‘ tu Îstanbul di vejîyo.“

Ey Şemdîn ewnîya raşta Xûn‘ ha estorî ser o ya.
Xwu pîze di va, ma dişmenê pîrikûn î, ma hewnê
şewûn yemnûn nêresaynî, ina keynay‘ deyis’ ça lez
ûna Bûz dî yaw!… 

Di keyney’ Dat Şemdîn erzîyayî teber, va “Bawo
aw çina w’ ti vûn?“ Va “Ez çî nêvun, estorûn yem
biderdî zenguyûn bişedênî, mêşt zaf tenî merenî!“

Yew keynay’ Dat Şemdîn‘ va “Baw‘, qay Allay‘ ma
hey xwu r’ Xûn‘ veynî.“ Dat Şemdîn va “Serey’ şima
buro Xûn‘ rî, biewn‘ ha uca d‘ a. Şîr veynî cey mi
şima tepîştî.“ Keyney’ resay‘ fek’ berê Bûzî, Xûn‘
estor ra peye bîy‘. Cînîya Bûz‘, datkeynay’ Xûn‘, Tilî
Eyşa imey teber. Va “Wey datkeynay‘ mi, qay cey
dinya d’ cûmêrd qedîya? Ti imeya heyna key ma

xerepna. Mêşt eşîrû ûnt yemnûn ser, Bûz‘ merd
mêrdey’ min, Şêx merd birayê min o.“

Welî Axa alîm yin o. Cîrûnê Mîrza yo. Yeno mar-
reyê yin birneno.

Xûn‘ vênda Bûz da, va “Bûzo, dîk ha vêndûnî,
binêk rawk‘, deqeyna Kîkûn-Surgêçûn ûncenî tu ser.
Merg qûtê cixara w’. Ti inkey hewt barî şekerê Haleb
dekerî mi fek, ûnca cal o.“

Bûz ageyra va “Xûnê, ti veyveka yewşewa ya, ez
qelbê to nêverdo. Ez nêvûn biray’ tu xirab o. Serr‘ di
vîst û pûnc bûlî berûnûn rûşeno. Ez serr‘ di çar bûl‘
berenû rûşen la qurişê çar bûlûnê mi hina zaf o.“
Xûn‘ va “Bûzo, mi va qay ti cemat Dat Şemdîn‘ di
zêd’ mendî, tu aqil girewto. La boş a, wullahî ti veng
î Bûz o. Ez cey nêvûn ti xirab î, ti zî bêr kiştiş tim vûn
Xûn a, biray’ mi zî bêro kiştiş heyna Xûn a. Serey’
ma buro indis zewac rî!“

La aw vatiş di vîst û pûnc esparî Kemalûn şefeq
ra vênda Bûz‘ da, va “Ti se kenî, Kîkûn-Surgêçûn
eskerê xwu pîyorû girewto, cînî vîst xwu dima, ha
yenî.“

Hewt hinzar hewt sey xûn ê, ne cînî menda ne
cûmêrd, yenî Kemalûn ser. La hinzar pûn‘ sey es-
parê Şex Kinikî çem vîyerna ha vajî resenî Kemalûn.
Ey Bûzî xof kerd, va, acîba Kemalûn destê mi gînî.

Ey serekê esparûnê Kemalûn her kesî vîst û pûnc
espar xwu girewtî vejîyey‘ meydûn. Mîrzay’ Evdî
verê hespê Demirqirî şikit hetê Dat Şemdînî ya. Va
“Silûm eleyk!“ La Dat Şemdîn silûm nêgirewt.

Mîrza Dat Şemdîn ser a pay vinert va “Dato mi tu
ra vatin Kîkûn me’ney’ geyrenî tu vatin ney. Lîya Bûz
cey cînîya marî nêerda, cey çewê yin nêkişt, hewt
hinzar hewt sey xûne, ne cînî ne cumêrd mendo,
lewey’ ma rî girewtî. Ek‘ çi yo, ma zaf î! De dato ti
musade bikere, ma gerek eyr yew yew rî belê bik-
erî.“

Dat Şemdîn‘ va “Mîro ina fesadê ti kenî, tu çemçik

girewto poxîn têdûnî. Îna paşt tu
day‘ Bûzî. Şû keynay‘ şar bîya,
talûn şar bîya û heyna şar dek
neheq, ti teyna cûmêrd î, lîya!“

Mîrzay’ vêng xwu nêkerd, şi bên-
tar‘ yi û Heyder Axay’ di rûnîşt,
temaşey’ esparûn kenî. Ey edetê
qewxê yin zî bê xêrba vîst pûnc es-
parû kes qariş nêbeno. Eke Kemalû
yew vêş şîro Kîkûn pêro yenî. Kîkûn
yew vêş şîro Kemalûn pêro yenî. Û

axay‘ tena yenî têqarşî, teke-tek hettanî yew yewî
alt nêkero, kes mîyûnê qewxî nêkûno. Û edet zî her

yew hîrê darb heq yi esto, eke nêşkîya dag kewena
bîn.

Ez cemat xwu eciz nêkero, Bûz yew cerg şey xwu
ra ver, berd kerd ro, ageyra cerga bîn ser. Ey neferî,
tewlazî key deyaxî Bûz kenî, gûn şîrîn o. Her yew,
yew hetî ser şi. Esparê Şêx zî remay‘…

Mîrzay’ vênda Dat Şemdîn‘ da va “Dato tu yerê
ay şeyt’ qelin day Bûzî r’ heyfê Bûz nêbi, de temaşe
bikere cergî senî Bûz ver de rem dûnî.“ Dat Şemdîn‘
va “Mîrê m’ ez zûn ke ordî dewlet zî bêro şima ser,
bawer nêken ke deyaxê şima bikero. Lakim ez vûn
zaf berz meperî, pîl Alla w’. Mêriko ke berz perra
alçax keweno.“

A sira de Şêx Kinikî cor d’ kerd war, vênda Bûzî
da, va “Mi estey’ Qubat Axay‘ naw’ ke ti ti ra kewtî. Tu
bierzî erd’ çala qirik û ti yew tewlazo feknêşite. Lez
karê min û xwu bik ez ha yeno.“

