
l 1

> 'ii''

fi

;-'"-m!^ '■.•;;^r^^,.

...^tssi*':'. '^.^-

1. ."V';:
.,-. "." ■n

■.■■7'^.:"'/-

- ■•■\ ' ,-

■:-^-^^^'t.

- ■"^•^..
^:^"

' '.^' ■.■■.,-;i^\

■^^

_3_%
% 1984 ^^

£



NAVEROK

Nameyên Xwendevanan	3

Çend Etabên PêştaçQyina Ziman Q

Zaravên Kurd 1	4

Hevpeyvinek Bi M.E.Bozarslan Va	6

Kongra Kurdnasiyê Ya Pêşin	14

Himdarê Bavê Romanên Kurdi	16

Mêrxasek Di Dilê Gel da	20

Tolstoy	23

Heftê Çanda Kurdistanê	26

Zembilfroş	27

Serpêhatik	29

Xwendevanên Delal ,
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NQ, wek kovareke çandi, edebi Q huneri saleke xwe tiji kir. Ji

VI şunda em dixwazm kovareke hm ji baştir biweşinm. Ji ber vê

yekê, hQn xwendevanên me, di warê şandma nivisan, alikariya abo

ri Q di warê belavkirma kovarê da destê xwe dirêji me bikm,emê

kovareke hm ji pêşketi bighinm we. u, o i -~ r.
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II pfngi^uijui

Hevalên hêja

Ez pêşveçûna we dixwazim û we si_

lav dikim. Birayên Kurd, ez Necmet-

tin Gerdu niha li Romanyê diminim ,

heta niha hemû hejmarên Roja Nu gi-

hiştm destê mm. Lê ez, nizanim we_

ki çawa ezê buhayê wan ji we ra bi

rêkxm. Ji bo vê yekê, ez hêviya ber_

siva we dipêm.

Necmettin Gerdu

Romanya

Hevalên Hêja

Geli heval û rêberê gelê Kurd ez

gelek spas û dilxweşiyê xwe ji we

ra dişinim. Ez serfiraziyê we dixwa_

zim.

Dema ez li kovara Roja Nû dmhê-

rim bihna azadiya Kurdistanê tê ber

pozê mxn, ez gelek şa dxbxm, derdê

dxlê mxn hevki belav dxbe, bina mxn

fxreh dxbe.

Bx sxlavên Germin

M. Zeki Demir

Elmanya Federal

Redaksiyona ROJA NU' ra, ^
Pey şeş salen dÛr Û direj va kovara Roja NÛ di ware literatura kur-

di da gihişte merhaleke nÛ Û bilmd. Çanda geleki ji stran, roman, çi-

rok serpêhatiya Q hwd. pêktê. Nav perên Roja NÛ' da bes nmbmji.ev,le
gor şert Q zirQfên welat gel Û çanda iroyin, em bidne ber çaven xwe ,

ne hmdikm ji. . -~ j
Xwenddevaneki organeke siyasi yan ji ya çandi, ne tene xwendevane^

ew usa ji warê nivisan, lêkolin, wêne Û hwd. ser milen wi gelek kar u

bar hene. -~ -~ k i,
Bi bir Q baweriyên mm, wextê kovara Roja Nu u xwendevanen we bibin

yek.gelek pirsên pêş kovara me û çanda me yê ji ortê rabm.
Bo we serfirazi Û serketin bo me kar Û bar. Silaven germm.

XEZAL

SwêdJi Roja Nû ra

Ji ber derxistma kovara Roja Nu

kovara ciwan û hêja, ez we spas di-

kim, pêşketmê ji we ra dixwazim.

Çawa tê zanin, Roja NÛ tenê bi
kurdi derdikeve, ev yeka tişteki ge

lek başe. Lê, ez Q kesên wek mm zi

manê kurdi hêdi hêdi ji nû va fêr

dibm, di nav rQpelên kovarê da ca-

rma hin peyvên nenas li ber çavên

me dikevin Q em tênaghên. ji ber vê

yekê ji hun dikarm wek ferhengê

Kurdi- Tirki, Kurdi- Erebi vi rQpe-

li amade bikin.

Biji Azadiya Kurdistanê

Bi slavên germin

Xizan

Hevalên Hêja

Herçar hejmarên "Roja NQ" min s-

tand. Ez dilxweşiya xwe nizanim, ça_

wa binivsinim. Ez bawer dikim ku,k£

vara Roja Nû bi xebatên xwe yên hê-

ja va, ji bo me wek "Rojeke NQ" ye.

Ev kovara delal di vê rewşa iroyin
da, xebateke gelek giranbahaye. Wê,

di dilê welatparêzên kurd da ciheki

pir mezin girt û berdewam bike. Bo

xebatên we yên jir, ez we piroz di-

kim, jiyineke dirêj Q serfirazike

mezm ez ji we ra dixwazim.

Keça Kurd

Fatê

""Elmanya Federal



ÇEND ETABÊN PÊŞTAÇÛNA

ZIMAN û ZARAVÊN KURDJ ^,^,^ ^^^

Gelê kurd li Rojhilata Navin, geleki pir kevne. Di sedsaliya 16

an da, dewletên irani Q Osmani welatên kurdan di nav xwe da beşki-

rm. Paşi şerê cihanê yê yekemin, vê carê Kurdistan bQ çar beşan.

Gelê kurd bi vê yekê ra razi nebQ. Ji bona mafên xwe yên netewi,

gelê me çek da destê xwe Q li diji neyarên zordest derket . Dijmm

serhildanên kurdan di nav xwinê da dixeniqandm, gundên kurdan xi-

rab dikirin, dicedandm gel ji welat dQrxm, yan ji dixwastm di

nav tirkan, ereban, farisan da wan belav bikin û bihelinm.

Mixabm, wusan ji, jikurdan ra li hev nehat weki dewletên xwe

ava bikm. Bi vi tehri, vê rewşê, tesireke gelek mezm ser zimanê

kurdi û zaravên wi hişt.

Cara pêşin, bi niviski, di sed saliya 7'an da, nimQneyen kurdi

hatm nivisandm.

Di sala 1963 'an da li Brukselê pirtûkeke Lois Blau, bi navê "Le

Probleme Kurd" hat çapkirm, di vê pirtQkê da, rûpelê 14'an da, ça_

wa Minorski dide kivşê, weki zimanê kurdi ji zimanê farisi lap

tê cudakirm Q zimaneki bi serê xwe ye, Morgan ji ev yeka rast di-

tiye Q gotiye ku, ew ne zaravê farisiye. Ew zimaneki lap cudaye.

liiliiiii:iliii|iiiiÎjS'iy^^

Gramatika zimanê kurdi ya pêşin Eli Termuki nivisiye. Lê cara

pêşin li EwrQpê pirtQkeke gramatika zimanê kurdi di sala 1787' an
da, ji aliyê Garzoni da hat weşandm, Ew di sedsaliya 18'an da, di

nav kurdên hêla Amadiyê da geriyaye û di nav wan da maye . Vê gra-

matika Garzoni, di nav zane û ronakbiren EwrQpê da, hewaskarike m^

zm berbi zimanê kurdi pêşta ani. Pey vê yekê ra, gelek zane Q zi-

manzanên Ewrûpi, wek Pot, .Berezin, Xodzka despêkirm, bi pirsa kur_

dan û zimanê kurdi va mijûl bûn. Di salên 1836-1837 Xyorulê gelek

lêgerin û bend li ser ziman Q li ser kurdan weşandm. Wi diyar kir

weki zaravên kurdi li bakûrê Q başûrê ji hev tên cudakirin, lê bm

gehên hemû peyvan yekm, yên ku bi kurmanci dipeyivin, ji zaravê

sorani ji fem dikm.

Xebatên Rödiger û Pot baweriya cihê zimanê kurdi di nava zima-

nên irani da xurt kirm. Di nivê sedsaliya 19'an da zanayê Qris A.

Jaba, Ditel, Abovyan, Berezin, Lerx û yên mayin, bi ziman, zarav û

etnografya kurdan va mijul bQn, ew pêşta birm. Ditel sê salan li

bajarên Merdmê, Diyarbekirê, Nizipê û Urfayê geriya Q gelek melQ-

mat li ser kurdan berevkirm.

Li Tiblisê, di sala 1848'an da, di nav rQpelên rojnama "Kavkazê"

gelek vekolin û bendên Abovyan li ser kurdan Q zimanê wan hatm

çapkirm. Abovyan zimanê kurdi di we dewrê da, li ser du beşan pa-

revedikir, zazaki Q kurmanci. Zaneki bi navê Lerx ji, gelek salan

li bajarên Mêrdinê, Cizirê, Dersimê, Muşê, Diyarbekirê, Xarpût , Ma
latyê Q Erzurmê geriya Q li ser çanda kurdan xebiti. Ev zimanzana

ji, çawa diyar dike, weki pênc zaravên zimanê kurdi hene , Kurmanci

Luri, Kelhori, Gorani Q Zazaki,

Aleksandir Jaba xudanê ferhenga kurdi Q Rûsiye, di ferhenga wi

da nêzkaya 15 hezar peyv hene .

Di sedsaliya 20'an da, dora sala 1930'an da, dewreke nQh, di di^
roka gelê kurd da vedibe, ji bo azadiya gel , tevgerên netewi bejn

didm û kurd ji, ji xewa dili Q bmdestiyê hişyar dibm. Ji bona

xwenasiya netewi pêwist bQ, weki gelê kurd ziman Q diroka xwe baş



nas bike. Hê di salên 1920-22 'an da hukmeta Tirkiyê kovar, rojname

rêxistm û klubên kurdan li Stenbolê, Bitisê, Diyarbekir, Muşê, Er

zurmê Q Musulê qedexe dikirm. Nunerên çanda kurdi ji Tirkiyê çQbû

ne Suriyê Q Lubnanê, wan li vê derê kovarên Hawar, Roja Nu Q Ster

çap dikirm. Li Kurdistana Iraqê bajarên Suleymaniyê Q wusan ji

Bexdat bQbû navça çanda kurdi. Di wan salan da gelek kovar û rojna^

me bi zimanê kurdi(bi her du zaravan) va derdiketm wek Gelavej ,

Jin, Nizar, Hetav, Hiwa, Ronah, Dengê Gih Teze... Di nav rûpelên

van weşanan da gelek vêkolm, serpêhati Q bend li ser zimanê kurdi
û zaravên wi dihatm nivisandm. Kurdan bi xwe-xwe despêkirm zi-

man, zaravên kurdi, dirok Q etnografya xwe va mijûl bûn. Di nav
wan da hêjaye mirov bir bine navê Celadet Bedirxan û Kamuran Bedir

xan. Çawa tê zanin, Celadet redaktorê kovara Hawar bQ. Celadet u

Kamuran wedeki gelek dirêj.ji, li ser ferhenga Kurdi-Fransi karki-

rm. Wan nêzkaya 60 hezar peyv berevkirin. Lê mixabm, Celadet di

1953 'an da çQ ser heqiya xwe û wusan j i ew ferheng nehate çapkirm

Destnivisara wê ferhengê li şamê li bal pireka wi Rewşan Bedirxanê

ma. Xebatên wan herdu lawên kurdan li ser ziman û zaravên kurdi ge^

lek berbiçavm. Wusan ji Cel,adet tevi kurdzan R. Lescot pirtûka g-

ramatika kurdi dan weşandm. Ji aliyê dm da karên Tefik Wehbi, di

warê zimanê kurdi û beşkirma zaravên kurdi da gelek hêjane, ew li

hemQ Kurdistanê geriyaye û hemû zaravên kurdi fêr bQye. Pêwiste mi

rov karên Seyit Koban Q Nuri Eli Emin Q yên mayin ji bir neke . Di

sala 1951 'an da pirtûka Tefik Wehbi li ser ziman û zaravên kurdi

çap dibe.

Tefik Wehbi di zimanê kurdi da çar zaravên bmgehin tespit dike

wek kurmanci, Luri, Gorani û Zazaki.

Dema bi alikariya Freyman û H. Orbeli va li Leningradê bbşa

kurdzaniyê vebQ, kurdzani rabû li dereceke hin ji bilind.

Nava zimanzan Q kurdzanê Sovyetê da hêjaye mirov navê Qanadê

Kurdo Q navên yên dm bir bine, wek Heciyê Cmdi, Çerkez Bakaev, 1
van Farizof, Julian Avaliani, Sukerman,Maksimê Xemo, Ordixanê Ce-

lil û yên mayin. Bi taybeti Qanadê Kurdo bmgehên zimanê kurdi baş

vekolandiye Q li ser zaravên kurdi karine baş pêkaniye . Qanadê

Kurdo ji, zaravên di zimanê kurdi da hene, wek du zaravên bmgehin
nişan dide, Kurmanci Q Sorani. Wi warê dengkirma van zaravan ji

wek li jêr rêzkiriye:
Li Kurdistana Tirkiyê Kurmanci tê axaftm, wek kurdên^ ^bajarên

Mêrdinê, Hekariyê, Bitlisê, Muşê, Wanê, Erzurmê, Qerekilisê, Erzm

canê, Xarpûtê. Li Kurdistana Iranê bajarê Xoresanê Q ji gola Rêza-

yê berbi rojavayê kurmanci tê dengkirm.

Li Kurdistana Iraqê, bajarên Musul, Akriyê, Zaxoyê , Amadyê , De-

hok û Çiyayên Şengalê, wusan ji kurdên li Suriyê Q yekitiya Sovyet

ji, bi zaravê Kurmanci dipeyivm.
Li Kurdistana Iranê, di bajarên Mahabat , Saqiz, Bokan,^ Bane Q

Senendejê bi zaravê sorani deng dikm. Li Kurdistana Xraqê,^di ba-

jarên Rewanduzê, Erbilê, Suleymaniyê Q Kerkukê ji, bi zaravê Sora-

ni tê dengkirm.

iro edebiyata Kurdan ser himê du zaravên kurdi yên mezm peşta

diçe, Kurmanci Q Sorani.
Edebiyata Kurdan ya klasik bi Kurmanci hatiye nivisandm, van

niviskarên bi nav Q deng bi Kurmanci efrandmên xwe pêk anine, E-
liyê Heriri, Meleyê Ciziri, Feqiyê Teyran, Ahmedê^Xanê, ismayil Be^
yazidi, Mele Beyazidi, Pertev Begê Hekari Q gelekên mayin. ^

Edebiyata Kurdi ya bi zaravê Sorani di despêka sedsaliya 15 an
da hatiye nivisandm Q heta iro ji dajo, bi vi zaravi ya, gelek ni^
viskarên kurd efrandmên zor hêja nivisandmê, wek Nali, Kurdi Se-

limê, Haci Qadir Qoyi Q yên mayin.



HEVPEYVÎNEK

|BI M. E. BOZARSLAN VA

PIRS: Jxbo pêşxxstxna bêjega (edebiyat) Kurdi, bx bawerxya ^ we

pêwist e çx kar bê kxrxn? Mxrov çawa dikare dxjwarx û sêrêsiyan
jx meydanê rake? Bêjeya Kurdi çawa dxkare xwe bxgxhine tenga bêje-

yên hevdem û bxbe bêjeyeke nûjen?.
BERSÎV: Bejeya Kurdi di mêj da,xasma di dewra klasiki da gelek

pêşketi û têkûz bû.Helbestên Melayê Ciziri,Eliyê Heriri,Feqiyê Tey

ran,Melayê Bateyi,Siyahpoş,Pertew Begê Hekari.Nali ,Haci Qadirê Ko

yi Q wd. ravayê me didm ku bêjeya kurdi hmgê di tengeke gelek bi

Imd da bûye.Em bi hêsani dikarm bêjm ku bêjeya kurdi^ wê demê
di dewlemendi Q rQmeta xwe da j i bêjeyên gelên dm ne kêmtir bûye.