Dat Şemdîn‘ Mîrzay’ ra va “Heywax Mîro, Bûz
hima newe mireno, xismê in deyis ti yî. Û Bûz
tewlazo bîlmez û, key deyax’ inî keno!“ Mîrzay‘ va
“Dato, wa zengu bidin estorê mi rî, gemûn yi
bişedênî, eke Bûz kişîya, Şêx Kinik pêr pabî firro,
qûnçê gay zî şîro, mi ver di xelesîya se, wa nûmey’
mi Mîrzay Evdî nêbo.“

Bûz û Şex ûmey meydûn, Kemalûn cîya bar bîy,
Kîkûn cîya temaşe kenî. Saet nêm yemnû berd erd,
Şêx Kinik hîrê darb weşûnay, va qay mi day serê
çijey’ Bûzî r’, la pêro veng di şîy. Wexto k’ dag ûmey
Bûzî, cînîyûnê Kemalûn hîrê hew tirlî kerd. Ey Xûn‘
zûna, va “Heywax, ya Şêx kişîya ya zî dag ûmeya
Bûzî.“ Vênda yew xizmikar da, va “Xorto, biray’ mi
merd yan dag ûmey Bûzî?“ Xortî va “Ney atey, hima
nêmerd la înşellah hin mereno.“ Xûn‘ va “Xorto, ez
veyveka yewşewa ya, rîy’ mi çîn o ez şîrî, qay Allay
ti dat Mîrzay’ mi nawnî.“ Va “Atey biewn’ hîrê
merdimî ha rûnîşte y’, kinar yew bawk‘ min o, kinar
bîn dat min o, werte d’ Mîrza w‘.“ Xûn‘ va “Xorto, ez
veyveka yewşewa ya, rîy’ mi çîn o. Ti şûnî dat
Mîrzay’ het û vûnî, vaj Xûn tu r’ silûm kerdinî û vûna
mila ti in qewxî biedelnî. Qeydeyê qewxî û cûmêrdî
ra ti baş fûm kenî. Bûz ra vaj wa Şêx bid xatirê Xûn.“

Ey xizmikar ime bin’ guş Mîrzay’ di çî va, Mîrzay
Bûz‘ ra îşaret kerd, de tabî Bûz fûm kerd. Vênda Şêx
da va “Êl xwu big‘ şim‘, çik mal Qubat Axay' esto, ez
tu rê hucet keno, ti çina wazenî ez dûn tu. In qewxe
zî ez dûn xatirê a teyra ke mi erda û xatirê Mîrzay’.
Wa şar vajo Bûz belê kerd, in nûme zî tu r’ bimûno
bes o.“

Ey senî ke ûna va, Şêx ne Bûz verda ne Qubat
Axa, çik zîrrutê Kemalûn esto, nêng çînayî de rî. Va:
"Karê mi bike, ez nûn estê Qubat Axay û Kemalûn!"
Û ramit Bûzî ser. Bûz‘ va “Xatirê Xûn rî mi qewxe cidî
nêgirewt, de hin xwu bişedên. Berx berûn bewli
kenî!” 

Êy verê bûz‘ rehwûnî veradûno. De tabî Şêx tay
merdim nîyo, epeyî xeyret keno la Bûz hina zor
keno, tewr peynî di mile Şêx Kinikî derra keno.
Serey’ Şêx Kinikî gênû û ayê ke ha temaşe kenî
nawnenû pêrin. De tabî Xûn zî vênena. Bûz vûnû:
“Xûnê ez se kerû, mi malê xwu de rê hucet kerd qe,
mi rîca kerd qe, merg ra vîşêr hîn rayerê in deyisî
çîn bi."

Eşîr raşîyenî, her kes şino emelûn xwu ser.
Mîyaran, Çile 2016

[qedîya]

BÛZ BEGÊ KEMALÛN
Û XÛNA DÊRÛN [3]
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Nekesî û pintînîye de Husênê Hec
Mistefayî ser ra merdim çin bi.
Hende ke nekes û çimteng bi, ne qijî
ey het mendbî ne zî dost û ehbabî
dormareyê xo de verdaybî. Na
nekesîya ey ver her kesî ci ra xû
kerdêne. Wahîrê mal û milkî bi la
nêwatayêne tasêk awe bişimo. Yew
zî xizimkarê ey estbi.
Keyeyê bêmalan ra Elîyê
Xal Mehmedî semedo ke
ey rê deyndar bi û
nêeşkayêne deynê xo
bido, vera deynî de ci rê
xizimkarê kerdêne. 

Rojêk merdimêko
dewlemend û nekes yeno
beno meymanê ey. Esas
yeno ke nekesîya Xal Husî
biceribno. Husênê Hec
Mistefayî xizimkarê xo Elî
zî gêno û şino sûke ke
meymanê xo rê semedê
taşte goşt bigîro. 

Şino qesab, goştî
têsera  dano, vano “Qesab efendî,
vanê, na sûke de goşto baş to het
esto.” Qesab vano “Neke tena sûke
de, no bajar de mi ra başêr qesab çin
o. Goştê mi teze yo, sey firingîyan
lez peyşeno.” Xal Hus xo tadano
hetê Elî ra vano “To eşnawit, goşt
sey firingîyan lez peyşeno. O waxt
firingî hîna baş ê.” Elî vengê xo
nêkeno. Xal Hus qesabî ra vano “La

to de firingî estê?” Qesab vano “Eke
şima zerzawat gênê, manaw kuçeyo
bîn de yo. Uca ra şima rê çina lazim
o, xo rê bierênê.” 

Xal Hus û Elî danê piro şinê
manaw. Xal Hus ewnîyeno firingîyan
ra, firingîyan zî têser keno. Yew-di
hebî gêno xo dest, vano “Qesab
vano ey de zerzawato baş esto, ma
rê tayn firingî lazim ê.” Dikandar verî
hurmet keno û vano “Xalê mi rê çi
qas lazim ê, ez bidî, wa qet şikê to
mebo, tena firingî nê heme zerze-
watê ma baş o. Firingîyê ma cayî yê,

awin ê, lez peyşenê, seke merdim
awe bigirêno, derhal peyşenê û
werdişê înan merdimî nêdejneno,
sey awe werdişê înan asan o.”
Dikandar firingîyanê xo baş wesif-
neno la Xal Hus terefdarê girewtişî
nîyo. Ewnîyeno Elî ra vano “Biewne,
firingîyê ey sey awe weş ê, merdimî
nêdejnenê.” Û kewenê têdima şinê
keye. 

Xal Hus vano “Elo şo tasa girde
bigîre, hênî ra awe deke, bigêrênê
bîya. Biewne meymanê ma vêşan
paweyê ma yo. Elî şino awe keno
germin, Xal Hus zî şino meymanê xo
het. Dest bi meselaya xo û dikan-
daranê sûke keno. Meymanê ey
vano “Şima peynî de çina de qerar
da?” A esna de Elî tasa awe ano
nano înan ver. Xal Hus vano “Ma nê
werdî rê qerar da. Dikanadarî va
werdişê firingîyan sey awe asan o,
mi zî va, o wext awe firingîyan ra
başêr a.” Meyman vano “Xal Hus,

nameyê nê werdî çina yo?”
Xal Hus vano “Nameyê ey
aw a. No werd merdimî qet
nêdejneno, çi qas wenê-şi-
menê biwere-bişime, ti pê
nêdejenê. Nêweşî to ra dûr
tepşeno.” Meyman ewnîyeno
awe ra û tayn huyeno, vano
“Husênê Hec Mistafayî! Mi
sifreyê babîyê to zî dîbi. Ez o
wext zaf qij bîya la baş yeno
mi vîr. Merdimêko zaf nam-
dar bi. Xanedan bi, mey-
manê ey kêm nêbîyêne. Mi
hetê nekesîye ra nameyê to
eşnawit, ez zaf heyret

menda, mi va senî wina yew pîyî ra
wina yew laj! Û ez zî bajarê xo de
nekesî de vernî de ya. Mi va ez yê to
zî bivînî. La mi dî ke ez hetê
nekesîye de hema virsîya to nêkena.
Ti şahê nekesan î.” Xal Hus vano “Ti
meymanê min î, nê meselayan ca
verde û nanê xo biwere.” Her di
nekesî nanê xo cinenê awe ro û
wenê. 

Zemanêk nêribijî yew qefle vi-
razenê, vonê ma bişêrê dewûnê
Koyê Sipî de ticaret bikerê. Barûnê
xwu virazenê, heron û qatironê xwu
wenanê. Wazenê etarey biçarnê, tef-
tal bibedelnê, heywonû bierenê û
biroşê.

Dewonê Koyê Sipî ra Aldûn,
Gahar, Xeynû, Kasû û Xerzû ra
geyrenê, malê rotişî roşenê, erînay-
işî erînenê, gureyê xwu qedînenê,
vonê ma tepîya biageyrê. Bircik û
Wişkela viyarnenê, beynatê Wişkela
û Zimagi de Qeymê Xejû esto,
qeymêko zaf çetin o. Merdim teyna
bo û veng bo, qet nivindo, îstîrehet
nêkero, nîm saete de belka bieşko
veciyo la pê bar û pê heywonû
saetêk zor veciyeno.

Zimagi ra Xal Elîş esto, êdî exti-
yar o, emrê ey ginayo heştay serrî.
Ew zî şiyo ewniyayo hêga û rezê
xwu û ha tepîya agêreno. Yeno binê
Qeymê Xejû û çimê ey nibêrneno
veciyo. Veciyayişê qeymî ra ver,
vano ez bineyke îstîrehet bikerî,
qewetê xwu arê bidî û verestê yew
dare de nişeno ro. Dûr ra vengê
qeflê nêribijo yeno ey, ew zî fikiryeno
vano ez xap bikerî nê merdimo, wa
mi bikirişê, biwegirê vecê serê
qeymî. Xwu dano nêweşê û dest
pêkeno naleno.

Nêribijî yenê ey heti, ewniyenê
yew merdimo extiyer û şaşe beste,
erdîşê ey zî yew vilonce ya, verestê
dari de derg biyo, ha naleno. Heyf
ûwnê ci rê, vonê “Feqîro belangaz
rastê ma nîameynî tek teyna gon
daynê. Riyê ey zî pirî nûr o, senî
şewq zî dano, kê vonî qey Xoca Xizir
o. Biyerê ma xeyrê merdonê xwu ey
biberê dewê ey.” Elîşî rê hurmet
kenê, ey ra persenê vonê “Bawkal ti
koma dew ra yê?” Elîş vano “Ez
Zimagi ra wa.” Nêribijî vonê “Ma nê
bawkalî senî biwegirê û medejnê?
Ma biwenê qatiro, barê eyin giran o,
nîeşkenê qeyme ra bivecê. Ma bi
dore bigêrê xwu payştî û ma biwe-
girê.”

Nêribijî Elîşî gênê xwu payştî û ha
bawo dê bawo saetêk, saet û nîm de
veciyenê serê qeymî la nefes ci rê
biriyayo. Qedinayiş û veciyayişê
qeymî, destpêkê reyar rastî de, Elîş
payştê mêrikê nêribijî de lingê xwu
dano qinê ey ro û vano “Hooooşşe!”

Mêriko nêribij lez-lez Elîşî xwu
payştî ra erzeno. Nêribijî şeş tenî
benê, şeş heme zî şaş benê. Çeq
pereno çimanê eyin û fitîl benê.
Vonê “Namê Homayî, eno extiyar
şeyton o! Dîqet bikerê çimê eyo çep
zî şaş o. Nalet bêro şeytonî ki ma
xapinayî!” Û Xal Elîşî gênê mîyanê
xwu pê pay û paşkilo kownê kownê,
kulê ey vejenê û erzenê kiştê reyarî,
donê piro şinê.

NÊRIBIJÎ Û XAL
ELÎŞÊ ZIMAGI
Mehmed Emen
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TAŞTA NEKESÎ
Ebdulqadir Neceranij

Resim: Seywan Saeedian

Kormişkan*

Cevat Yildiz
Zimistanî dima -m wesar o
Zey cinne. ma rê mîsal o
Welatê ma di wesar o
Abîyayê vil û vilikî
Dar û berî, gulekî
Heme ca bîyo reng û rengî
Xembilyayo zey veyvekî
Teyr û turî perrenê
Mîriçîkî wanenê vîçenê
Kavir û bizêkî qalenê
Qeçekî xo -lo kenê, kay kenê
Wesar ameyo kormişkan o
Ma rê veyve û roşan o
Ma zazayî vanê "kormişkan"
Êdet û kulturê ma yo
Wesarî rê mijdîyanî dano
Kormişkan o, roşan o
Roşanê ma dimilîyan o
________
*Notê edîtorî: Wisarî, gama ke eyam beno weş,
dar û berî pel akenê, tutî bizêk û verekan benê
yaban a çerênenê, hîna zaf roja 22 adare, yanî
roja badê Roşanê Newroze, sey "Roşanê
Tutan" qebûl bena. Tayê mintiqayan de, nê ro-
şanê tutan ra vanê "Kormişkan". Tutî yaban a,
verê bizêkan û verekan de, adir wekenê, xwu rê
werd pewjenê, teqlîdê pîlan kenê.