Hozanê Kurd ê nemir Melayê Ciziri di helbesteke xwe da weha gotiye:

"Ger lu'lu'ê mensûr-i ji nezmê tu dixwazi

Wer şî'rê Mele bîn,te bi şîrazî çi hacet."

Yani,eger tu j i helbestên mirariyên belavbûyi dixwazi.were hel

bestên Melê bibine} çi hewceyiya te bi Hafizê Şirazi heyeî-
Hafizê Şirazi,yek ji hozanên Faris ên mezmtirin bQye.Melayê Ci

ziri bi peyva xwe ya jorin,meydan ji Hafizê Şirazi ra xwendiye û

iddia kiriye ku helbestên wi ji yên Hafizê Şirazi hêjatirin.Bi ras

ti ji helbestên kurdi yên wê dewrê.ku nişan Q sembola bêje bûne.ji

helbestên Farisi û Tirki Q Erebi ne paştatir bQne Q wê demê ji.iro
ji jibo gelê Kurd rQsipitiyeke mezm anine.Em Kurd dikarm tim Q

tim bi wan bipesmm.

Bê guman,yek ji bêjezan Q birbir Q hozanên Kurd ên mezmtirin

ên wê demê ji Xaniyê nemir bQye.Xani,bi efirandma destaneke wek

"Mem Q Zin"ê,bêjeya kurdi gihandiye tepelê.Her weha nişan daye û
ispat kiriye ku zimanê Kurdi ne tenê ji helbestên kurt ra,lê ji e

firandma eserên weha dirêj Q gewre ra j i hêgine.

Di dawiya sedsala 19'an Q despêka sedsala 20' i da em pêştaçune--

ke xurt di bêjeya kurdi da.bi weşandma kovarên "Kurdistan", "Roj i
Kurd","Hetawi Kurd" ,"Jin" ,û disa "Kurdistan" dibinm.Hozan Q bêje
zan û niviskarên Kurd di wan kovaran da xebitine ku bêjeya Kurdi

bigihinm tenga bêjeyên ,hevdem,rQpelên wan kovaran bi ^ helbest u

kurteçirok û meselok û piyesên Kurdi xemilandme.Hozanê marşa "New
roz" Piremerd,Evdirehim Rehmi,Hilmiyê Siwêreki,Law Reşid, ^Mihemed

Mihri.Qazizade Mist^fa Şewqi çend ji niviskar Q hozanên wê dewrê

Q wan kovaran bûne.

DEWRA TARi 0 ÇIRUSKA HAWARE

Belam pişte 1923'yan bi taybeti li Kurdistan'a jorin, pêşteçQna
bêjeya Kurdi rawestaye.Em hemQ dizanm ku sedemê vê rawestanê eve
ku devleta Tirkan ziman Q bêje Q çandeya Kurdi qedexe kiriye.Em bi
hêsani dikarm bêjm ku sazkirma Komara Tirkiyê sala 1923 'yan ji
bo gelê Kurd Q her weha jibo ziman Q bêje Q çandeya Kurdi bûye des
pêka dewreke reş Q tari.Ev dewra reş Q tari hê ji dom dike. Ji ber
ku bi sazkirina Komara Tirkiyê ra her tiştê Kurdi hat qedexekirin

Q dewleta Tirkan siyaseta tunekirma Kurdan û pişaftma wan ajot
Q hê ji dajo,pişti 1923'yan ji nava Kurdên Kurdistan'a jorin hozan



û niviskar Q bêjezannên Kurdnivis derneketm. Çend Kurdên ku bûne

bêjezan û niviskar ji, jibo ku ji nan Q nimetên dewleta Tirkan mê

fadar bibm Q parek bistinm, bi Tirki nivisine Q ji bêjeya Tirki

ra xizmet kirme, nuha ji dikm.

Lê belê, di wê dewra reş Q tari a çiriskek pêketiye Q ronayi

daye. Ew ji çiriska kovara "Hawar" bQye. Celadet Bedirxanê rehme-

ti Q heval Q heykarên wi, bi weşandma kovara "Hawar" hêz dane
xwe ku ziman û bêje Q çandeya Kurdi pêşta bibm Q bikemilinin. Bi

rasti, di wê hêzdana xwe da bi ser ji ketme. Hozan Q niviskarên
ku li dora "Hawar"ê civiyane hem di helbestan da, hem ji di dûzni

visaran da bêje Q zimanê Kurdi gelek pêşta birme Q kemilandme.

Lê mixabm ku piştê tevgera "Hawar"ê, di meydana bêje da tev-

gereke weha berçav Q xurt çênebûye. Gerçi li Kurdistana Jêrin Q

bi taybêtî bi zarê Sorani pêşteçûna bêjeya Kurdi hmdik be ji

dom kiriye,lewra zimanê Kurdi li wir nehatiye qedexekirm; belam

li Kurdistan'a jorin Q di zarê Kurmanci da tevgereke xurt nehati

ye ditm.Di salên 1960'an da li Stanbolê kovarên "Dicle-Firat" Q

"Deng",li Enqerê ji kovara "Yeni Akiş" derketm.Belam dewleta Tir

kan nehişt ku emrê wan kovaran dirêj bibe û xizmeta wan dom bike,

tavil ew girtm.

Ji ber zordestiya dewleta Tirkan,mixabin ku bêjeya kurdi gelek

paşta maye.Di van salên dQwayin da hm niviskar û hozanên Kurdini

vis derketme.Ev bûyereka pirr giringe Q hêviyeke baş dide mirov.

Belam pirraniya wan niviskar û hozanên Kurd,berê xwe dane meydana

helbestan Q helbest dmivism.Elbet nivisina helbestan başe Q pê

wiste.Belam bêjeyek.tenê ji helbestan pêknayê.Roman,çirok,kurteçi

rok,meselok, piyes, serpêhati, çivanok, tiştanok ji pêwist in Q

hemû dikevm têdayiya peyvika "bêje". Aha di wan tewiran da bêje_

ya me gelek paşta maye. Ev rastiyeke tal e, lê em çi bikm ku ra£

ti yp .

MIROV DIKARE ÇI BIKE?

Mirov çawa dikare bêjeya Kurdi pêşta bibe? Bêjeya Kurdi çawa

dikare xwe bigihine tenga bêjeyên hevdem û bibe bêyeyeke nQjen?

Bersiva van pirsan, bê guman ne hêsan e. Belam mirov dikare

beje ku pêşxistma bêjeya Kurdi, beriya her tişti li ser xiret ^ û

xebat Q himmeta niviskar û bejezan û hozanên Kurd e. Jibo pêşxis-

tina bêjeyek mirov nikare bernamena, plan û projena sererast bike

Q paşê ji dest bi pêkanina wan bike. Eger hm bernameyên weha bên

amadekirm ji, pêkanina wan disa li ser xiret Q xebata niviskar-

an Q bêjezanan Q hozanan dimine. Nexu ev bar li ser milên wan e.

Bi ditma min, divê ku niviskar û hozan û bêjezanên Kurd hêz bi-

dm xwe û bixebitm jibo ku vi karê giring pêkbinin Q vi barê gi-

ran rakm.

Li vir şoleka gelek giring derdikeve pêşberê me . Ew ji zanina

zimanê Kurdiye.Kesê ku bixwaze di pê,şxistina bêjeya kurdi da be^

dar bibe Q di vê rê da xizmet bike,divê ku bizane zimanê Kurdi bi

awayeki rast bi kar bine.Ev,merceki bmgehine. Jibo ku mirov bika

re Q bizane zimanê Kurdi rast bi kar bine,ne pêwiste ku mirov zi

manzan be,pisporê zimanê Kurdi be,awa û bmgehokên zimanê Kurdi û

rêzimana Kurdi bi temami bizane.Belam pêwiste,hem ji mutleqa pê

wiste ku mirov zimanê Kurdi bi awayeki rast bi kar bine Q binivi

se.Eger mirov di nivisinê da zimanê Kurdi şaş û xelet bi kar bine

Q şaşiyên rêzimani bike,hingê dibe ku ziyana wê nivisinê ji fêda

wê zêdetir bibe.Lewra şaşi Q xeleti eger di nava gel da, di nava

xwendoxan da belav bibin,careka dm rakirina wan Q rastkirma wan

gelek zor dibe.
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Kesê ku bixwaze bi Kurdi binivise,xeyn ji zanina nivisina bi

Kurdi,divê ku bi Kurdi bifikire ji.Eger mirov bi zimaneki biyani

mesela bi Tirki yan bi Erebi bifikire û bi Kurdi bmivise, hmgê

dibe ku şaşiyên mezm ji mirov peyda bibm.Lewra di her zimaneki

da peyvik Q terim û peyvên pêşiyan ên teybetiyên bi wi zimani he

ne Q piraniya wan li zimanên dm nayên.Her weha awa û bmgehokên

zimanan,mesela awayê sazkirma pevekan ji hev cuda ne.Eger mirov

bi zimaneki biyani bifikire û bi Kurdi binivise,dibe ku mirov pe

vekên Kurdi ji li gora awayê pevekên wi zimani saz bike.Ev ji di

be şaşiyeke mezm.

Şoleka dm ji bêjezaniye,yani zanina bêjeyê yê bi awayeki gig

ti.Ev zanin ji bi xwendma pirtûkên bêjeyi bi dest dikeve. Kesên

ku bixwazm ji bêjeya Kurdi ra xizmet bikm Q di pêşxistina wê da

beşdar bibm, divê ku pirr Q pir bixwinm ji. Erê, ji bo nivisina

helbest Q çirok Q roman Q wd, divê ku mirov rewşa siyasi Q civaki

ya Kurdistanê bmase, bi ziman Q çande Q toreyên gelê Kurd bizane

Q her weha divê ku hêgini û huner ji di mirov da hebe. Balam ev

ne bes e. Pmgêr ji pêwist e. Pmgêr ji bi xwendma bêjeyên cure-

cure çêdibe. Hem eserên Kurdi, hem ji yên biyani divê ku pirr bên

xwendm. Dema ku em bala xwe didm bêjeyên biyaniyan, em pêştaçû-

neke weha misêwa di wan da dibinm. PêştaçQna bêjeyan bi pêştaçQ-

na j iyana gelan ra, bi pêştaçQna rewşên siyasi û civaki Q abûri

ra meşiyaye û dom kiriye, nuha ji dom dike.

Divê ku niviskarên Kurd ji 31 aliyek va bêjeyên cure-cure bi-

xwinm, pêşketma di wan da bibinm Q bizanm, ji aliyeki din va

ji bQyerên ku li Kurdistanê qewimine Q diqewimm bizanm û di ro-

nayiya wan bQyeran da rewşa gelê Kurd ji roman Q kurteçirokên xwe

ra bikm babet, rewşa gelê Kurd a siyasi, civaki, çandeyi, abûri,

dini Q toreyi di eserên xwe da bmexşinm, salix bidm Q bi rasti

bini wan bûyeran, wê rewşê binm ber çavan, ber çavên xwendoxên

Kurd .

GIRINGiYA XWENDOXAN

Li vir dijwariyeke dm ji derdikeve pêşberê me. Ew j i kêmayiya

xwendoxên Kurd e. Mixabm ku kitleyeke fire ya xwendoxan di nava

Kurdên Kurdistana jorin da hêj pêknahatiye. Semedê vê kêmayiyê ji

disa qedexekirma ziman û bêjeya Kurdi ye. Gelê Kurd mecal û fer-

send neditiye ku bi Kurdi bixwine. Ji ber vê yekê ji xwendoxên

Kurd kêmm, disa ji ber vê yekê eserên Kurdi tenê di nava kesên

zana Q xwenda da belav dibm. Ev ji qim nake. Divê ku bêjeya Kur-

di ji wek bêjeyên dm bigije gel, bigije kitleyeke fire ya xweno-

xên Kurd, ji gel ra bibe mal. HebQna niviskar Q hozanan j ibo pêş-

ketma bêjeyek çawa pêwist e, hebûna kitleyeka mezm a xwendoxan

ji jibo pêşketma wê bêjeyê.wisa pêwist e. Em dikarm pêwendiyên

bêjeyê Q xwendox bişibinm pêwendiyên baranê û axê. Barana ku li

axê dibare, xêr Q bêr çêdike. Belam barana ku li ser keviran di-

bare, tewş diçe û tu xêr û bêrek jê peyda nabe. Bêje ji, eger

xwendoxên wê tunebm tewş û bêxêr diçe, fêde jê nayê ditm, lê ku

xwendoxên wê hebm, ew di dilê wan da ci digire, dibe semedê têgi

hiştm Q serwextiya wan, evina gel Q welat di dilê wan da zexmtir

dike. Ji ber vê yekê, divê ku em Kurd ji girmgiyeke mezm bidm

hebQna xwendoxan.

Gerçi di rewşa iroyin da amadekirm Q pêkanina kitleyeke fire

ya xwendoxan di Kurdistana jorin da gelek zor e, Belam li Ewrupa-

yê iro gelek Kurd hene . Eger xebateke gurr bê kirm, ez bawer di-

kim ku dê mimkun be ku kitleyeke xwendoxan di nava Kurdên .Ewrupa-

yê da bê hazirkirm. Kitleyeke wisa ku hewesa xwendma pirtQkên



Kurdi bike Q' wan bixwine. Bi ditma mm ev kar ji bi komeleyên

Kurdan dibe. iro li her derê Ewrupayê komeleyên kurdan hene, pirr

hmdik imkan j i di destê wan da hene. Divê ku ev komele, ji ali-

yek va j ibo Kurdên nexwendi qursên xwendm Q nivisinê i'ekm, ji a

liyek.va ji Kurdên ku xwendm û nivisinê dizanm bihewisinm xwen

dma pirtQkên Kurdi.

BÊJE Û ŞOLA RIZGARiYA KURDISTANÊ

PIRS : Çawa ku hûn dxzanxn, jx destpêka sedsala 20' i heta nuha,

tevgera rxzgariga Kurdxstanê her ku dxçe bxlxnd û fxre dxbe, bx

ditxna we heta nuha şola rxzgari û azadiyê bi çx rengx dx xebata

bêjeyi û hûneri da ci gxrtxne? Jx vxr şûn da mxrov dxkare çx bi-

ke?

BERSÎV : Şola rizgariya Kurdistanê Q azadiya gelê Kurd , jibo

me Kurdan şola pêşin Q girmgtirin e. Tişteki tabii ye ku ev şol

di bêjeya Kurdi Q hunerê Kurdi da ciyê pêşin bigire, çawa ku digi

re ji. Şola rizgari Q azadiyê di dewra Xaniyê nemir da ji şoleka

girmg bQye. Xani di despêka "Mem Q Zin"ê da li ser vê şolê hin

parçeyên rQmetbilmd nivisine. Mesela weha gotiye:

"Ez mame di hikmeta xwedê da

Kurmanc-i di dewleta dmê da

aya bi çi wechi mane mehrûm

bilcumle jibo çi bQne mehkûm"

Piştê Xanê ji hozanên wek haci Qadirê Koyi Q Şex Eydirehmanê

Axtepeyi, di despêka sedsala 20 'i da ji wek Goran û Piremerd û Ev

direhim Rehmi, her li ser vê şolê û li ser belengazi û bêkesi u

bmdestiya gelê Kurd nivisine. Ev şol bûye Babetê "Hawar"ê ji. Pa

§ê jibi helbestên hozanên wek Hejar û Cegerxwin û Hêmm Q wd. dom

kiriye. Hozanên Kurd ên nûhati ji her li ser vê şolê dmivism.

Di meydana huner da ji em dikarm operaya Kurdi "Dayika Nişti-

man" wek numQneyek nişan bidm.Ev opera, sala 1945'an li Kurdista

na Rojhilat li bajarê Mehabadê hatiye nivisin Q leystm. Hmgê K£

mara Kurd a Mehabadê hatibû sazkirm. Di operayê da dayikek Kur-

distanê temsil dike. Dayik dil dikeve destê sê keleşan, gelek êş

Q azar tên serê wê , belam paşê bi xebat Q xiret û têkoşina zarQ-

kên xwe ji dilitiyê rizgar dibe Q digije azadiyê. Nivisin Q leys-

tina vê operayê ji nişanê me dide ku, dema ku gelê Kurd mecala

derxistina dengê xwe dibine her li ser rizgari û azadiyê diqire.

Lewra şola wi ya pêşin û giringtirin ew e. Ev şol li Kurdistana

jêrin ji bQye babetê çend şanoyan.

Disa di meydana huner da em dibinm ku şola rizgari Q azadiyê

van salên dûwayin j ibo dengbêjên Kurd ji bûye babet. Li ser vê şo^

lê gelek marş û helbest Q stran ji aliyê dengbêjên Kurd va hatme

gotm û dengên wan ên xweş ketme kasetan, li nava gelê Kurd be-

lav bûne. Tesira van kasetan li ser şiyari û têgihiştma gelê Kurd

gelek çêbQye Q çêdibe. Dengbêjên Kurd bi wan kasetan xizm.eteke

pirr mezm û hêja kirme, nuha ji wê xizmeta xwe didominin. Belam

digel vê xizmeta mezm ji, hmek ji dengbêjên Kurd dikevin şaşi-

yek. Ew şaşi ji ev e ku hm dengbêjên me stranên Kurdi yên geli

diguhêrin, hm parçeyên welatevini Q şorişgeri li wan zêde dikin.

Ev ji du aliyan ve şaşai ye Q -bila dengbêjên me li dilê xwe ne-

girm -neheqi ye. ji aliyek va dibe semedê guherina stranên geli.

Çawa ku em hemi dizanm, stranên geli ji aliyê gel va bi sed sa-

lan berê hatme çêkirm Q belav bQne, ji gel ra bQne mal. Eger her

dengbêjek iro rabe parçena ji wan derxe Q parçena li wan zêde bi-



ke Q bi wi awayê guherti wan têxe kasetan Q belav bike, hingê st-

ranên me yên geli dê eslê xwe Q orijinaliya xwe winda bikm . Ji

aliyeki dm va ji ev awa hunerê Kurdi stawr dihêle, dengbêjan di-

xe riya xêsan, riya guhartmê. Eger ev awa dom bike, mirov ditir-

se ku dengbêj Q hQnermendên Kurd êdi pêwist nebinm ku jibo peyd£

kirma tiştên nQ, jibo afirandma parçeyên nQ Q dewlemendkirma

hunerê Kurdi hişê xwe zêde bişixulinm Q serê xwe bêşinin. Ev ji

dibe sebebê ku hunerê Kurdi dê di hola vala da bigere Q pêşta ne-

çe,nekemile, nikaribe xwe bigihine tenga hunerên hevdem. Kesên hu

nermend, divê ku tiştên heyi biparêzm Q tiştên nQ çêkm, biafiri

nm. Hmgê huner dewlend dibe, pêşta diçe Q dikemile.

Belam di vi babeti da j i kêmayiyeka mezm Q valayiyeka kûr di

bêjeya Kurdi da heye. Ew ji ev e ku li ser şola rizgariya Kurdis-

tanê Q azadiya gelê Kurd roman Q kurteçirok nehatme nivisin.

Çend pirtûkên serpêhatiyan hatme nivisin. Wek "Doza Kurdistan"a

Zinnar Silopi, "Kurdistan Tarihinde Dersim"a Dr. NQri Dêrsimi û

"Ma Vie de Kurde"a Dr. NQreddin Zaza. Lê belê, ev ji bi zimanên

biyani ne. Bê guman ev pirtQk hemi girmgm Q hêja ne. Belam di-

viya ku bi Kurdi bihatma nivisin. ji ber ku ne bi Kurdine, tabii

ye ku ji bêjeya Kurdi nayên tewkirm.

Ji vir şQn da mirov dikare çi bike?

Bi ditma mm, dagirtma vê valayiyê Q temamkirma vê kêmayiyê

disa li ser xiret Q himmet Q xebata niviskarên Kurd e. Niviskarên

ku ji destê wan tê, divê ku bala xwe bidm vi babeti Q li ser şo-

îçirokna

binm ber çavê xwendoxan.

Em hêvidar m ku hm niviskarên weha ji nava gelê Kurd derke-

vin. Her weha em hêvidar m ku j i nava niviskarên Kurd ên iroyin

ji hin kes bala xwe bidm ser vi babeti Q di vê meydanê da ji qe-

lemên xwe bişixulinm, jibo dagirtma vê valayiyê bixebitm. Yan

na, mirov nikare di vi babeti da j i tu bername Q proje Q plan se-

rerast bike Q paşê ji pêkbine.

WERGERANDINA PIRTOkÊN BÎYANi

PIRS : Bx ditxna me, iro şoleka bêjeya Kurdi ji, kimayxya ^ ese-

rên bxyani ye dx zxmanê Kurdi da. Jxbo wergerandxna hxn eserên ge-

lên cuda, wek çirok,helbest, serpêhati û romanan, çawa ku em dxbi-

nxn kareki wxsa zêde Ix ber çavan tune. Bx ditxna we, mxrov çawa

dikare vê kêmayiyê jx meydanê rake û vê valayiyê dagxre?

BERSIV - Li Kurdistana jêrin û li Iraqê ev çend sal e ku hm e-

serên bêjeyi ji zimanên biyani yên cure-cure tên wergerandin bo

kurdi. Di nava wan da helbestên PQşkin, Nazim Hikmet, Q Pablo NerQ^

da, romana Maksim Gorki "Dayik" û du-sê romanên Yaşar Kemal ji he-
ne. Belam gelek mixabm ku Kurdên Kurdistana jorin nikarm ji wan
mefadar bibm. Lewra ew hemi bi tipên erebi hatme çapkirin, hema-

hema gişt ji hatme wergerandm bo zare Sorani . Lê bi zarê Kurman-

ci Q bi tipên Latini, eserên bêjeyi yên biyani nehatme^wergeran -

dm. Elbet ev kêmayi ye. Bêjeyeka têkûz , divê ku xwediyê wergera -

nan be ji. . .
Lê belê, eger em bi çaveki rastibin li rewşa xwe ya iroym te-

maşe bikm, bi ditma mm em'ê bibinm ku ev, ne^şoleka wisa ^acil

e. Beriya ku em dest bavêj m şola wergerana pirtQkên bêjeyi yên bj^
yani, hin şolên di hene ku divê ku em wan safi bikm. Yek ji wan

şolan ev e: Divê ku em berê bêjeya Kurdi bi xwe pêşta bibm, bike'r

milinin, têkQz bikm, bi roman Q çirok Q meselok Q kurteçirok Q pi
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yesan dewlemend bikm, binm rewşeke wisa ku em bikarin bêj m "a-

ha bêjeya me ev e". Eger em rewşa Kurdistana jorin bidm ber çavê

xwe û bi rastibini bifikirm, divê ku em li xwe bên mikurê ku em

iro nikarm iddiayeka weha bikm. Jimareya pirtQkên bêjeyi yên

Kurdi yên bi tipên Latini, ez bawer nakim ku ji 50'yi derbasbQbe.

Şoleka di j i ev e: Çawa ku li jor ji mm qal kir, divê ku em

berê kitleyeka xwendoxên bêjeya Kurdi Q zimanê Kurdi pêkbinm .

Kitleyeka wisa ku li eserên kurdi yên bêjeyi bigere, wan bievine

û bixwine, hinê wan bibe, têhna xwe bide ser wan. Beriya ku em vê

şolê safi bikm eger eserên biyani bên wergerandm bo zimanê kur-

di , ez bawer nakim ku bala gel bikişinm. Peyveka pêşiyan a Kur-

di weha dibêje: " Her tişt xweşe di wextê xwe da" .

Şoleka di ji ku safikirma wê pêwist e, ev e : Wergerandma

pirtûkên bêjeyi ji zimanek bo zimaneki di, kareki gelek girmg e,

pispori dixwaze, Kesê ku vi kari bike, divê ku bi herdu zimanan

ji pirr baş bizane, ji herdu zimanan ra j i fermanrewa be. Ev ji

ne bese. Divê ku bêjezan be, bikare bi awa Q şiweyeki bêjeyi ese_

ran wergerine. Eger em Kurdên Kurdistana jorin bidm ber çavê xwe

dibê ku çend kes ji wan bikarm eserna ji Tirki wergerinm Kurdi.

Belam kesên ku bikarm mesela ji înglizi, Fransizi, Almani , RQsi,

îtali eser wergerinin,mirov nabine. Yani pisporen wergerandma e-

seran ji wan zimanan, ku zimanên bêjeyên sereke ne li cihanê, hêj

ji nava me derneketme.

Dema ku wergêrên me yên weha bigihin û xwendoxên me ji gurr

bibm, hmgê pêwist e ku eserên biyani bên wergerandm Q ji xwen-

doxê Kurd ra bên pêşkêşkirin, bêjeya Kurdi bi wan dewlemend bibe

Q bixemile.

XEBATA BÊJEYÎ LI DERÊ WELÊT

PIRS : Ev çend sal e ku Ix derê welêt xebata bêjegi, huneri û

çandegi hxn bx hxn pêşta dxçe. Jxbo meşandxna van karan bx awaye-

ki rast, mxrov çawa dxkare têkeve xebateka nû û vê xebata nuhagin

bx tewxreki baştxr bx rê ve bxbe?

BERSÎV : Belê, di van salên dûwayin da li derê welêt xebata b£

jeyi, huneri û çandeyi tê kirm, hm bi hm ji pêşta diçe. Ez ba-

wer nakim ku di vi babeti da pêwist be ku mirov têkeve xebateke

nQ. Lewra ev xebata nuhayin bi xwe nQ ye û mirov dikare bêje ku

hêj despêk e. Bi ditma mm, di şuna ku mirov li ser têketma xe-

bateke nû bifikire, mirov bifikire Q bixebite ku vê xebata iroyin

gurrtir bike, ji xeleti Q şaşiyan paqij bike, yani bi awa Q tewi-

reki baştir û têkQztir bimeşine çêtir e. Ev j i li ser xiret Q hê-

gmi Q berpirsiyariya niviskar û bêjezan Q hunermendan e.

KOVARA "JÎN" DI ÇAPÊ DA YE

PIRS : Wek nxviskareki Kurd, we çx xebat daye berxwe? Gelö hun

dxkarxn Ix ser xebata xwe xwendoxên kovara "Roja Nû" roni bxkxn.

BERSlV : Piştê ku ez hatim Swêd, pirraniya xebata min heta pa

yiza parin li ser kovara "Jin" bQ. Ev xebat payiza parin, yani pa

yiza sala 1983'yan temam bQ. Kovara "Jin" di salên 1918 - 1919'an

da li stanbolê bi Kurdi Q Tirki derketiye û bi tipên Erebi hatiye

çapkirin. 25 j imare derketiye, paşê hatiye girtm. Min her 25 jl-

mareyên kovarê wergerandm tipên Latini Q li ciyên pêwist ji mm

jêrenot nivisin. Her weha, jibo nasandma kovara "Jin" û nasandi-

na tevgera azadixwaziya Kurdistanê ya wê demê min pêşkêşiyek. bi

Kurdi nivisi Q wergerand zimanê Tirki. Kovara "Jin" dê di npênc

cildan da ji nû va bê çapkirin. Di her cildeki da dê pênc jimare-

yên kovarê, hem wergeranên bi tipên Latini hem ji.orijinalên bi
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tipên erebi dê ci bigirin- Cildê pêşin nuha di çapê da ye, ez hê-

vidar im ku heta dQwayiya salê derkeve. .Li gora bernama ku min a-

made kiriye, herçar cildên dm ji heta payiza 1986'andê derkevm.

Ji bil kovara "Jin" rêza meselokên lawiran ji di destê mm da

hebQ. Ji vê rêzê heta nuha sê pirtQk derketine. Ew ji " Mir Zoro"

" Gurê BilQrvan" Q "Kez xatQn"in. PirtQka çaran, ku navê wê "Ser-

ketma Mişkan"e, nuha di çapê da ye Q payiza hati dê derkeve. Mm

pirtQka pêncan a vê rêze ji temam kir, ev'ê ji di 1985 'da dê bê

weşandm. Bi vi awayi ev rêz dibe pênc pirtQk.

Di bernama xebata mm a hati da, wergerandma kovarên "Kurdis-

tan", "Roji Kurd", "Hetawi Kurd" Q disa "Kurdistan" heye. Ez di-

xwazim wan kovaran ji wek "Jin"ê ji tipên Erebi wergerinim tipên

Latini Q ji nQva çap bikim. Eger hm şolên ne di hesab da, neqewi

mm Q hm alQziyên nediti dernekevm, ez hêvidar im ku heta sala

1990' i ez'ê van kovaran hemi temam bikim Q hemi dê bên weşandm.

Xeyn ji van kovaran amadekirma ferhengek ji di bernama mm da he

ye. Bi rasti mm sala 1979 'an dest bi wê kiriye. Belam heta nuha

xebata li ser ferhengê gelek giran meşiyaye. Lewra, ji ber xebata

li ser "Jin"ê Q meselokên lawiran, mm nedikari ez zêde wext ji

xebata li ser ferhengê ra veqetinim. Ez hêvidar im ku ji despêka

sala hati pê va ez'e bikarim li ser wê hmek zêdetir bixebitim û

heta sala 1990' i wê j i temam bikim.

Di bernama mm da nivisina çend pirtQkên çirokan û kurteçiro -

kan ji heye. Her weha, xebata li ser "Diwan"a hozan û birbirê

Kurd ê nemir Melaye Ciziri ji beşek ji bernama mm e. Ez dixwazim

ku wê ji, ji tipên Erebi wergerinim tipên Latini û çap bikim. Di

salên 1960'an da ez du sal li ser "Diwan"ê xebitibQm û mm ew wer_

gerandibQ tipên Latini, belam mm imkana çapkirma wê neditibû

Dema ku polêsên Tirkan avêtm ser mala mm ew ji digel gelek pir

tQkên mm Q xebatên mm girtm û birm. Bi wi awayi xebata mm a

du salan tewş çû. Belam destê dewleta Tirkan nagije Ewrupayê. Ez

hêvidar im ku ez'ê di pêşedemê da "Diwan'a Melayê Ciziri ku di bê_

jeya Kurdi da tu eserek heta nuha negihaye tenga wê, wergerinim

tipên Latini û çap bikim.