Laser hewn ra werişt ke paca ra veng yeno: Çilk,
pilk, çilk, pilk… 

Laser ewnîya ke varan vareno, kelecanêk ci gi-
rewt. Bi lez şi maya xo het. Vat "Dayê varan vareno.
Ez eşkena şira teber?" Maya Laserî vat "Ti eşkenî
şirî teber la dîqet bike xo zaf hît mekere. Nêweş
mebe." Laserî vat "Ez sipas kena dayê. Meraq
meke. Ez do xo zaf hît nêkera."

Laser şi teber, binê varanî de tikêk kaykerd, de-
yîre vate. Dima fikrîya vat "Gelo varan senî beno?" 

Nişka ra çilkêka varanî kewte zincîya ey ser. Verî
tersa la dima dest bi huyayîş kerd. Reyna çilkêka
varanî kewte çeneyê ey ser. Dima na çilka varanî
dest bi qiseykerdîş kerd. Vat "Nameyê mi Çilk a. Na-
meyê neyî zî Pilk o. Ma çilkê varanî yê. Gelo na-
meyê to çi yo?"Laserî vat "Nameyê mi zî Laser o.
Ez bi şinasnayîşê şima keyfweş bîya." Pilkî vat "Ma
zî keyfweş bîyî. Laser, ti çi fikirîyenî?"

Laserî vat "Gelo varan senî beno? Şima senî
asmên ra yenê war?" Çilke vat "Ohoo! Laser ma zaf
gêrenê. Ma zaf kesan vînenê. Ma sere ra zaf sere-
bûtî vîyarenê." Pilkî vat "Verê cû ma çilkê royî bî." 

Laser şaş mend û vat "Şima senî ro ra vejîyenê
û ver bi asmên şinê dîyar? Gelo  şima perrenê?
Perrê şima kotî de yê?"

Çilke huya û  vat "To xelet fehm kerd. Perrê ma
çin  ê. Ma nêperenê zî. Nika ma do to rê îzah bi-
kerê." 

Çilke va "Ez Royê Dîcle de çilkêk bîya. Ez xo rê
gêrayêne, mi deyîre vatêne. Dima ra çilkêk ameye
mi het û çepikî kuwayî. Kelecanî ez girewta. Ez şer-
mayaya. Mi vat 'Ti kam a, qey to çepikî kuwayî?'
Aye zî vat 'Ez çilkêka royî ya. Nameyê mi Pilk o.
Vengê to zaf weş bi. Mi qandê ey çepikî kuwayî. Na-
meyê to çi yo?' Mi zî vat 'Nameyê mi Çilk a. Ez bi şi-
nasnayîşê to keyfweş bîya.' Ma wina yewbînan
şinasna. Ma tim pîya gêrenê. Ez Pilkî ra zaf hes
kena. Embazîya ey zaf weş a. Pilk qet destanê mi
veranêdano. Rojêk ma pîya kaykerdêne. Hamnan
bi. Eyam zaf germ bi. Her kesî asnawe kerdêne.
Zerqê rojî ame royî ser. Pilk qîra û vat 'Yeaaaaaa!
Destê mi veramedeeeee!' Mi se kerd nêkerd nêbi.
Pilkî destê mi veradayî û hêdî-hêdî şi asmên. Ez zaf
xemgîn bîya. Êdî ez tena menda. Ez bermaya. Mi dî
zerqê rojî ame mi ser. Badê cû ez zî hêdî-hêdî vejî-
yaya asmên. Ez qîraya nêqîraya la kesî vengê mi
nêeşnawit. Ez tersaya."

Laserî vat "Şima senî şîyî resayî asmên?" Pilkî
vat "Êdî ma çilkê royî nêbî. Eyam zaf germ bi. Ma
bedilîyayî bîyî buxar." Laserî vat "Gelo buxar çi yo?"
Çilke vat "Wexto ke awe bena germin, hêdî-hêdî
çilkê awe başêr benê. Ma înan rê vanê buxarê
awe." 

Pilkî vat "Ez do nika yew nimûne bidî. Gama ke

ma çay virazenê, verê cû ma awe dekenê çaydane
û danê adirî ser. Ma ge-ge qapaxê çaydane akenê
û kontrol kenê ke hela awe girêyena yan nê? O çax
qapaxî ser o tayê çilkê awe peyda benê. Ma înan
rê vanê buxar. Awe zaf bena germin. Çilkê awe zî
hêdî-hêdî başêr benê û binê qapaxî de vindenê."
Laserî vat "Immm. Mi fehm kerd. Gelo şima senî
reyna yewbînan dî?"

Çilke vat "Ez başêr bîya û ameya kekê hewrî ser.
Mi xo uca de tena hîs kerd. Ez ke tena menda ez
zaf xemgîn bîya. Ez û kek Hewr ma pîya gêrayî. Ma
şîyî Dêrsîm, Çewlîg, Xarpet… Rojêk eyam bi ser-
din. Ez serdî ver qefilîyaya. Min persa va 'Keko! Ez
qefilîyaya. Tîya kotî yo?' Hewrî vat 'Tîya Çewlîg o.
Êdî ti do biba peleyê vewre.' Vera-vera ez zaf qefi-
lîyayêne. Badê hêdî-hêdî ez bîya peleyê vewre.
Hewr bi giran. Hewr betilîya û ez eşta teber. Dima ra
ez kewta war. Heme ca bi sipî… Nişka ra yew ge-
deyî ez girewta û eşta alişkanê embazanê xo. Pêro
huyayî û keyfweş bîyî. Verê ez tersaya la badê ez zî
keyfweş bîya. Çimkî mi gedeyî keyfweş kerdêne.
Gedeyan mi reyde zaf kay kerd. Zaf weş bi. Dima ra
gedeyêk ez girewta û zaf vewre arêda. Ma ra gud-
vewre viraşte. Ez ewnîyaya ke ma bîyê vewremer-
dim. Gedeyan bi zeytûnanê sîyayan mi rê çimî
viraştî û bi gizêr zî zîncîya mi viraşte."

Laserî vat "Zaf weş. Werrekna ez zî bibîyêne
vewremerdim." Çilke vat "Eke ti bibî vewremerdim,
ti do bêrîya keyeyê xo bikerî. Hem zî ti do nêşîrî di-
bistane." Laserî vat "Ez dibistana xo ra zaf hes
kena. Eke ez nêeşkena şira, ez nêwazena biba
vewremerdim."

Laserî va "Pilko! To se kerd?" Pilkî vat "Ez zî
başêr bîya hewrêk ser o. Uca de mi zaf embazî şi-
nasnayî. Her kes cîya-cîya bi. Yew vewre bî yew zî
varan. Eyam game bi game bi serd. Ez cemidîyaya.

Mi persa va 'Tîya kotî yo?' Hewrî vat 'Tîya Dêrsim o.
Ma ameyî Dêrsim.' Dima ez bedilîyaya bîya torsele
û ginaya war ro. Ez her ca de Çilke dima gêraya. Mi
bêrîya Çilke kerde. Çilke embaza ercaya bî. Ma tim
hetkarîya yewbînan kerdêne. Ez uca de tik û tena
menda. Ez xo rê fikirîyaya û merdimî temaşe kerdî.
Her kes binê cayêk de pawitêne ke torsele vindero.
Tayê merdimî zî bi lez û telaş remayêne. Rey-rey
merdiman çap-çip gama xo eştêne ma ser. Reyna
eyam hêdî-hêdî bi germ.  Reyna zerqê rojî ame mi
ser. Ez bedilîyaya û bîya buxar. Dima ez başêr bîya
hewrî ser o. Mi vengêk eşnawit. Seke ez nê vengî
şinasnena. Mi bi baldarî goşê xo da vengî ser. Mi
ewnîya ke no veng, vengê Çilke yo. Ma yewbînan
dî. Mi destê Çilke tepiştî. Ma yewbînan virare kerd.
Ma keyfweş bîyî. Çi ameyo Çilke sere de, mi rê qal
kerd. Mi bi kelecan goştarî kerd. Ma bi kelecan te-
raqna. Ma hewrî ser o kay kerd, deyîre vate, ca bi
ca gêrayî. Ma heme koyî û behrî dîyî."

Laserî vat "Çi weş. Werrekna ez zî çilkêk bîyêne.
Şima tim gêrenê. Ez zî wazena asmên de bigêra.
Ez wazena sey mîlçikan bipera. Eke perrê mi bibî-
yêne, ez do bişîyêne estareyan ser mi do kay bi-
kerdêne, aşme ser de mi do deyîrî bivatêne." Çilke
vat "Gêrayîş weş o. La keyeyê to esto. Dibistana to
esta. Mamostayê to esto. Werrekna ez herinda to
de bîyêne. Ez mekteb ra zaf hes kena. Ez zî wa-
zena biwana û binusa. La ti merdim î, ez zî çilk a."

Laserî vat "Raşt a. Ez hem keyeyê xo ra hem zî
dibistana xo ra zaf hes kena. Eke ez çilke bîyêne mi
bêrîya maya xo û mamostayê xo kerdêne. La şima
senî ameyî tîya?" Pilkî vat "Reyna eyam hêdî-hêdî
bi serd. Ma fehm kerd ke ma do reyna bikewê.
Qandê ey ma yewbînan virar kerd. Ma hewrî ra
persa 'Tîya kotî yo keko, ma reyna cemidîyayî?'
Hewrî vat 'Tîya Amed o. Tîya de tebeqeyo serdin
esto. Ma hêdî-hêdî resenê tebeqeyo serdin. Eke
serd bo, ez bena sîya. Ez wazena şima bierza.' Ma
vat 'Keko Hewr! Bimane weşîye de! Beno ke ma
rojêk yewbînan bivînê.' Hewrî vat 'Ma rojêk cayêk
de îllahîm yewbînan vînenê. Bimanê weşîye de!'
Dima eyam zaf bi serd. Ma zî kewtî zincîya to ser.
Ma ti şinasnayî. Ma to ra zaf hes kerd." Laserî vat
"Mi zî şima ra hes kerd. Ez keyfweş bîya. Çimkî ez
şima ra zaf çî musaya."

Maya Laserî ameye û veng da ci, vat "Lase-
eeerrr! Lajê mi! Bê arayîya xo bike. Ti do şirê dibis-
tane." Laser zirça vat "Dayê! Ez ha yena."

Laserî, Çilke û Pilkî ra vat "Ganî ez şira. Ez ara-
yîya xo bikera ke şira dibistane. Ez nêwazena erey
bimana. Çimkî mamostayê mi mi meraq keno. Bi-
manê weşîyê de!" Pilkî û Çilke vat "Ti zî bimane we-
şîye de. Ma do rojêk yewbînan bivînê!" Laser vazda
û şi zerre.

WWEERRDDÊÊ
MMAA

KURABÎYEYÊ
SIMSIMINÎ

Amadekare: 
Yekta Halîme Karli
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Ti keyeyê min talan kenê; ti
nêverdanê ez ziwanê xwu
qisey bikera, govenda xwu kay
bikera, tarîxê xwu vaja û ti ke-
yeyê min rijnenê. Ti pêro resi-
manê keyeyê min, pêro
vîrameyişanê kokê min pelçiq-
nenê. Ti keyeyê min keyeyê
xwu îlan kenê, her çend keyeyê
to bi xwu a kişte de esto.

Ti ne verdane ez sayanê
bexçeyê xwu arêda û ne zî gu-
lanê xwu aw bida. Ti înan zî bi
gazê jehrî kişenê.

Heta ke ez ez nîya ti verdanê
ez biciwîya. La wexto ez heqê
xwu wazena ti min îşkence

kenê. Wexto ez govenda xwu
kay kena ti dest û linganê min
girêdanê. Wexto ez xwu ver
dana ti min rê vanê terorîst.