Çawa ku hun dizanm, mm li Tirkiyê "MemQ Zin"a Xaniyê nemir

ji çap kiribû. Ez dixwazim ku careke di ji li ser wê bixebitim Q
ji nQ va çap bikim. Mm "Şerefname" ji li Tirkiyê wergeraridibQ

Tirki Q çap kiribQ. Eger ez mecal Q fersend bibinim, ez dixwazim

li ser wê ji careke dm bixebitim û wê wergerinim Kurdi Q çap bi-

kim. Yek ji daxwazên mm ji amadekirina rêzimaneke Kurdi ye.
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ferhengok

Abûri

Af irandm

Aha

Aya

Azar

Babet

Bername

Bêje

Bêjeyi

Bêjezan

Bmgehok

Bizav

Bilcumle

Birbir

Bûyer

Civaki

Çande

Çandeyi

Çirûsk

Çivanok

Dengbêj

Dûznivisar

Evand in

Evin

Fermanrewa

Fersend

Geli

Gewre :

Hevdem :

Hewisandin:

Heyi ;

Hêgm :

Hêgmi :

Hêsani :

Hêzdan :

Hmgê

Hola vala

Hozan

Huner

Hunermend

Iroyin

Jimare

Kemilandin;

Kemilin

Komar

Kurdinivis;

Kurteçirok;

Lewra

Mecal

Mefa

Mefadar

Mefadarbûn;

Mêj

Mikur

Mikurhatin

(Li xwe)

Mirari

Ekonomik

Yaratmak

lşte(Dikkat çekmek için)

Acaba(Soru edati)

Eziyet, Işkence

Konu

Program

Edebiyat

Edebi, Edebiyatla ilgili

Edebiyatçi

Kural, Kaide

Ihtilal

Tiimûyle, Tamamen

Diişunur, Filozof

Olay

Sosyal

Kiiltur

Kûltûrel, Kûltiirle ilgili

Kivilcim

Tekerleme

Ses sanatçisi

Diiz yazi

Se^vmek

Sevgi

Egemen, Hakim

Firsat

1- Uzun ve dar vadi, 2- Hal-

ka ait olan.Halka ilişkin

(Röportajdaki anlami budur)

Biiyiik

Çagdaş

ÖzendirmekjTeşvik etmek

Var olan, Mevcut

Kabiliyetli, Yetenekli

Kabiliyetli olma, Yeteneklilik

Kolaylik

Ugraşmak, Ugraş vermek,

Giiç harcamak

0 zaman

Kisir döngii(Terim olarak)

Şair, Şiir yazan kimse

Sanat

Sanatçi

Bugiinkii, giiniimuze ait olan

Sayi, Adet

Geliştirmek, Olgunlaştirmak

Gelişmek, Olgunlaşmak

Cumhuriyet

Kiirtçe yazan kimse

Kisa öyku, Kisa hikaye

Çiinkii

Firsat

Yarar

Yararlanan kimse

Yararlanmak

Eski zaman

îtiraf

ttiraf etmek

tnci

Misewa

Nasandm

Nasin

Nuhayin

Pevek :

Peyvik :

Pêkanin :

Pêkhatm ;

Pêşedem :

Pişaftin :

Rastibin :

Rastibini :

Ravadan :

Semed :

Sererastkirin:

Serwexti :

Stawr :

Şano :

Şiwe :

Şol :

Tavil :

Taybeti :

Teng :

Tepel

Tevger

Tewir

Têdayi

Têhn

Têhndana xwe

li ser tiştek

Têkiîz

Têwkirin

Tiştanok

Tore

Toreyi

Wech

Welatevin

Welatevini

Wergeran

Wergerandm

Werger

Xasma

Xwendox

Siirekli olarak

Tanitmak

Tanimak

Şimdiki, Şimdiki

zamana ait olan

Ciimle , Tiimce

Sözciik, Kelime

1- Uygulamak

2- Oluşturmak

Oluşmak

Gelecek zaman,Istikbal ,

gelecek

Assimile etmek

Gerçekçi olan kimse

Gerçekç il ik ,Gerçekç i

olma

Göstermek

Neden, Etraen, FaktcSr

Diizenlemek

Kavrama, Bilinçlenme

Kisir, Verimsiz

Tiyatro

Yöntem,metod ,iislub

Mesele Sorun

Hemen,çabucak

Özel, özgîi

Duzey, seviye(sözciikte-

ki "t" ince okunur)

Zirve, doruk

Hareket

Çeşit

Içerik

Xsi, hararet

Bir şeye ismmak,ona

ilgi duyup alişmak,

onsuz edememek

Miikemmel, eksiksiz

Saymak, hesaba katmak,

addetmek

Bilmece, bulmaca

Gelenek, gcirenek.anane

Geleneksel, geleneklere

ilişkin

Neden,sebep

Yurtsever

Yurtseverlik

Çeviri.bir dilden başka

bir dile çevrilmiş olan

kitap ya da yazi vb.

1- Devirmek.2- çevirmek,

bir dilden başka bir di-

le çeviri yapmak(Röpor-

tajdaki anlami budur)

Çevirmen,çeviri yapan

kimse

Özellikle ,bilhassa

Okuyucu,okumayi aliş-

kanlik haline getirmiş

kimse
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50 SALiYA

Kongra Kurdnasiyê ya Pêşin

TOSINE REŞÎT

Şoreşa Oktobrê ya mezm tevi gelê Uriseteyê bmdest usa j i bo

kurda azadi ani. Bona pêşveçQna gelên rizgarbQyi pirseke sereke

ji hildana nezani Q nexwenditiyê bQ. Lema ji pêşyê ser bingeha ti

pên Ermeni sala I92lê, peyra ji ser himê tipên Latini sala 1929"*^

an elifba kurdi tê sazkirmê. Bi vê elifbayê rojnama "Riya Teze "

tê weşandmê, pirtQk çap dibm. Gundê kurda da dibistanên netewi

têne vekirmê, zanyar dest bi berevkirma folklora kurdi dikm,li

hm bajarên Yekitiya Sovyetê da karê lêgerina dirok, edebiyat, ra

bQn-rQniştandma gelê kurd hê geş dibe.

Lê çiqas kar gelek tê kirinê ji, ewqas li ser lêkolanina tewa-

yi G kQr pirsên nû pêşta tên. Lema ji 9'ê meha Tirmehê sala 1934'

a kurdnas Q zanayên Sovyet , bo kongra kurdnasiyê ya pêşin Erivanê

civiyan.

Xên ji nûnerên Ermenistanê usa ji gelek heval Moskovayê , Leniii

gradê, Tiblisê, BakQyê Q Aşxabadê hatm G di kongrêda amade bQn.

Kongre, di mala çandi a Erivanê da pêkhat . Çawa rojnamên wê demê

dmivsinm, qesra kongrê bi sloganê kurdi, Ermeni Q Qrisi xemili

bQ, sivderê da temaşegeha çanda kurdi vekiribG.

Serokê komara Ermenistanê bi aktivi tevi kongrê dibm G kongrê

serokê Komitêya Navbeyniya Karker ya Ermenistanê Sergo Martikyan

vedike. Ew dibêje weki giyana(ruhê) gelê kurd yê hinartinê(efran-

dariyê) bi sed salan bmdest bQye . Ev giyana bi saya serê siyase-

ta Lenin ya netewi li Yekitiya Sovyet iro geş dibe G pêşta diçe.

Nûnerên rewşenbirên kurdan, li kongrê bo rê G dirbên pêşvaçGn Q

serketmên nQ civiya bGn.

Nav serokatiya kongrê da tevi nunerên hukumeta Ermenistanê Mar

tikyan, Paştoyan, Karinyan usa ji Erebê Şemo, Qanadê Kurdo , Heci-

yê Cmdi, Ahmedê Mirazi, prof. Panisidi, prof. Çobanzade, Eli Ma-

medov Q yên mayin tên bijartmê.

Bi navê komiteya navbendi ya parti komunist ya Ermenistanê se-

rokê para çand G propagandayê Arisyan, kongrê silav dike G gotara

bi sernivisa "Şoreşa Oktobrê Q pêşvaçGyina çanda netewi nava kar-

ker G gundiyên kurda" dixwine.

Asistanê seksiyona kurdi ya Enstituta Diroka Çandi Heciyê Cin-

di bi zimanê kurdi derheqa karê seksiyonê di warê berevkirma

folklorê, pêkanina pey^ên nû Q karên çapkirmê da diaxife. Berpir

siyarê rojnama "Riya Teze" Cerdoyê Genco, derheqa rojnamê da gili

dike G dibêje, weki "Riya Teze" bGye dosteki baş bo xebatkaran

Derheqa çapkirma edebiyata kurdi da Casimê Celil pêşta tê, Ew di^

de kivşê, weki sal bi sal hejmara pirtGkên kurdi yên çapbQyi zêde

dibe. Çawa tê zanin sala 1929 'an da du(2) pirtGkên kurdi çap di-

bm, sala 1933 'an da pistudu(22) pirtGk tên çapkirm, lê nava 6

mehên sala 1934 'an da 25 pirtûkên kurdi digihêjm destên xwende-

vanan. Siloyê Xudo ji navça Ertikê, derheqa lêzkirma berevkirma

folklora kurdi da diaxife. Ew di gotara xwe da dibêje ku, pêwiste

zimanê rojnama "Riya Teze" j i bê zelalkirm. Niviskar Ahmedê Mi-

razi ji navê kurdê komara Gurcistanê pêşda tê Q derheqa destaninê

xebatkarên kurd da gili dike. Ew usa ji derheqa berevkirin Q çap-

kirma folklora kurda ya sazbendiyê da diaxife Q gerek em bi tay-
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beti li ser vê pirsê bisekinin, nimQnên paqij Q bi rengeki netewi
bijbêrm dibêje. Ji Azerbeycanê Şaxsuvarov derheqa pêşvaçûyina di^

bistanen kurdi da dipeyive.

Ji navê Komita Elifba nQ Erebê Şemo dipeyive. Ew nava gotara

xwe da li ser Rêzimana Zimanê Kurdi(ya prof. Xaçaturyan amade ki-

riye) disekme G kêmasiyên wê tine ber çavan. Disa ew usa dide

kivşê ku, hmek pirtQkên çap dibm, pir sistin Q di warê edebi da

gelek paşda mane. Eminê Evdal derheqa edebiyata zarokan da dipeyi^

ve.

Paşê silavname tên xwendmê: Nav wana da nûnerê komara Turkme-

nistanê Veliev, serokê para çandi G propagandayê ser navê Komita

Piştkavkazyayê Partiya Komunist Bediya, dewsgirtiyê prezidentê

filyala piştkavkazyayê Akademiya Yekitiya Sovyetêye Zanyarê Pizum

yan, berpirsiyarê rojnama "Zarya Vostoka" Grigoryan Q yêd mayin.

Prof. Açaryan Q prof. Xapansyan derheqa, pêkanina yekitiya zi-

manê kurdi yê edebi da diaxifm.

Qanadê Kurdo derheqa bmgeha rêzimana kurdi da dipeyive, pey

gotara wi prof. Manandyan, prof. Kalantar, Vilçevski, Rostapçin ,

Çerkezê Beko li ser vê pirsê baweriyên(ditmên) xwe diyari hevdu

dikm.

Li silavnama Komiteya Navbeyniya Partiya Komunista Yekitiya

Sovyetê da, taybeti li ser pêştaçGyina kurdên Sovyetê tê sekinan-

dm. Tenê li komara Piştkavkazê 1933-34 'an da 56 pirtQkên kurdi

çap bQne. 88 dibistanên kurdi kar dikm. Li Erivanê rojnama "Riya

Teze" çap dibe, xwendmxana Piştkavkazê kurdi kar dike Q ji bo di

bistanên kurdi kadroyan amade dike.

14 'e Tirmehê kongra kurdnasiyê karê xwe ser hevda ani. Li ser

4 pirsên serekê hat sekmandm:

1- Sazkirina zimanê kurdi yê edebi.

2- Rastnivisar Q elifba kurdi.

3- Rêzimana kurdi.

4- Çêkirma peyvên nG.

Biryara kongrê da, di warê bmgeha zimanê edebi da, zimanê kur

dên Ermenistanê hat naskirin. Derheqa sazkirma merkeza kurdnasi-

yê û spartina komita elifba nG da biryar hate girtm. Disa biryar

hat girtm ku, kongra kurdnasiyê ya duwemin sala 1935 'an da li ba

jarê Bakuyê derbazkm, li Universita Erivanê kursiya kurdnasiye

vekm, bo berevkirma folklora kurdi lezkin.

Li kongrê, ji bo pêkanina rêzimana kurdi zanyari Q bo rêzimana

dibistanan komek tê hilbijartm, Nava vê komê da Xaçaturyan, Ere-

bê Şemo , Vilçevski, Qanatê Kurdo , Pehlevi, Heciyê Cmdi Q SQker -

man cih digrin.

Kongrê xebatek bo zaningeha Moskovayê Q Leningradê pêwist dit;

weki lêkolinek fireh Q lez li ser diroka gelê kurd bê çêkirin G

niviştokên diroka gelê kurd bên çapkirm.

îro di ser kongra kurdnasiyê ya pêşin ra 50 sal derbaz bûne.Pi

raniya biryarên vê kongrê bi rûsipiti hatine pêkaninê. Kurdnasê ,

Sovyet Li Moskovayê, Leningradê, Erivanê, Tiblisê, Taşkentê Q ba-

jarên mayin bi serfirazi bi pirsên dirok, edebiyat G çanda kurdi

va mijQl dibm.

îro kurdnasiya Sovyetê gihiştiye merhaleke bilind Q destaninê,

wê j 1 dervayê sinorên welatê ma ji tên naskirinê.



Himdarê Nivisandina Romanên Kurdi

EREB SAMILOV

Çawa tê zanin Ereb Şamilov 5 sal

berê çG dilovaniya xwe. Ev lêgerina

ji bo biranina "BAVÊ ROMANÊN KURDÎ"
hatiye amadekirm.

ROHAT

Niviskar, zimanzan G himdarê nivisandma romanên kurdi Ereb Şa

milov, di sala 1897 'an da j i diya xwe bûye . Ew li hêla bajarê Qer

sê, li nehiya SusQzê hatiye dmê. Ew, zaroktiya xwe li wir derbaz

dike. Zaroktiya wi ji, wek gelek zarokên kurd, di nav belengazi,

xizani Q hejarike mezm da dibuhure. ji aliki da kar dike G ji a-

liyê dm da ew diçe dibistanê. Ew şivani, berxvaniyê dike Q paşê

li ser riya hesm dibe karker.

Di nav van salan da Ereb Şamilov, ji aliki da xwe davêje nav a_

girê şoreşa Oktobrê G bi dizikava nav karkeran da dimine, wan hij^

yar dike û bi wan va dibe yek. Ji ber van karên xwe , ew di sala

1918 'an da dibe endamê Partiya Kommist Li Sövyetistanê û li hem-

beri kesên diji şoreşêne, bi wan ra şer dike. Bi vi tehri ew ji

bo serketma şoreşê dibe camêreki bawermend , zirek Q dil bi şewat.

Ereb Şamilov gelek salan li Ermenistanê Q Gurcistanê dimine.

Ew ji bo ortêhilanina nezaniyê, bir-baweriyên feodal Q ji bo pêş-

ketma şoreşê di nav kurdan da kar dike Q şev-rojên xwe di vê rê

da dibuhurine. Bi kurti, ew di vê rê da dibe peya, nefer G xêrxw£

zeki bawermend.

Pispor, zane G niviskarê navdar Ereb Şamilov paşi qedandma

xwendma bilmd, ew, di nav salên 1931-1937'an da, li Leningradê

dersên zimanê kurdi dide. Li ber destê wi gelek şagirt, xwendekar

Q pêşekzanên jêhati xwe dighinm.

Paşê di nav salên dûr G dirêj da, ji ber karên wi hukmeta Sov-

yet xelatên bi navê "ALA SOR" û "DOSTIYA GELAN" diyari vi lawê

kurd dike .

Şamilov, di sala 1978'an da, ji me veqetiya G çQ dilovaniya

xwe. Mirma wi bû dilopeke ava sar, li ser dilê bi hezaran xwende

vanên wi reşiya.

Ereb Şamilov, xên ji karên li ser ziman, dirok, sosyologi Q

çanda kurdi, j i me ra 4 romanên ji hev xweştir hişt. Ev romanan

iro sertaça edebiya me tên hesibandm. Di vê nivisara xwe da, emê

li ser van romanên Ereb Şamilov bisekmm û emê "Bavê Romanên kur^

di" ji xwendevanan ra bidm naskirin.

* * *

Ji ber çi Ereb Şamilov himdar û bavê romanên kurdiye? Ji ber

ku heta niveke sedsaliya 20'an, bi destê niviskareki kurd Q bi

kurdi romaneke edebi nehatibQ nivisandm. Ev yeka valahike berbi-

çav bû, di nav edebiyata me da. Şamilov ev rê vekir Q paşê di vê

rê da çend peyketiyên wi gihiştm. Bi vi tehri, nivisandma roma-

nên kurdi, di nav edebiyata kurdi bû, şop Q rêçeke nGvekiri. Paşê

çend romanên hêja, ji aliyê niviskarên kurdan da hatm nivisandm

wek Heciyê Cindi(l). Eliyê Evdilrehman,(2) Q Sehidê îbo(3), van ni^

viskaran efrandmên nQ raberi xwendevanên xwe.kirm.
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Peyvoka "roman" ji zimanê frensi hatiye Q paşê ketiye nav ge-

lek zimanên cihanê. Roman çiye? Roman bi firehi Q bi kGrayi nivi-

sandina hm bGyerên bi hevra girêdayi, di nav demekê da, serpêha-

tiya van bGyeran raberi me dike. Ji ber vê yekê ji, nivisandma

romanên edebi kareki huneri torevaniye.

Hejmara romanên kurdi pir kêmm. Ev kara ji, iro ber niviska-

rên kurdan sekmiye. Dema em lê dmhêrm, hm niviskarên biyani ,

li ser kurdan, ji kurdan zêtir roman nivisine, wek niviskarê El-

man Karl May(4), niviskarê îngliz James Aldridge(5), niviskarê E-

zeri M.S. Ordubadi(6) Q niviskarê Tirk Omer Polat(7). Di hejmare-

ke kovara "Roja NQ" da li ser vê pirsê hatibG seknandin(8).

Carma ji, hm niviskarên kurd, ne bi zimanê kurdi, bi hm zi-

manên biyani va ceribandme û bi van zimanan va efrandmên xwe ni

visine, wek Sadik Cûbek- bi Farisi(9), Mahmut Baksi-bi Tirki (lOj

Q Bavê Nazê- bi Erebi, paşê bi RQsi(ll). Nivisandma van romanan

bi zimanê biyani, ji ber tGjbûn Q giraniya zordestiyên politikm.

Hêzên kolonyalist ne tenê roman, bi nivisandma zimanê .kurdi

va her tişt li Kurdistanê qedexekirme.

Ereb Şamilov, bi romanên xwe va panorameke fireh li ser kurdan

di rojên bihuri da , li ber me radixe. Her romaneke wi da, du pen-

cere hene. Ji pencerekê da pencên rojên reş, rojên tirş - tal Q

pencên rojên hejariyê xuya dibm. Ji pencera dm da ji, tirêjên,

rojên serbestiyê, dilşahiyê û tirejên rojên felatê diçirusm, di-

biriqm. Ev dubendi(tezat) di romanên wi da pir xurtm. Rewşa Kur^

distanê, di çarçeva politik, abori G civaki da, li her romaneke E

reb Şamilov da pir roni Q zelal ji me ra xuya dibe. Bi kurti her

romaneke wi neynikeke, mirov têda xwe dighine kQraya sedsalan. Ji

aliyê dm da, di warê folklor, çand , dirok û zimanê kurdi da, her

romaneke Şamilov bi serê xwe defineke hinbûn Q zaninêye.

Romana pêşin " ŞIVANÊ KURD" di sala 1935 'an da li Erivanê çap

bQ. Paşê wek çapên rGsi û gurci derketm. Di sala 1978'an da ji,

li îstenbolê bi zimanên kûrdi-tirki, du zimanan va hat çapkirm

(12).

Ev romana, ji hersê romanên dm, ji aliki da cuda dibe, ji ber

ku, di vê romanê da serpêhatiya 3 iyina niviskar bi xwe naveroka

romanê bi firehi pêk aniye. Romana Şivanê Kurd her çiqas ji, li

ser jiyina niviskar bibe ji, lê disa ji folklora kurdan, deb-abo-

riya kurdên wê demê, rewşa politik li navçê , bi rasti niviskar bi

navê xwe, serpêhatiya gelê kurd di romanê da xwestiye nişan bide

G gihiştiye serfiraziyê ji. Serpêhatiya mêrxasê romanê Q rewşa

kurdan di romanê da, mirov ji hev nikare bide cudakirm.

Romana Şivanê Kurd di sala 1959 'an da ji li Erivanê bi navê

"BERBANG" carke dm çap dibe. Beri mirma Ereb Şemo , ev romana bi

romanên "Jiyina Bextewar" û "Hopo" va, di nav berevokeka mezm da

cih digrm Q ji nû va çap dibe(13).

Di nav herçar romanên Ereb Şamilov da, romana "DIMDIM" ciheki
bi taybeti digre. ji ber ku, ew dewra bûyerên romanê têda derbaz

dibm, angori romanên dm, pir kevne G ev roman bi rasti ji, rom
neke dirokiye. Çawa tê zanin, hm rQpelên diroka Kurdistanê hên

baş nayên zanin, 31 ber ronikirma van dewrên tari, ev romaneke

pir kêrhatiyê.

Çawa tê zanin paşi şerê Çaldiran, Kurdistan di navbera împara-
toriya Osmani Q Farisi da dibe du beşan. Bi girêdana peymana Qas-

ri-Şirin(1639) va erdê Kurdistanê vê carê bi resmi tê zevtkirm .

Di nav vê rewşa dijwar G çetin da zordestiyên li ser gelê Kurd

hin ji zêtir dibin. Li hemberi vê zordestiyê gelê Kurd bêdeng na-

mine Q serê xwe hiltine. Bi pêşengiya xanê Lepzêrin(Carina dibê-
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jm Xanê dest an ji çepzêrin) vê carê li diji ordiyên Şah Abbas
2'an, gelê kurd dest bi şer dike. Mêrxasê romanê, di romana DIM-
DIM" da Xanê Lepzêrine, ew kurdan dora xwe berev dike, ew paşê
pir xurt dibe. Bi pêşengiya Xanê Lepzêrin gelê kurd li dora kela
Dimdimê(Li Kurdistana Iran) bi mêrani ber xwe dide. Ordiyên kur-

dan pir caran zora farisan dibm.
Lê ordiyên Farisan bi xayini rê Q ava kela Dimdimê dibirm,

kurdên ku kelê da diminm, bi mehan ti - birçi berxwe didin. Pa-

şê, ji ber ku nekevm destê dijmm, hemQ mêr-jm, kal- pir xwe
darda dikm, dişewitinm Q xwe nadm destê dijmin. Dema _ ordiyên
Farisan dikevine nav kelê, cendekê keç-bQkên xwedardakiri , cende--

kê di navêgir da şewiti-kiziri, ew dibinin, bi rasti tu keseki

zêndi namine. Ordiyên Faris vê carê destvala, pir-poşman vedige-

rm mala xwe. Lê serokê ordiyên Faris bersivê, ji şah Abbas ra

Q dibêje: " Mm hemû kurd kuştin,qirkirin, ji wana tu kesek ne-

hişt". Ew bi vi tehri raste-rast derewan dike.

Ev romana mêrxasiyê, berxwedan G azadiyê, di nav edebiyata Kur

di da, ciheki hêja digre(14). Di sala 1984'an da ji, ev roman li

Swêd di nav weşanên "Roja NQ" da çap bQ.
Bi nivisandma romana "Dimdim" va Ereb Şamilov gaveke^hm ji

fireh Q pêt avêtiye. Hevgirêdana bQyeran, hilbijartma mêrxasan^,

danaskirinên(Tasfir) xurt , bi taybeti danaskirma kela Dimdimê,
dem Q dezgên wê, j iyina hundirê wê, ji aliyê niviskar da bi jêha-
ti hatiye pêkanin. Bi kurti nivisandma vê romanê va Ereb Şami-

lov pir pêşketiye G gihiştiye serfirazike mezm.

Romana sêwemin " Jiyina bextewar", Ereb Şamilov çawa di pêşgo-

tma wê da ji diyar dike, weki wi ev romana, paşi xebateke dûr Q

dirêj di nav çar salan da qedandiye(15) .
Di vê romanê da serpêhatiya kurdên koçer-rêwi cih girtiye. Ji

ber zordestiyên giran hm kurdan, li Tirkiyê(Romê) çawa erdê kal-
bavên xwe hiştine, derketme serê rê-dirban Q ber bi Urisetê heri^

kine, romanê da serpêhatiya van kurdan heye. Paşê van kurdana, di
nav Şoreşa Oktobrê, di nav j iyina sosyalist Q berxwedana gelên
sovyet li diji êrişkarên Hitler da çawa cih girtme, hemû ev peri_

yodana bi hevra hatme giredan G naveroka romanê pêk anine . _
Di romanê da zordesti-serbesti, neheqi-wekhevi, belengazi-dil-

şahi, bi kurti hemû tehrên jiyinê yên baş Q nebaş du hev rêz bQ-

ne. ^ .- -
Romana dawin "HOPO" ji tenê romana rojen qenc , rojen xweş u ro_

mana rojên dilşaye(16). Ji ber ku, hemQ bQyerên vê romanê, ji he-
mQ tehrên zordestiyên dQr, di bm baskê sazumaneke sosyalist da
derbaz dibe. Despêkirma jiyineke nG, jiyina bi hevra, di nav kol^
xozan da, guhastma mirovan, ketma maşinan li nav kurdan^ şkandi.
na bir-baweriyên pQç-vala, pêştaçQyina dostiyê Q ji şabQnê firma

mirovên dilşa, di vê romanê da, di nav hevda cih girtme.
HêjabQna van herçar romanan ji ku tê?^Bêşik Q bê guman, eva ye

ka bi pisporiya niviskarê romanan va girêdayiye..
Ereb Şamilov bi dirêjahiya salan, ji aliki da li Kurdistane ma

ye, kurd baş naskirme, derd-êş Q psikologiya(rQhiyet) wan rind
iê derxistiye. Di nav merc-hoyên kolonyalist da jana gelê kurd bi
çavên xwe va ditiye. ji aliye dm, wi welateki sosyalist da 31,31^

yina xwe ajotiye. Di navbera du cihan Q du sistemên cuda Ereb Şe--
mo gelek salên xwe derbazkiriye. Vê yeke pir tecrQbe gihandine wi-

Ji aliyê din, zanebQna pir zimanan ji, deriyên nû li pêşiya nivi£
karê bi nav Q deng vekiriye. Xên ji zimanê Kurdi, Tirki, Rûsi, Ejc
meni haya wi ji gelek zimanên mayin ji hebû.
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Ereb Şamilov zane Q ronakbireki pir hişyar bQ, li cihanê, li

navçê Q li Kurdistanê çi diqewêmi, wi roj bi roj ev yekana berça-v

dikirm. Bi kurti Ereb Şamilov xudanê felsefeke kûr bû. Bi rasti

hêjabûna romanên wi, bi şaxsiyeta wi va pir girêdayine. Ji hevde-

ranina (analiz) bQyeran, nêzikihevkirina(sentez) tiştan Q li hem-

berihevkirina(contration) bQyeran da ew xudanê ceribandinên bi sa

lan bQ.
Wi dostaneti Q dijmmatiya navbera gelên navçê, baş ji hev de-

raniye. Gelê kurd Q bi taybeti ordiya belengazan pêwiste pişta

xwe bispêre kijan hêzan Q kijan hêzan bide pêşberi xwe, wi ev pi£

sa di romanên xwe da baş nitirandiye. Wek van pirsan, gelek pir-

sên dm ji guhdariya niviskar pir kişandiye ser xwe.

Himdar Q bavê romanên kurdi iro di nav me da tûneye , ^lê^ iro

romanên wi li ser destê bi hezaran kesan da digerm Q navê wi di
keriki dilê gelê kurd da ciheki germtir girtiye. Paşi mirma ^wi,

salekê şûnda hevalê wi, Heciyê Cmdi vê yekê xweş diyar dike û di^

bêje: " Lê efrandmên wi mane nemiri Q biwana va girêdayi, navê
wi yê hezkiri wê hertim di dilê me da bimine"(17).

Ereb Şamilov ne tenê li Yekitiya Sovyetan û wusan jili gelek

welatên cihanê iro navê wi tê zanin. Dema ew çQ dilovaniya xwe,

dengê mirina wi, zÛ di nav gel da belav bû, gelek rojname G kova-

ran ser wi nivisin.
Dilşewatiya Ereb Şamilov li ser Kurdistaneke azad, demokratik

G sosyalist pir xurt bQ. Ew hertim çavnêri, bendewar Q hêviya van

rojên dilşa maye. Ew vê dilşewatiya xwe di rasthatmeke xwe da

xweş diyar dike! Apê Ereb em heta ber deri rê kirm . Bi dilgirani
silav li me kir. Beri ku dergeh li me bigre, disa got: Ji Kurdên
Romê ra silavên mm bêje, mêrên çê bin, çê bixebitm, milletê xwe

ji koletiyê xelas bikin"(18).
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Mêrxasek

I DILÊ GEL DA

BQyera 38'an di dilê xelkê Dersimê da birinek here mezin Q kûr

e. Gelê me ên ku himber dijmm rawestane Q bi mêrxasi şer kirme

Q hatme kuştm wan tu car ji bir nake. Nav Q camêriyên wan tim Q

tim li ser zarên hemG nivşanm nivse , ber bi ber her dimeşm Q di

jin. Çi j in çi mêr, çi xort çi kal bm, pê bawerim ku gişt nav¥

Alişêr Q Zarifê dizanm Q bi navê wan serbilmd Q kubar dibm. Ev

çiroka tiştek ne xiyali ye; bGyerek berçave Q jiyana gelê me da

derbas bQye. Nişani me dide ku gel her qedirzanm, xebatkarên aza

di Q rizgariyê ji bir nakm G j inek dQr Q dirêj bo wan pêk tinm.

Carna jinek usa rengin bo wan çêdikm tu dibêji ka ev ne yê mirov

eiyvyê qehremanek xiyaliye. Lê belê gê;l mêtxasên ixwe liwgor l.dilL;of.Q

daxwazên xwe dixemilinm.