Û ti vanê ma birayê pê yê? 
Û ti vanê ma eşkenê yew

serbanî bin de pîya biciwîyê. 
Ti vanê beno ke ti yê verdê

ez ziwanê xwu qisey bikera û ti
yê verdê ez gulanê xwu aw
bida.

Ya ê resimê ke to pelçiqnayî,
o îşkenceyo ke to bi min kerd û
ê gulê ke to gaz a jehrî kerdî?
Sebeb pêro o yo ke ez ez a,
sebeb pêro o yo ke to keyeyê
min talan kerd.

Eke heqê min nêbo ez biba
ez, ez keyeyê xwu de biciwîya
û vaja no keyeyê min o, seba çi
heqê to bibo? Seba çi heqê
embîryanî bibo?

Malzeme: 1 pakête margarîn (250 gr),
1 bardaxê çay mast, 1 bardaxê çay rûno
helênaye, 1 hak, 1 pakête tozê nepixna-
yişî (kabartma tozu), 1 kewçika çay sole,
ardî, seba serê kurabîyeyan bineyke sim-
sim

Viraştiş: Margarînî
tawa de bihelênê. Si-
pîyê hakî û zerdikê
hakî têmîyan ra
vejê. Mast, rûno
helênaye, zer-
dikê hakî, sole,
margarîno helê-
naye û tozê nepixna-
yişî yew firaq de pêşanê.
Dima ra ardan zî veradê

mîyan. Heta ke bibo mîr, malzemeyî pê
ardan bialawê. Eke mîr nênişîya destê
şima wa, êdî alawitiş temam o. Dima ra,
tay-tay mîr bigêrê, şima senî wazenê se, o
tewir şekil bidê. Badê cû mîr bidê sipîyê

hakî ro û bidê simsimî ro.
Tepsî de ronê. Eke

tepsî biye pirî,
bierze fi-

rine û
1 8 0 ° C
de, 20
d e q a y î

bipewcê.
Eke pey-

şayî, tepsî firine
ra vecê. Afîyet bo.

ÇILKE Û PILK

Sedef Kandemir

EZ EZ A
Newal Nupel
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Arêkerdox: Alî Aydin Çîçek
Mintiqa: Licê

Tîya bî çinê bî, Kêz Xatûne bî. Kêz
Xatûne rocêke heredêna şina xwu rê
ro mêrde geyrena. Ro mêrde gey-
rena, şina şina, henî ca şina, anêna
hebêke citêr hanî yo cite keno. Vano:

- Kêzê ti se ra şina?
Vana:
- Mevace Kêzê!
Vano:
- La?
Vana:
- Vace “Kêzê kêzê, Kêz Xatûne, bi

şimika req-reqûnê, bi çarşeba gelav-
dûnê. Ti ku da diçî Kêz Xatûnê?”

Ena ray vano:
- Kêzê kêzê, Kêz Xatûne, bi şimika

req-reqûnê, bi çarşeba gelavdûnê. Ti
ku da diçî Kêz Xatûnê? 

Vano “Ti şina ça?” Kêz Xatûne
vana:

- Ez xwu rê ro mêrdê qeyrena.
Vano:
- Ti mêrde geyrena?
Vana:
- E.
Vano:
- Ti min nêgêna?
Kêz Xatûne vana:
- Ti go bi çi mi ro dê?
Citêr vano:
- Ez o pê çi to ro dî? Vano “Ez o bi

misasê xwu to ro dî.”
Kêz Xatûne vana:
- Eyy wele ro to bo, la ez to seyîn

gêna? Vana “Ez eşkena misasî to ra
bigêrî.”

Dana raye şina. Henî ca şina,
anêna merdimêke xwu rê şino kolî-
yan. Torzînê ci serê milê ci de, herê ci
vernî de. Ço-ço, filan-bêvan. Ena ray
ew vano:

- Kêzê ku da, Kêzê se ra?
Vana:
- Mevace Kêzê!
Vano:
- La?
Vana:
- Vace “Kêzê kêzê, Kêz Xatûne, bi

şimika req-reqûnê, bi çarşeba gelav-
dûnê. Ti ku da diçî, ti se ra şina Kêz
Xatûnê?

Vano:
- Kêzê kêzê, Kêz Xatûne, bi şimika

req-reqûnê, bi çarşeba gelavdûnê. Ti
se ra şina Kêz Xatûnê? Vano “Ti şina
ça?”

Kêz Xatûne vana:
- Ez xwu rê ro mêrde geyrena.
Vano:
- Ti min nêgêna?
Kêz Xatûne vana:
- Nê, ez to bigêrî, ti go bi çi mi ro

dê?
Torzînê xwu keno berz, vano:
- Ez o bi enê torzînî to ro dî.
Kêz Xatûne vana:
- Wele ro to bo, la ez seyîn to gêna!

Vana “Ti eşkenê bi ênê ewk kerê, ti
min ro dê, ez daymîş bî?”

Neyse, henî ca ew zî verdena şina.
Şina anêna hebêke merre binê sêncî
ra vecîya, ana ortê de xwu rê geyra.
Kêze anêna ku ewca ra vano:

- Kêzê ti se ra şina?
Kêz Xatûne vana:
- Mevace Kêzê! Fekê xwu bi xwu

bigê. Vace “Kêzê kêzê, Kêz Xatûne,
bi şimika req-reqûnê, bi çarşeba ge-
lavdûnê. Ti ku da diçî Kêz Xatûnê?

Merre vano:
- Kêzê kêzê, Kêz Xatûne, bi şimika

req-reqûnê, bi çarşeba gelavdûnê. Ti
se ra şina Kêz Xatûnê?

Kêz Xatûne vana:
- Ez şina xwu rê ro mêrde geyrena.
Merre vano:
- Bê min bigêre, madem ti mêrdê

geyrena!
Kêz Xatûne vana:
- Ti go bi çi mi ro dê?
Merre vano:
- Ez?
Vana:
- E.
Merre vano:
- Ez o bi dimê xwu to ro dî.
Kêz Xatûne vana:
- Madem ana wa, ti ê min, ez ê to.