Dema ku mm navê Alişêr Q Zarifê bihist zarok bQm, hin destnbi

dibistana ewlin nekiribû. Ku mêvan dihatm an ciran di odê da kom

dibGn, bo me ji kar derdiket. Yeki.avek bixwasta an seba qelGn G

cixarek, agir pêwist bGbûya em di paş deri da amade bûn Q çavên

me her tim li ser wan bûn. Carna dilê me teng dibû, me dixwast ku

biçm der G bêhna xwe derxm; li gor kêfa xwe bigerm G bileyizm.

Lê carna ji gotubêja mezma pir germ Q şirin dibG, qala mirov Q

meselên berê dikirm Q di rêreva peyivinê da mirov xwe wmda di-

kir Q ha xayiz dibG. Te digo evana ji 38'an bêtir tiştek nizanm.

Devê wan bi 38'an vedibG G qala biraninên tertelê Dersimê dikirm.

Dijmm çawa bi ser da çûye , çi qetliam hatme kirm Q çawa xwin

rijandme, eşir çawa bi hev ketme, kijan dilsoz G welatparêz bGn

kijan kes Q eşiran bêbexti Q namerdi kirme... Keser dikişandm ,,

kelegiri dibûn G yek bi yek qisedikirm. Bi vi awayi wext derbas

dikirm. Giraniya behs li ser diroka xwinin bû, te didit yeki des

tên xwe dirêji ezman dikir Q digot: Xwedêo , wan rojan careke dm

nişani zar G zêçê me nedi .

Em bi van çiroka va mezm bQn. Himên raman û hestên welatparê-

ziya me bi van va hate avêtm. Serboriya Alişêr Q Hevalê yek ji

wane G di nav da çend sal derbas bûne, disa ji wek iro li bira mi

ne. Tiştên ku di vi wari da mm bihistme ne j i devê kesekine 3

ne tenê dema zaroktiyê da hatme guhdar kirm, heya çend sal berê

ji çendin car ji kal G pira xasima ên ku j i tertelê 38'an xilas

bûne G Alişêrê rameti dmasm pirsiye G bihistiye.

Alişêr, ji Qoçgiriyê hatibQ Dersimê. Ew G Seyid Riza dost bQn

Q pêş da hevudu naskiribGn. Dewleta Tirka derheqa Alişêr da fer-

mana êdamê derxistibû Q lê digeriya. Ji ber vê sedemê wi Qoçgiri.

cihişt Q hate Dersimê G li wir ciwarbû. Bi tenê ninbû, jinawiZa-

rife û çend çekdaren dm ji li gel bûn, Dewletê çend car ew ji s£

yid Riza xwest, lê wi neda wan.

Mirovê wek Seyid Riza qêmiş nedikir ku navê wi bigire ser zi-

man Q bêje "Alişêr" jê ra digot "Mir" , "Mirê mm", "Alişêr Efen -

di". Qedrê wi pir bilmdbQ, xelkê rûmeteke .mezm nişan dida, ku

biçûya destmêjê an ji derva bahata hundur pêş hemiy.a Seyid Riza

qiyam dikir Q radibQ ser piya Q tim li jori xwe da dida runiştin.

Alişêr miroveki gelek zana bû. Wek golek bê bm bQ; heft qa..

ser erd Q heft qat bm erd dizanibQ. Lê ne qure Q pozbilmd bQ.
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Ha zarokek biçQya cem bi rQgermi hal Q xatirê wi dipirsi, guh di-

da G pê şa dibG. Mirovek nGrani Q dilnizm bQ. Ew ku civin Q civa-

tekê da beşdar dibG, giraniyeke mezm li ser milet da dihat Q de-

vê kesi venedibQ. Dixwestm ku ew biaxife ên dm ji guh bidm Q

ji raman Q gotmên Mir dersbigirm. Lê, ew ji piçek dipeyivi Q qj^

se davitm pêşiya cimaetê Q rê dida gotubêjekê şlrin G germ. Pir-

sek an meseleyek dihate pêş Seyid Riza dereqep li Alişer. dmhêri

G fikrê wi dipirsi: serincek mezm dida gotma Alişêr Q paşê bir-

yara xwe nişan dikir. Bona vê yekê her kesi digo "Mir aqildanê s£

yid Riza ye".

Alişêr Efendi pir xwendibû Q hin ji şev Q roj li kitêban mêze

dikir. Kitêbeke wi hebQ çend sal paşê wê çi bibûya têda nivisi bû.

Çend sal berê Mir gotibQ, "Mistefa kemal wê serme da bê Q qestê

Dersimê bike. Divê em haziriya xwe bikm. Dijmmatiyê ji na eşi-

ra rakm Q dest bi hev dm".

Alişêr Efendi şairek bi nav Q deng bû. Helbestên wi di civata

axa Q bega da dihatm gotm.Wi bi xwe ji carna tembûr digirt des-

tê xwe G digot

Yê me ne mirme kibrid û are

Dê werm sêrkm va çi exsirhale.

Stranên ku Alişêr nivisine ji bir çûne. Car car çend kêşeyên

wan tên bira kal Q pira wek ên jorê. Piraniya wan helbesta li ser

serhildana Qoçgiriyê û derheqa Dersimê da hatme nivisin. Şahan

sazek xweş lê dida û beytên Alişêr distrandm.Alişêrê rehmeti di-

go:"Têla ku Şahan digre ez nikarim, gotma mm ji ew nikare...Lê,

ya ku pir dihate gotm "Kilama Dersimê" bQ.

Alişêr Q Zarife gelek ji hev hizdikirm. Herdu xizmê hev Q ji

eşira Şixeseni bQn. Wana tu car navê hevudu nediani ser zar, Ali-
şêr digo "Hevala mm" , wê j i gazidikir "Hevalê mm" . Dildari Q p£

wendiyên wan ji gişka ra nimQne bQn. Qedrê hev dizanibûn Q ji hey

dQr nediman. Ji xwe Zarife ji ne tenê j ma malê bQ. Wê ji rext^ û

pQsatên xwe girêdidan Q tifmg milê xwe va dikir û di nav eşira
da digeriya. Pirsên sext û dijwar ku navbera eşira da peyda dibûn

Mir Q Seyid Riza tika ji hevalê dikirm ku here G çareser bike.

Heval Zarife, j meke j ir Q jêhati, bejnbala Q hestistûr bQ^ Mi^

rov qêmişê wê nedikir lê bmhêre... Li gel jmên serok eşira Q ên

dm pêwendi G dostiyeke germ çêkiribQn; di nav wê û hmeka da

xwengti (xwuşkati) nebQ, Karê her camêri ninbû himber hevalê qise

bike an civata wê da beşdarbe. Bi rasti j mek baqil Q çeleng bQ.

Ku behsa wê dikirm, digotm "Xanimê ha gotibG" an "Çawa^ku Xanim

dibêje..." Çi mixabm jmek bê zaro bû Q qet ducan nemabQ.

Tertelê Dersimê wek hezaran ev du mêrxasê me j i xwinê da gevi-

zandm. Lê ew bi destê dijmmên derva ne hatm kuştm, dijmmên
hundur ew xwarm. "Rêberê" xayin qestê canê wan kir Q serê wan^ji
biri, bir Evdila Paşayê Tirka ra. Rêber, biraziyê Seyid Riza bQ Q
navbera wi G mamê wi nexweş bibû. Wi hember apê xwe dawa serokat^
yê dikir. Dewletê ji vê dijberiyê istifade kir Q ew kişand aliye
xwe Q berda nav eşira G pêsira Seyid Riza. Edi rêber bû sixur Q^a
janê Dewleta Tirk G wek gurek har kete dQ welatparêza Q şervanên

me . j
Rojekê Alişêr Q xanimê di şkeftê da rûniştibQn. Alişêr Efendi

haziriya xwe kiribQ ku here Yekitiya Sovjet G bo serhildana Dersi

mê arikari Q piştgiriya wan bixwaze. Rêber , heyvek berê^xwe rexne

kiribQ, şaşi Q xeletiyên xwe qebûl kiribûn. Seba vê yekê ew ji bi
mirovên xwe va hatibû nav şorişvanan Q pêşberi leşkerê Tirk.^şer

dikir. Lê, ev dek G dolavên dijmm bûn Q dixwestm ku nav cepê da
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Hevalê hesabê xwe çêkiribQ. Mecal nemabû. Ewê bi destê rêberê

xayin va bihata kuştin^ qene heyfa heval bigirta Q paşê^ bihata

kuştm. . Lê usa ji kir. Zarifê pişta xwe da diwarê şkeftê Q mêva-

nên bêbext girtm bm çav G tetik da sekmiya. Alişêr ji xwinsari

ya xwe wunda nekir, Seba çekirma xwarma wan xebiti. Pir neki~

şand, tornê Mistê Surê Pişt va gulle berdan Alişêr Efendi!.. Qo-

rmi bi Alişêr ket û got : "Rêberê xayinl.." Li hevala xwe nihêri

Q kete erdê. Ji xwe heval li ser tetik bQ G şaş nekir. Şeşara x-

we dirêji rêber kir got : " Hevalê mm!..Heyfa te ji tu kesi ra

nahêlim!..". Deng bi şeşarê ket . Tornê Mistê Surê ber gullan ke-

tibQ... Rêber ji ber şeşara hevalê xilas bQbQ G teniştê va gul-

le berdabG Zarifê.

Rêberê zalim Q xwinxwar, Alişêr Efendi û Zarifê bi vi awayi

şehid kirm Q serê wan birin Q birm Evdila Paşayê celad ra. Mey

tên herdu delala bi xwina sor G zelal va di ci da hiştm. ~

Xeberên bêxêr zG belav dibm. Seyid Riza ku pêhesiya Mir Q he

val hatme kuştm xwe gori cimaetê Q deng da: "Miro, Mirê mm "T

xwezi ez pêşi te bihatima kuştm. Te mirma mm bihistibal". Êdi

xêr di cepê kurdmiyê da nemabû, xayin Q bêbexta wek cara kiri-

nên xwe disa kiribQn.

Kê ku ev xebara bihist berê xwe dan şkefta xwinin Q ziyaret

kirm. Gişka bi çavên xwe ditibQn: HerdG nermê (meyt) gihiştme

ba hev Q dest dane hev. Birina stuyên wan xwe bi xwe xweş bGye Q

qasi kartek maye. Lê xwina wan mêrxasa hin hişk nebQye .

Disa hemQya bi guhên xwe va bihistibûn: Nermeyê Alişêr Efendi ga

zidikir,"Hevala minl",Zarifê bersiv dida "Hevalê mm! ". ~

Rêberê xayin ku serê Alişêr û Hevalê bir Xarpitê G pêşkêşi Ev

dila Paşa kir, disa vegeriya hat Dersimê . Çend roj paşê fermande

leşkerê xwinxwar gazi kir, xwast qişla deştê. Rêber li hespê xwe

yê keyêl suwar bG Q kurê xwe yê yanzdeh sali Ali Heyder ji girt

cem xwe bi hevra çQn baregayê leşkeri.

Albay, ew da rGniştm Q pir dQr Q dirêj nekir go " Rêber karê

me G te êdi xilas bG. Dixwazim çend tişta ji te ra bêjim Q dawi-

ya dostiya me binim". Rêber pêşwaziyet evto texmin nekiribQ, şaş

mat ma G çena wi venebû ka çi bêje... Fermande axaftma xwe do-

mand. " Mirovên ku ji neslê xwe ra dijmmtiyê dikm, tu kesi ra

yar nabm! ". Albay şeşara xwe berda eniya rêber û bi destê xwe

kuşt. Ali Heyderê bêguneh ji kuştm, dar Q kevir bi ser da anin.

Belê divê ev bQyera ji bo xiyanetkarên welat Q milet bibe dersek

mezm.

Panzdeh sal berê li Xarpitê mamoste bGm. Dogan Öz'ê rameti ji

li wir sawciti dikir. Em dost Q heval bQn.Rojekê mm ev serbori-

ya jê ra neqil kir. Pir xemgin bQ Q çav tiji kirin Q peyivi: "Be

lê ew nemirme Q namirm". Ji ser vê gotubêja me demek kurt der~

bas bQbQ ku keçikek Dogan hate dmê. Navê wê dani Bengi Heval .

Bona vê yekê vê nivisarê pêşkeşi biranina DOSAN ÖZ dikim.

M.DERSIMl
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Xwendevanên hêja,

Em di vê hejmarê da dest bi danasina hm beşên bijarte yên edebiyata

cihanê dikm. Mebesta me ewe ku,xwendevan, li ser hm niviskar û ef-

randmên edebiyata cihanê, bi kurdi bixwinm Q wan bmasm.

Leo Tolstoy sala 1828' an h gun-

dê Jasnaja Poljana h başûtê Tula

hate dinê. Di sala 1910'an da h Asto-

povomir.

Ew ji malbateke aristokrat bû.

Di universita bajarê Kazan da xwend.

Beşdarê şerê Oinmê bû. Pişti şerê

Qmmê dest bi nivisarên literaturi

lar. Gelek salên xwe bi xebatên pe-

dagojik û reformatik di nav gundiyan

da derbas lar. Efrandmên wi "Şer

û Aşti" û "Anna Karenina" pir bi nav û

dengin.

î?®iL3®®'îr

Dema hm Leo Tolstoy piçQk bG, rojekê birayê wi yê mezin Niko -

lay bi şayi Q kêfxweşike mezm jê ra got weki ew rasti defineke ve

şarti Q mezm hatiye. Eger ev sira han 31 aliyê herkesi bihata za-

nin, gor baweriya wi, xweşi Q rehetike mezm wê peyda bibQya, deme^

ke zêrin wê destpêbikira ji bo hemG mirovan. HemG nexweşi, kul G

derd , belengazi Q neyartiya navbera mirovan wê yekten 31 navê ra-

bGya. Herkesi wê xwe bi hevalti G hevgirtmeke esrarengiz vagrêda.

Wi, ev hevgirtma han bi "Moravskiye Bratya" (Bratiya Mûriyan-mG -

ristangan) nav dikir. Nikolay nêziki rakirina perda ser vê sira me

zm nedibG. Gelo hemQ mirov wê çawa 31 belengaziyê, 31 tariyê der-

basi hebGnê Q ronahiyê bibQna?. Wi carna behs dikir weki ev sira

han li ser gopaleki hêşin nivisandiye Q di şaxeke çdyayeki da, li

daristanên Zazaka, li Yasnaja Poljana hatiye çalkirin( veşartm) .

Yasnaja Poljana milkê malbata Tolstoy bû.

Niviskarê rûsi yê mezm Leo Tolstoy, dema bi vê yekê hisiya, h£

yecaneke' mezin kete nav dilê wi Q 31 wê rojê şûnda "Moravskiya br-
atya" qet 31 bira wi nediçQ. Gopalê hêşin Q ew sira li ser nivisan

di ji, usa veşarti ma di bmê erdê da. Li ser daxwaza wi, iro ew

bi xwe ji li wir di nav daristanên Zazakan da hatiye bmaxkirin .

Gora wi bê kêlik Q tirbe li ser gireki hêşin bilmd dibe.

Pişti ku Tolstoy'ê xort xwendma xwe ya universitê qedand, disa

vegeriya Jasnaja Poljana, j iyana xwe di nav gundiyan da domand. Pa.

şê wek serleşker tevi şerê Qirimê bû. Di xortaniya xwe da dest bi

nivisarên edebi kir. Efrandmên wi yên pêşin: " Zarokati" (1852),
"Xortani" (1854) û "Kozakan" (1863) . Roman Q hikayetên vi nivis-
karê bi nav G deng "Şer Q Aşiti" (1865-1869) G "Anna Karenina"
(1874-1877), iro li çarali cihana hevdem têne xwendm Q naskirin.
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Tiştê wi yê ku pir kêm tê zanin, xebata wi ya di nav gundiyan

da û lêkolinen pedagojikin. Xebata Tolstoy ji bo fêrkirm Q perwe£

dekirma gundiyan, ciheki girmg digirt di j iyana wi da.

Di sala 1859 'an da, Leo Tolstoy li Yasnaja Poljana, j i bo zaro-

kên gundiyan dibistanek vekir. Çend salan şQnda xaniyeki du qat a-

vakir wek dibistan G li ser deriyê wê nivisand: " HÛN HEMÛ KÊSÊN
KU TÊNE VIR, DIKARIN SERBEST WERIN Û HERIN" .

Ev gotma han, wek hevrikê (zitê) gotma Dante Alighier (1261-
1321 niviskarî itali)-ku di "Divina Komedia" da li ser cehennemê

gotibû, hatibG nivisandm.Dante Alighier waha dmivisine: "HÛN HE_

MÛ' kESÊN KU TÊNE VIR , GUMAN Û HÊVÎYA XWE.JI HER TIŞTÎ BIBIRIN" .

Tolstoy di sala 1861 'an da çQ li EwrQpayê geriya.Di rê gera xwe

da ew ji nêzik va bi sistema dibistanên welatên Rojavayê ya eleqe-

der bG. Tiştên ku wi liwir ditibG,intibake nebaş li ser wi hişti -

bûn. Dibistanên Rojavayê yek cehennem bQn gor ditma wi . Paşê ku
ji wir vegeriya welêt, di navbera Sebat 1862 'an Q Adar 1863 'an da ,
12 bend (miqale) li ser pirsên mezmkirm Q perwerdekirma zarokan

nivisand.

Tolstoy, di nav gundiyên belengaz da xwe şad Q dilxweş dihe

siband. Azadiya gundiyan daxwazeke kûr li ba wi. Azadi, ev gotm

gotmeke taybeti bQ di nav ronakbiriya (intellegesya) rGsi da.
Li dibistana Tolstoy, kinge mirov bixwazta dikaribû gotiaa ma -

moste bibiriya, jê tiştek bipirsiya Q li gotmên wi rexne bigirta^

Carna ji devjeni G munaqeşên pir hişk derdiketm. Li vê dibistanê

tu plan G bernameke hmkirmêye taybeti tunebû. Mirov tiştan fêrdi

bQ, ji ber ku fêrbQn him xweş bQ him ji pêwist bQ.

Tolstoyê kal, di salên xwe yên dawin da, her tim bi dibistana

xwe G gundiyan va mijQl bû. Ne tenê zarok, mezm ji dihatme vê d£

bistanê. Diwarên dersxanê seranser bi pirtGkan hatibûn rêzkirm,

HemQ kes, carna Tolstoy ji di nav wan da, li dora maseke gilover

diciviyan, xwendi, nexwendi, zana G nezan herkesi ramana xwe digot

dipirsi, bersiv dida. Armanc lêgerin G ditma rastiyê bQ.

Wek niviskar Q hunermend ,qelemeke xurte Tolstoy. Şudmendiya wi ,

ji tasvirkirm Q şirovekirma wi ya xurt tê . Jiyana gundiyên Gris

Q pêwendiyên dewletê Q gundiyan, temayên serekene di qelemkêşiya
Tolstoy da. Wi, tim ji bo gundiyan, li di j i zortestiya dewletê Q

Q nezaniya di nav gundiyan da, qelema xwe bi hostati hejand. Belki
ji dixwast wi gopalê heşin Q wê sira mezm, ku di zarotiya xwe da

bihistibQ, bi qelema xwe , bi eserên xwe yên edebi va derxe meyd^anê .
Raste, Tolstoy jidewleta zorê, ji zordestiyê nefret dikir,lê li

hember zordestiyê dijderketmeke pasiv dixwast. Ji bo çarelêkirma

pirs Q dijwariyên civaki, bi berçavkên exlaqê oli, li jiyanê^ dm-

hêri, bersiv Q nesihet dida. Di warê oli(dini) da olperesteki hişk
ne bG, lê mirov dikare bibêje weki ew ji aliki va parêzvanê exlakê

oli, ji aliyê dm va ji rasyonalist bG.

Sala 1908'an Lenin li ser Leo Tolstoy gotarek nivisand . Lenin
di vê nivisara xwe da, Leo Tolstoy wek neynika şoreşa Qris bi bir

tine Q waha dibêje Lenin ,'.
" Lx aiiyeki, hunermendeki xurt û zirek, ku jiyana cxvata "ûrxs

bx wêneyên pxr jx hev cuda, bi hostati Ix ber çavan radxxe û bx e-

fxrandxnên xwe yên edebi va, Ix dereca yekemin edebiyata ciRanê
dewlemend dxke. Lx aliyê dxn, xwediyê mxlk û erd, ku nişana Şehi-
dan bx navê îsa(pêxember) bi pêsira xwe va kxriye. Lx aliyeki, hê-
zeke pxr mezxn û bê hempa, Ix dxji derew û sextekariyên civaki(sos_

yal). Lx aliyê dxn,tolstogvanek, ronakbireki ûrxs, berketige dxro-

kê, jx bo rojên buhuri hêstxrkan dxbarine, gazxn û loma dxke û bx
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awaki vekxri Ix sxngê xwe dixe û dxke qêrin:
- Ez belengazxm, bêçareme, lê ez Ix dû wi tiştlme ku, dx wirê

exlkqi da bx xwe va werxm, Ix ser pigan rawestxm. Ez, idi jx vir

şûnda goşt naxum, xarxna mxn tenê bxrxnce.

Lx aliyeki, rexnevaneki bê hempa tûşi berbx teqandxna sermage-

dariyê (kapitalizm) , şxrovekarê zordestiya hukumatê, komedxya ser-

wêren dewletê , kxşandxna kxrasê Ix ser rûyê rastxyê û dawxya de-
rewan. Nişandarê sedemên mezxnbûna gelşa navbera xezani û dewlemeri

diyê, zxlm û zordestiya ku zehmetkêş dibinxn. Lx aliyê dxn jx, bê-
hxşiyeke mezxn, ku Ix hember zordesti û êrxşên hxşk, dxjderketme-

ke nerm û pasiv pêşniyar dxke" .
Çêtir ji mirov nikare taybetiyên li ba Tolstoy^bi kurtebiri bi-

de naskirm. Tolstoy, 31 Yasnaja Poljana çQ Astopovo G di xaniyê
istasyonê da - niha istasyona Leo Tolstoy - çavên xwe li jiyane

girt. Gotma wi ya dawiyê ev bQ:

" Lêbigere, tim lêbigere Q rastiyê bibine"!

SERASTKIRINEK

Di hejmara 48'an da, nave niviskarê miqala "MestGre"^ Tosme
Reşit, bi xeletike tekniki va nehatibG nivisandm. Bo ve yeke em

dixwazm niviskar me biborine.

Redaksiyona ROJA NO

DÎSA ROJ ÇU AVA

Wexta roj diçe ava li pişt çiyan,

xemê dilê min zêde dibm.

Tari dibe asiman,

Tên biramm

Bê waran pêşmergên serê çiyan.

Evên ku sterk balif,

Ewrên tari lixefa wan.

Roj diçe ava

ijêsir 31 çavên min tên xwarê.

Tari dibe asiman,

Tên biramm,

Zarokên dayika min "Kulilkên Kurdistan"

Svên ku 31 sermana diricifm.

Dest di paşilên wan,

Rûniştme li bin diwaran.

Roj diçe ava

axin 31 dilêmm dertê.

Tari dibe asiman.

Tên biramm

Hevalên hêja yên ku li girtigehan,

Ewên ku bo azadiya gel li zindanan

Li işkencexanan

Dibm zilma kelbê faşistan.

Disa roj çQ ava li welatêmin.

Giriyam, di şevkêda bi caran

Lê mm baweriya xwe wunda nekir

Çavê mm li berbangê.

Hilatma "Roja sor"e

Ew roj wê bê tirsbe, wek xewna şevan

Emê bişikmm deriyên hesin,

Deriyên zindanan,

Azad bin li welatê xwe.

Di bm roja sor da,

Wê mezm bm "Kulilkên Kurdistan"

Keça Kurd

Fatê
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Heftê Çanda Kurdistanê

Komela Karkerên Kurdistan li ba-

jarê Frankfurtê(Li Elmanya Federal)

di navbera rojên 24-30/9-1984'an da

Hefte Çanda Kurdistanê amade dike.

Ji aliyê komelê da, di nav vi hefte

yi da gelek xebatên çandi Q huneri

wê 31 gel ra bên pêşkêşkirm.

Di destpêka hefte da N. Ararat

wê li ser literatura kurdan ya dev-

ki û niviski bipeyive, Hasan Dewran

ji pirtûka bi navê "EUPHRAT" wê hel_

bestên xwe bixwine, disa helbestvan

Gundi helbestan pêşkêş dike. Huse-

yin Erdem ji di vê beşê da keriki

destana Siyabend Q Xecê bixwine.

Di beşa muziki da, Şivan Perwer,

Nizamettin Ariç, Kemal , Delal Q

dengbêjên mayin wê klamên kurdi bi-

strên. Disa di nav vi hefteyi da du

(2) filmên li ser kurdan wê bên ni-

şandin, "Em Kurdm" Q " Yan Azadi,

Yan Mirm".

e o o

KOMEF

Hat

Sazkinn

Li Danimarkê, bi navê " Komela

Folklora Kurdistan" (KOMEF) , Kome

leke nû hat sazkirm. Ji bo pêşta

birm, danasin Q rêvabirma xeba^-

tên çand G folklora kurdi li Dani

markê, ev komele wê rêz bi rêz

kar bike. Beri vebGna komelê bi

zimanê kurdi- tirki G danimarki

belavokek hat weşandm. Di belavo

kêda armancên komelê yek bi yek

hatine nişankirm Q komel bangi
hemQ welatparêzên kurd dike, weki

alikariya wê bikin.

'^k.ts.^rMM^^MMi'i^;. '--~''?i

L/ Siockhnlmê

Beşa Kurdi

Vebû

Li Stockholmê, di Xwendegeha bi |.

Imd ya Mamostetiyê da beşa kurdi

vebQ.Bi vi awayi, cara yekemin li J-

welateki EwrQpayê , di xwendegeha bi ^

Im da mamosteyên kurdi wê bên ama- ^

dekirm.Zaningeha Stockholmê, 31 bo i

beşa kurdi isal 9 kes girt.Pişti 2'

salên xwendinê,mamosteyên kurdi wê /

3 1 bo perwerdekirma zarokên kurd 1

amade bibm. l

Çawa tê zanin, dewleta Swêd 31 ^

bo perwerdekirina zarokên biyaniyanl*

mamosteyên zimanê dê digihine.Ji bo "^^*

kurd ji di vi mafê han da xwedipar J

bm, Federasyona Komelên Kurdistan :

sala çQyi li merciyên resmi daxwaza \

vekirma beşa kurdi kir.Ev daxwaza I

kurdan isal hate cih. Wek finladi

yGnani,tirk,yoguslav Q yên maym, r"

kurd ji gihiştm vi mafê han. ^.

Bêşik vebûna vê xwendegehê ne te f

nê-îiialiyê perwerdegari ,ziman û çan

da kurdi da bûyereke giring Q gave

ke pêşdaye,lê herusa di aliyê siya"

si da ji, bilmdbûna rûmeta tevgera î;

gelê kurd dide xwiyan.Hmgi şerê ge

lê me j 1 bo azadiyê fireh dibe, ew ,

di warê navnetewi da xwe dide naski

rm, piştgiri û dostaniya gelên dm

distine.Ji vir şQnda ii wê bistine.

Le diyare ku ev 31, 31 xwe berêva

pêknayê.Di vi wari da wezife G pê-

wistiyên mezm dikeve ser milê kome

le G rêxistman. Dema ku bi tevayi, -

bi hevgirtineke xurt daxwaza tiştan '

bête kirm,şansê serfiraziyê Q bi-

desxistma mafan pirtir dibe.Vebûna'

xwendegeha bilmd 3 1 bo mamosteyên ,

kurd li Swêd,vê rastiyê nişandide.

Hêvi Q daxwaza me ewe ku,dersdar '

Q xwendekarên kurd , j 1 vê fersendê

û gengaziyên(imkanên) heyi, bi şêwa

ki heri qenc istifade bikm Q bi kl" j5_

ri gelê me bên. "

&u
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h
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Zembilfiroş

Go, perê Dereketê,

Şeherê şin G minetê,

Devê çemê Gewgewe

Dima maleke' bênave.

Maleke kesiv, belengaz,

Ji hêsiriyê gaze-gaz .

Salji dihate salê,

Derd dernediket ji malê.

Xweyê malê lawkê cmdi,

Gerdana wi nGra fmdi,

Bejn G bala wiye tital,

Rasti noli dara çmar,

Lê tu were hêsiriya kul .

Wi pêtibQn ceger Q dil.

Ewi emrê zelQli boş,

Xort kiribû zembilfiroş,

AvitibQ nav qir Q dojê,

KiribQ hewcê nanê rojê.

Sibê zQ, ku teyr dixQne,

Ew zembila kaw dihGne,

Ew xewa xwe diherimine,

Belki nanê zara tine.

Zembil sela davêje mil ,

Di nav şeher dide fitil,

Kmcê wi 3 i zitol-zitol

Li ber bayê dibine hol

Ew digere soqaq-soqaq

Hildikişe qesrê pirqat .

Ro 3 i heye, roja şekê,

qazanc nake qe polekê,

Ew vedigere por Q poşman,

Destevala, bê tişt Q nan.

Vir dikeve nav mitala,

Çawa here nava Zara ,

Çawa here destevala?

Bide zara çi berdiliyê,

Serê xweke erd G xweliyê?

Tuyê bêpere nan ku bini,

Tuyê heri nan kê bistini?

Aylix tune biki deyna,

Beya tune bikm ina,

Dilêş tune serda heri,

Kê tera nan bike keri?

îsaf nema biki sebir,

De tu were Q bidebir.

Tu birevi berbi ki ali,

ŞipQke tek va çar ali,

Ne hebQne G ne j i mal ,

^De tu xwera hergav bmal...

Berevkar: XELÎLE ÇAÇAN MURADOV

Ew naxwaze qe here mal,

Ku bigere boş Q betal.

Wexta şeher bQye teri,

xanê nakm evd Q meri,

Şevederi çi bigeri,

Berbi mala kê tu heri,

Tuyê heri ku seri dayni,

Ne heye ci, ne ji xani,

Çevi rêne te jm G zar,

Li tekeve tir, zilfeqar...

Carna 3 i ew naçe malê,

Jm dikeve nav mitalê,

Ka çawa bQ Zembilfiroş,

Hate sêri qezyake boş.

Gelo girtin, gelo kutan,

Yanê yeki xwe lê kir qan? . .