Ma jobînî qebûl bikerin.
Jobînî ewca vînenê, jobînî qebûl

kenê û danê raye şinê. Şinê cayke
mîyanê qûçêke. A kêz a, o zî merre
wo. Mîyanê qûçe de xwu rê sitar
benê. Di-hîrê rocî, rocêke vanê “cilê
ma biyê lîşinî ma xwu rê şin çem”.
Vanê “Ma cilanê xwu bişuyê”. Teq û
req firaqanê xwu gênê şinê cay verê

simê herî. To dî, her raye ra şino,
çamor de şino war, simê xwu kaş
keno, şûnê simê ey bena pirî aw. Awe
tede manena bena zelale. Şinê verê
a aw de beroşê xwu nanê ser, agir
şanê bin. Merre vano:

- Kêzê, wele dawetê lacê paşay a.
Vano “Ezo şinî ewca belkî ma rê as-
têke-mastêke, çîke biqefelnî, ez o bi-
yarî. Ti zî tîya hayî ro xwu be, ti şorê
serê bîrî, serê yenî ti nêşeqetîyê nê-
koyê yeni. Ti yeni kuyê, ti go fetesîyê.

Kêz Xatûne vana:
-Şo şo. Vana “qey ez qasê to zî

çinîk a?”
E merre dano pero şino. Şino xwu

rê cayke nano ro, heya xwu rê çîke bi-
qefelno bero. Ewca maneno. Ena ray
lacê paşay heywananê xwu beno
serê aw, bergîran aw dano. Aw, yanî
nê serê simê herî, yenîyê înan ewca
ro, raye şina, cade yo. Ewca ra vê-
reno ra, anêno vengêke yeno, vano:

- Teqîl-tuqil ard île, begim-başim lal
île, hak sîçanin qudirsin, beg sîçanin
qurtilsin.

Yanî ku bêro min qurtarmîş bikero.
E geyreno heywananê xwu aw dano,
şino verê dawete, vano:

- Wele vengêke hanayin hameyne,
ez dûrî ra xwu rê hanîyawa, hanî-
yawa, veng bî, feqet min çîke nêdî. Ez
nêzana.

Hende vînenê merre binê kursîya
ra vaz dano şino. Şino şino, e, kêze
kewta mîyanê awe. Dêmek gava şina
serê yenî ewk bikero, şeqetêna kona
mîyanê aw, kena-nêkena nêeşkena
vecîyo. Hendî xwu rê hewar kena vin-
dena. E şino serê caye de vano:

- Kêzê destê xwu bide min ez to
kaş kerî.

Kêz Xatûne vana:
- Nê, merdimo serek.
Vana yanî ez bi sereyê xwu xwu rê

vecêrî, ez destê xwu nêdana to.
Keno-nêkeno dest nêdana ci eke ay
kaş kero. Sinirê merreyî zî yeno,
vano:

- Sereko serek, ba serek!
Paskulê xwu dano pero, jorey keno

binê aw, fatesneno. Wele lênê xwu
qelebneno, teq û req keno ano, ano
beno kîye.

Vanê xeberoşka ma dîyaran, reh-
met ri day û bayê hezaranê godaran.*

–––––––––––––––––––––––
*Mi na estanike Yeşîlpinarê Îstanbulî

de, roja 28.07.2012 de, fekê Cemîl
Pektaşî ra arêdaya. Ded Hecî Cemîl
heştayserre bi, eslê xo dewa Licê 
Licoke ra yo, Yeşîlpinarê Îstanbulî de,
leyê lacê xo de ciwîyayêne.

Luye û kerce benê embazê pê.
Her di pîya ortaxî kenê, cew ra-
menê. Beno hamnan se, şinê pa-
leyî. Dest bi kar kenê. La luye rê
beno germ. Xo rê fikrîyêna û hema
hetê kerrî ya vazdena. Vana "Wêy
wêy wêy bira kerce, kerre ho yeno
ma ser!" Û hema xo çekena kerrî
ver ro. Vana "Ez kerrî tepîşena, ve-
radî se, yeno ma ro, ha! Heta ez
tepîşî ti zî ma rê palî bike, waya to
qurban."

Kerce bêçare luye ra bawer
keno. La çend saetî beno luye kerrî
bin ra nêvejîyena, xo rê bi keyf
arisîyena. Feqet kerce êdî damîş
nêbeno. Vano "Waka luye, de hadê
bê ma karê xo biqedênim." Luye
vana "Wellay, kerre yeno ma ser,
bira kerce! Ti ê cewê ma biqedêne
û bere çeke cuwîn. Ez zî kerrî
tepişena."

Kerce vano "Waka luye, de hadê
ez o cuwîn çarnena, bê mi rê ardim
biki." Luye fina vana "Ez o kerrî
tepişena!"

Welhasil kerce cuwîn çarneno,
kop keno û vano "Waka luye, de
bê, mi cuwîn çarna û kop kard. Ma
do se kerê?" Luye vana "Ê kopî
vayde. Yew kopo hurdî yew zî gird
bike. Û bê mi hetek."

Kerce şino kopî vaydeno, yew
kopî hurdî yew kopî zî gird keno û
şino hetê luye ra. Luye xo çarnena
hetê kerce ya û vana "De hadê bira
kerce, kamî şa xo kamcîn kopî ser
de çekero, o kopê ê yo."

Kerce a çax aqilyêno ci. Hema
luye rê vano "Waka luye, goşê mi
kerr ê, zaf nêeşnawenê. Qandê coy
wexto ke ti vana hadê se, xeyrê
pêrdê xo, poça xo erd ro de, ez
bizanî ti ya vana vazde."

Luye şertê kerceyî qebul kena.
Heta hîrê hûmarena û senî ke vana
"De hadê!" poça xo zî dana erd ro.
A vistike kerce xo duskneno poça
luye ra. Luye vazdana şina xo
çekena kopê girdî ser û kerce ra
bêxeber vana "Aha, kopo gird ê
min o!" Kerce poça luye bin ra
sereyê xo vejeno û vano "De hadê
lê, luya pîse, to fisa xo verda mi ser,
weta şo, kopo gird ê min o!"