Zembilfiroş, ku egle bQ.

Elê zane nan tunebû,

Gava ku zar tev radizên,

Zembilfiroş wi çaxi tê.

Birçibûn li nav çeva,

Zar ranedizan roj Q şeva.

XXX

Go , rojeke gele xweş,

Şemal dida teva geş,

Vedibûn gul , bmefiş,

Hewza dikir xuşe-xuş,

Li nav şeherê giran,

Nav wê kavla hêş, wêran,

Zembilfiroş fitil dida,

Zembil, sele stuyê wida.

Dikir gazi:- Zembil ,zembil,

Selikê kaw, zembilê çil.

Kê dikire ne poşmane,

Qimetê wan zef erzane...

Xatûnekê serê xwe derxist,

Ji qatê jor wek şeş buhust,

Ewê zQ da dQrebinê,

Vir dit ecêbeke dmê.

Dit xorteki, bilmd, talyan,

NGr dibari sGret Q can.

Kubra wiyê eziz şirin.

Dilê evin dikir birin.

Ber çevê wê reşevehat,

Tira hubê wê dil hmgavt .

XatQnê zQ kire qarin,

Ber sekmin çilyek cari.



-Qe min nebye ha eczayi,

HQn zQ binin ewi lawi,

Derdi wi ez bQme bawi...

Carya banzdan ew xort anin,

Zembil, sele mil deranin,

Doşeka mir jêra danin.

XatGn G xort tek-tenê man,

Deri, derge li ser dadan.

Zembilfiroş kete belê,

Dit xatQnê kir çengelê.

Xwidana sar serra avit ,

Wi tirê Img li wi bûn qit .

-Ev çi yeke, xatQna kaw:

Ev çi giliye, ev çi hesab ,

Boy çi te ez anim vira,

Eva temam gelo çira? . .

XatQnê go:- Xortê dindar,

Mm tu ani, ku bibi yar...

- Tu xatQni, jma miri,

Çi dixwezi mm feqiri?

Wê xatQna gerdenmori

Xortra wa got bi kubari:

- Tu rûnê ser doşeka mir ,

Xwera bikşin qelna wezir.

Wa jêra go Zembilfiroş:

- Ev şuxuleke haşe Q boş.

Xudê enya mm nivisi

Tek hêsiri, emrê nuqsi.

Ezê kura bêm ser ciyê mir

Emrê zelQl, ku bikim bir?

Mir, ku heye,ew ji qeda,

Tu çi li mm bGyi bela? . . .

- Zembilfiroş, lawkê delal

Tu guh bide giliyê kemal .

Mir, ku heye merê reşe,

Dil-dinê mm lê vedireşe.

Ez beni bGm, Benike tam,

Destê mirê zulmkarda mama. .

Noli mQmê destda helyam.

Dewsa zêr , bGm paxirê xam.

Hilkişi tu ber ezmana,

Xilaz nabi mm çogana.

Dibê xorto, teple nebe,

Tera dibêm were rayê,

Ji serhişkiyê tu kar nayê.

Ezê tekim çekê cmdiyê,

Te derxim 31 teli-tengiya.

XatQnê xwera kir kare,

SQreta gul jê dibare,

Li memika sêv, hmare,

Gerden tu dibê bahare,

Şa dibe eşqa dilane.

Go , xatQnê usa germe ,

Ji ber germê erd dikele.

Tu zQ veke pencerê ,

Hmki bina me derê,

Zembilfiroş çQ ber deri,

Dit reva wi nayê seri.

Ew paşda çQ ber pencerê

Û xwe avit birca kelê.

Qerpalê wi mina çadir

Nav hewêda zQ-zQ ba girt ,

Ew berjêr bG hêdi-hêdi,

Wi xwin nebQ heta pêçi.

Bi wê tirsê Q xiyalê

Zembilfiroş revi malê,

Zembilfiroş hatye malê

Elê pêra genc Q qale,

Dibê:- Sibeda çQyi, eva êvare,

Kanê risqê herdu tifale?

Dibê:- Ez çQme kQça mire,

Mm wêderê selkê xwe kir 31 bire

Lema nanye risqê zar- tifale.

XXX

Beni xatQnê hevraz dmhêri, dikewgiri,

Kêlek hatê, rûnişt G giri,

Rokir- piva, kur-dGr fikiri. . .

Beniyê gelek da zora pera,

gelek ruşet Q bertil da,

Lê kir Q nekir

Tu belgek ewê ji Elê venekir.

Beniyê nihêri, weki wa nabe,

Tu çar Q meni jêra çênabe,

Ani hat Elê kire cari

Belki nêta xwe ew bine sêri.

Neqebçi ani, zor pere dayê,

Ew kire çamê Q ani rayê.

Hey Beniyê, hey Beniyê şerbet bi noş

Neqeb çê bG heta mala Zembilfiroş.

Beniyê ani Elê wê şevê kir nobedare,

Belki here mirazê xwe ew şabe.

Zembilfiroş vecêniqi nivê şevê,

Dit Imgeki sari xirxal

Li Imgê wi bQye gopal,

Dit zendeke mori- mircan,

Hemêz kirye wi stu Q can...

Go, eva çiye, ev çi qewi?

Dit Beniyê li nav ciyê wi,

Ji nava ciya ew zG revi...

- Zembilfiroş, lawkê dindar,

Mmra bibe tu mêr Q yar...

- Tu xatGna mine delal,

Zembilfiroş te nabe helal.

Heta hebe Ela mm,

Ez tu cara jê naqetim,

Mir Q axa ez natirsim,

Lê namQsa xwe nafroşim.

Ev mikan idi li mm herame,

Ezê herim ciki usana,

Ku lê tunebe mir Q sultane.



ALÎQAMER

Rojeke havinê germ bû. Esman wek sêleke sor disinciri,te digot

ka 31 tirêjên roja zer agir dibare ser rûyê erdê. _ ^
Wê salê şer hebG li Dersimê. Ew çend roj bGn dor li geliye La-

çê hatibG girtm. Ewqas esker li wir komkiribQn ku heta we ro^e

kesi ne ditibÛ, ne ji bihistibQ. Gurmmiya topan, denge tivmgan

nedisekmi. Ewren toz dÛmanê, li ser hev kom-komi bibGn. Şer geh
li vir, geh li wir geş dibû, dengê merivan û silahan tevlihev di-
bQ. Şervanên kurd Q eskeren tirkan, ew çend roj bQn ketibQne ber

pêsira hev Q şereki bêeman diajotm. _
Li ser tepeki, di ber zmareki da, serokleşkereki tirk enişka

xwe dabG zmar G 31 wir qumanda heza xwe dikir. Westiyayi bu, qx -
dûm di çokên wi da nemabÛ. Çokên westiyayi, di bm gewde wi da ni^

karibQn rawestiyana.

Demekê panzdeh-bist gavan weda, du zaroken kurd ber çaven wi

ketin. Bi ditma wan ra vecmiqi serokleşkere tirk.Wi ew westan

G giraniya xewê 31 ser xwe avet . Bi tehreki ecebmayi li zarokan

temaşe kir. ..
Zarokên dil yek şiv di destê wan da, hertim çaven wan li mey-

dana şer bÛ. RQye xwe 31 wir nediguhastm. Şivên di deste xwe_ da
wek yek tivmg girtibÛn, mina ku bi wan guUe berdidane di^mm
pêşda diçQn, paşda vedikişiyan. Qet di bira wan da nebu ku^di des^
tê dijmin da, li ba hêzeke eskeriye dil Q hêsir bun. Hiş u rama-

na wan tim li ser şerê di geli da bQ. Carna rQyg wan dikeniya u

carna ji mirQzê xwe dikirm. Wan di ber xwe da hm tişt^ digotm^
lê qumandarê tirk tênedigihişt ka ew çi dibejm. Hmgi ^^atibu
Dersimê ew cara pêşin bQ. "Mm kurdi bizanibQya we baş buya got

di dilê xwe da. . ^
Çavên xwe yên bi xwin çend caran girt Q vekir, bi tiliyenxwe

cênikên xwe mizda Q nişkeva ziviri ser Eliyê Dersimi ku,milisi di
kir; jê ra got were vir. Eli wek hercar bi tirs nêziki serokleş-

ker bQ.

- Keremke beg
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Serokleşker zarok, bi tiliya xwe nişani Eli da

- Hela binhêre, li wir bmhêre tu wan dibini? Ji Eli ra got.E-

li li wi ali mêzekir, dema çavên wi bi wan zarokan ket, kizin bi

dilê wi ket, demekê hiş ji serê wi çQ.NikaribG tişteki bifikire

wê demê. Ev sergêjiya wi zêde dom nekir, 31 xwe nikaribQ bike 3 i.

- Mm dit, got bi dengeki lerizi G sar.

Serokleşker bi hêrs çend gavan neziki wi bQ û got:

- Lê kirinên wan? Tu dibmi ew çi dikm?

Devê Eli, ku bi simbêlên qalmd ku ci-ciyan têlê sipi têda ha-

tibû girtm, bi zorê vebG G bi dengeki tirsonek G lerizi:

- Erî begefendi ez dibinim, bersiv da.

Serokleşker :

- Başe, tu niha gotma mm 31 wan ra bêje. Em dixwazin wan bi

xwe ra bibm Q li wan baş bmhêrm. Em dixwazm wan 31 van deran

31 serê van çiyan xelas bikm. Yê bixwinm bibm meriv. Wextê me-

zm bQn wê dewlemend ji bibm, bibm xwediye mal Q milk. Ma xwe

ew ji pê dizanm, li ser van çiyan 3 iyan tuneye. Di geli da ji şe

rek mezm heye. Geli bi cendegan va tijiye. Piraniya wan "hovan

li wir mirm, kêm 31 wan sax man. Şansê wan ji zêde nemaye. Ez dx^

pirsim: gelo ewê li ba me biminm, an dixwazm herme wir?

- Belê ser çavan beg. Eli bersiv da. Disa li zarokan vegeriya,

gotmên qumandarê tirk yeko yeko 31 wan ra got. Çavên zarokan di-

çQrisin, dema guh didane Eli. Gava Eli gotma xwe xelaskir ,lawikê

ku hmeki mezmtir bG:

- Em naxwazm li vir biminm. Ma çi dibe, tu jê ra bibêji bila

me berde, em tu tişteki wi naxwazm. Tenê em dixwazm herme jêre

Zarokan çavên xwe yên xemgin li aliyê geli gerandin hmeki. - 31

xwe çiyê me ma li vê dmyayê. Her tiştê me li wire. Geliyê Laçê

hertiştê me ji me stand. Em 3 i dixwazm herme wir, mina dê Q ba-

vê xwe li wir bimrin. Bila cesetê me li ba cesetê wan be.

Eli, pêşiyê xwast wan razi bike. Lê bi gotma wi nekirm zaro-

kan. Nûh digotm, pêxember nedigotm. Eli ji bêçare gotmên wan

gihande qumandar. Qumandar, bi dengeki bilmd keniya, li ser wan

gotman. Lê ev ken keneke bê mane, dengeki sar bG.Paşê bineke kQr

girt , gepa xwe werimand G cigerên xwe valakir. Disa dengeki bê ma

ne derxistibû dema ku ev tişt ji kir.

- Têjikên maran bê jehr nabm, dibêj m.Çiqas ji gotmeke ras-

te. Başe, madem ku dixwazm bila herme geli. Xeta ya meye ku,car

na dilê me bi wan dişewite. HQn nabm meriv, hGn kurd nayêne rê.

Lema divê urta we bê qelandin. Waki dm tu rê, tu çare tuneye. Ki

çi dibêje bila bêje, ev fikra mme.Ji wan ra bêje bila herm.

Eli nizanibG çi bibêje. Wi dixwast disa bi wan ra qise bike,

belki wan ikna bike, lê dizanibQ gotm bê faydeye . Gotmên quman-

dar gihande wan.

Pêşiyê bawer nekir. Ma qumandarê tirk evqas baş dibe? Gelo bi

rasti ev meriveki evqas dilgerme? Heta wê gavê qet usa nefikiribQ

- Ma rast dibêj i tu apê Eli? zarokan pirskir.

- Raste Eli got . HQn hema niha dikarm herm, dixwazm qet ne-

sekinm, di ser wan da qêjiya Eli.

Herdu zarok wek tira ku ji kevanê bipeke, berbi geli reviyan,

berbi geliyê mirmê. Lê şabQna wan zêde neajot. Bi emrê qumandar

Q bi teqina gullan ra her du zarokên Dersimê, di nav xwinê da li

erdê dirêj bQn G man.

Çavên Eli bi wê xwina ku erd avdida Q 31 xwe ra rê vedikir ket ,

gotina serokleşkerê tirk nebihist.

- Heq kirin, de bila herml got qumandar,
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CEND STRAN

Berevkar : f^lAVDAR

ZER ZEYNEBE

Zêr Zegnebê 1 ' Zeynebê

Zêrê li Zegneba Bxrukx

Tu b ' xizxma şirikx

Morx 1 ' qxrikê helhemê

Par qiz bû xsal bûkx

Zêrê 1 ' Zeynebê Zeynebê

Par qiz bû xsal bûkx

Mori 1 ' qxrxkê melhemê

Zêr Zeynebê 1 ' Zeynebê

Zêrê Ix Zegneba Malbatê

Tu b ' xxzima du qati

Mori 1 ' qxrxkê melhemê

Bxruki : Navê eşirek)

Malbatê: Navê eşxrek)

BINGOLE TU AVA BI

Og geman, geman yeman,

Yar yeman.

Og yeman,yeman, yeman,

Can gula 'm can.

Bingolê tu ava hi,

Yar yeman .

Txji bûk û zava bi,

Can gula 'm can.

Ez heliyam, get txşt neman,

Yar yeman .

Ez heliyam, qet txşt neman,

Can gula 'm can.

Ez bûme avên çeman,

Yar geman.

Ez bûme avê çeman,

Can gula 'm can

YAR WELLEH KEÇIKE

Yar welleh keçxke,

Bxlleh keçxke.

Yar dxkim ramisxm,

Nxzanxm çx dxke.

Yar pozi xxzxme,

Xxzxm şxrxke.

Ez dxkxm ramisxm,

Nxzam çi dxke.

Yar guhi guhare,

Guhar gupxke.

Ez dxkxm ramisxm,

Nizam çx dxke.

Yar mxli bazxne,

Bazin şxrxnge.

Ez dxkxm ramisxm,

Nxzam çi dxke.

Yar welleh keçxke,

Billeh keçxke.

Yar dxkxm ramisxm,

Nizam çx dxke.

Bingolê tu ava bi,

Yar geman.

Txji bûk û zava bi,

Can gula'm can.

Og geman, geman, geman,

Yar geman.

Og geman, yeman, yeman,

Can gula'm can.

MÎRZEME - MÎRZEME

Mirzeme mirzeme, welle mirzeme

Mirzeme mirzeme, delal mirzeme

Genxmê Ix dewsa cêh me

Welle mirzeme .

Mirzeme mirzeme, delal mirzeme

Guharê guhê te me, keçê mirzeme

Mirzeme mirzeme, delal mirzeme

Xxzêma pozê te me, welle mirzeme

Gustxla txlya te me, bille mirzeme

Bazxnê zenda te me, welle mirzeme

Mirzeme mirzeme, delal mirzeme

Mirzeme mirzeme , keçê mirzeme,

Aşxqê bejna te me, welle mirzeme
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