LL uu yy ee   ûû   KK ee rr cc ee
Arêkerdox: Harûn Bozkurt

Mintiqa: Çêrmûge
Vatoxe: Meqbula Bozkurt

Mamikî  -  3Arêkerdox: Şaynebî LaçînMintiqa:  Gêl

Armenî girza girza
Nahî werdî pindisya

Tîzi kerdi xelîsya
* * *

Veyşan î, veyş bore
Teyşan î, teyş bore

Nêwenî mîza daza Eyş bore
* * *

Ban bigîre viraşte
Rez bigîre ronaye

Keyna bigîre bêwaşte

* * *
Rocî derg î 

Kewanî kerg î
Pîzeyî veng î
Sereyî deng î

* * *

Zeman zeman bî
Aqîbê mi piro nan bî

Ku-ka qere mi dima veyşan bî

* * *
Zil� kezi

Nan weno lezi 
Çarşû di roşeno wano ezi

Dawa besteno lezi * Not: Mi nê mamikî 15.07.2016 de, Gêl de, mehlaya dize ra, fekê 'Eyîb Laçînî
ra arêkerdî. 'Eyîb Laçîn 64 sere yo û wendiş-nuştişê ey çin o.  



Vînceyo ke şitê kengeran ra
virazîyeno, ma het ci ra vanê
“vilînceyê qunekan”. No vînce
ekserî hetê domanan û ciwa-
nan ra yeno viraştiş. Gama ke
şinê bizêkan û verekan ver, vi-
razenê. Vînceyê kengeran hîrê
merheleyan de virazîyeno.

Ewilî kokê yew kengerî vînenê. Dima dorê
kokê ci bineyke kenenê, kenê çalike. Na ça-
like gereka çengêk ra qijêr û wurdêsêk ra gir-
dêr nêbo. Herra zereyê çalike vejenê kenê
pak. Kokê kengerî qaso ke bêro birnayiş ve-
jîyo teber bes o. Dima bi destan zereyê çalike
baş dewisnenê ke qileyê herrî lêr nêbê nê-
kewê mîyanê şitî. Badê pey qasê nîm koçike
ardan rişnenê zereyê çalike û bi serê engiş-
tanê xo ardan zî dewisnenê. La gereka erd
wina eyar bibo, cayo ke şit rişîyeno ci û tede
beno gole, kardî uca de bidê kokê kengerî ro.
Naye ra pey kardî çeprast danê kokê kengerî
ro û birnenê. Êdî şitê kengerî vejîyeno û rişî-
yeno mîyanê çalika ke amade biya.

Merheleyo diyin, pawitiş o. Seba ke va û
gijoleke herrî û toz yan zî qirş û qalî nêkero
şitî mîyan, bi yew tehtika pehne serê çalike
gênê. Dima, seba ke cayê kengerî bizanê, sey
îşaretî yew quçe virazenê û cayê ci nîşan

kenê. Yew şewe ser ra bivîyaro, bes o. Roja
bîne şinê qanikê vînceyî çalike ra vecenê. Eke
wext zêde ser ra şiro morceleyî kuwenê ci
wenê.

Merheleyê hîrêyin şutişê vînceyî yo. Badê
ke vînceyî çalike ra vejenê anê, bineyke mî-
yanê awe de vindarnenê, bi no qayde çîyê ke
dusîyayê pira ci ra benê. Merdim gama ke qa-
nikê vînceyî beynateyê destanê xo de şu-
weno, zaf kef dano. Çend kef bido tehlîya
vînceyî hende ci ra şina. Badê ke vînceyê xo
rind şut, kerd pak, êdî eşkenê bicawê. Dest-
pêk de ancî tal o, gama ke cawenê zî kef
dano, la gereka merdim kefê ci pû bikero bi-
erzo. Tehlîya ci lez ci ra şina. Dima tehmê ci
zaf beno weş. Nîsbet bi vînceyê fabrîqa vîn-
ceyê kengerî hîna çêrr o. Vînceyê kengeran
seba edaleyanê çeneyî û goştê didanan zaf
faydeyin o. Hende leze nêxeripîyeno, merdim
eşkeno wextêko derg bicawo.
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VÎNCEYÊ 
KENGERAN
Huseyîn Çakan

EŞÎRÊ DÊRSIMÎ

Mela Ehmedê PaloQoçgirî ra vengde Îbo, hem Heyder, ElîşanPaşa Mirad û Dîbo, destê xwu bid' genîsanSey Ristemî bê, dişmenî welat ra vejênêSey şêr û ejdeha bê, keysê xwu lez bivînêMemanê êsîr, bindest, perîşan, belengazBibê zana û serbest, hunermend û serfirazDestê xwu bidê Kerîman, Kitin û MistikanKulîlkan û Zemikan, Çekan û RasikanÎzolan û Masikan, Axuçan û ÇarekanXurşîdan û Sadiqan, Lertikan û CanbeganHiran û hem Şikakan, Batan û hem BalikanNezîkan û Furatan, Şiwalan û ŞiwakanKoçan û Laçînan, pa Zengan û hem HolikanMilan û Findikan, pa Sûran û hem ŞemikanZulfan û Keşke Horan, Gewran û hem XurmekanBêtan û Bamesûran, Meqsûdan û PorikanŞimdînan û Garisan, Pîran û hem HeyderanBazan û hem Yûsifan, Mîrzan û hem ŞatiranGotan û Parçikan, pa Kemalan û Keçelan Haman û Xelîfan, pa Bamiran û SendalanKodan û hem Kumsoran, Ferhadan û ŞadîyanŞêxan û hem Aşûran, Surgêç û Girt û MûranHeme soz bidê yewbînî bi yew dest, dil û canBê ters û bê lerz û bê rem serbest bêrê meydanNo veyveyê Demenan, diyarîya HeyderanQebûl mekerê caran, nê dişmen û neyaranSey lat û koyan bê, vila bikerê dişmenan Bi kurdanî biasê, awan kerê Kurdistan 
Not: 
Mi na şîîre kurdîya kurmancî
ra, kitabê şîîran yê Mela 
Ehmedê Palo (1920-1991)
"Dewr û Gera 
Kurdistanê" ra 
tada kirdkî ser. 

(Roşan Lezgîn)

Gulistan û gulzar de qedîyabi karê mi
Mi destê xwu şutîbî ronîyabi barê mi
Ey nazdara gulperî to akerd berê zerrî
Apey şi payiz wisar ageyra bi warê mi

Roşan Lezgîn

DUA

Mihanî Licokic

Ez wazena kurd sey milet
Êdî wext o, ronê dewlet
Başûr de resayê quwet
Emser bibo îlan helbet

Mi hêz da û ez wişta pay
Destî acor venda Homay
Ma dewlet 'ke ti ena ray
Vîr nêkena hewlî çi ray


