KOROYA KIRMANCKÎ YA CINÎYAN A TEWR VERÊN

Biwonên, Binusên, Bimusên, Bimusnên…
Kanûna Verên (Aralık) 2014

Hûmare : 11

Vaya / Fiyat : 1 TL

KAM WAZENO WA BÊRO, BERÊ MI AKERDE YO, WA VERÊ MA DE MA REXNE BIKERÊ
“Tu eleqeyê mi bi îhaleyan çin o. Çîyo ke ardo ma ver o yo ke,
seke şima zî zanenê muracetê îmtîhanê lisansê berzî de ma
namzetan ra 50 TL sey heqê îmtîhanî gênê. Ke ma no xusus zî
îlano ke erêkerdişê konseyê unîversîte ra dima weşanîyeno de
dîyar kerdo. Vanê şima bêûsul hereket kerdo, nê pereyî se bîy?
Sey her çîyê ma no xusus zî eşkera yo.Ma nê pereyan
tamîratanê enstîtuyê,mesrefê îmtîhanan, kitabxaneyê ma rê
kitaban herînayî ûsb rê xerc kerdê. Xo ra çiqas top bîyo çiqas ê
ci kotî rê şîyo nê hemeyî defteranê ma de qeydkerdî yê. Hayde
mavajim ke no teserruf bê ûsul o. La winî zî bibo no mewzu yê
muhakemekerdişê edlî(dozgerîye) nîyo. Nê tewir mewzuyî yan
zî îcraatî benê mewzuyê tehqîqatê mîyanê unîversîte yê.”
BADÊ 34 SERRAN A, NAMEYÊ
XO YO VERÊN PEYSER GIREWT

T

axa Sîmanî ke nezdîyê 34 serran ra verî pê nameyo
newe sey “Kaleönü Mahallesi (Taxa Kaleönü)” qeyd
bîbî. Taxe, bi waştişê şarê taxe û pê qerarê Meclîsê
Şaredarî nameyê xo yo verên peyser girewt.
Kombîyayîşê Meclîsê Şaredarîya
Çewlîgî, aşma teşrîne eywanê
Merkezê Kulturî TOGEM de virazîya.
Meclîsê Şaredarî pê serekîya Şaredarê
Çewlîgî Yucel Barakazî pê rojeva aşma
teşrîne ame pêser. Pê yewîya rayan a
qerar dîya ke nameyê Taxa Kaleönü
sey “Sîmanî” bivurîyo. Badê kombîyayîş a Şaredar Barakazî
îzehet da rojnamegeran ke: “Şaredarîya ma ra waştişê şarê taxe bi
ke nameyê Taxa Kaleönü bivurîyo. Nameyê Taxa Kaleönü pê
qeraro ke pê yewîya rayan a dîya sey Sîmanî vurîya. Taxa Sîmanî
4
rê xeyr bo.”
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GRÛBA XEBATE YA VATEYÎ KOMBÎYAYÎŞÊ
XO YÊ 26. DÊRSIM DE VIRAŞT

G

rûba Xebate ya Vateyî
peynîyê aşma teşrîna
verên de kombîyayîşê
xo yê 26. viraşt. Grûba Xebate ya
Va t e y î k e 1 9 9 6 r a b i n a t
standardîzekerdişê kirmanckî(zazakî)
ser o xebitîyena, kombîyayîşê xo yê 26.
qedêna. Beledîyaya Dêrsimî, seba ke
nê kombîyayîşê xo Dêrsim de bivirazo,
grûbe dawet kerdbî Mamekîye.
No kombîyayîş de nê nuştoxî
beşdarê kombîyayîşî bîyî: M. Selim
Uzun, Nadîre Guntaş Aldatmaz,
Ehmedê Dirihî, Ahmet Kirkan, Serdar
Bedirxan, Polat Aydin, M. Malmîsanij,

Mehmûd Nêşite, Huseyîn Kulu, Îhsan
Aspar, Haydar Diljen, Denîz Gunduz,
Nureddîn Celalî, Zulkuf Demîrtaş,
Îbrahîm Bîngol û Doxan Karasu.
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0532 050 33 11

2

“WEQFA ÎSMAÎL BEŞÎKÇÎ” BEŞÊ XO YO VERÊN DÎYARBEKIR DE AKERD

Mesûd Yeşîlkaya
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''MAMOSTA QEDRÎ RUMETÊ MA YO''

Xebere: M.Emîn Kaçan

0532 050 33 11
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BADÊ 34 SERRAN A, NAMEYÊ XO YO VERÊN PEYSER GIREWT

Açarnayox: Hesen Şêrko

ÇEWLÎG DE 4 HEZARÎ ASTENGDARÎ ESTÊ

S

erekê Komela Heme Astengdaran a
Çewlîgî Îdrîs Canli, programêkê radyoyî
de bi mêman û va ke, Çewlîg de merkez,
qeza û dewan de pêro pîya 4 hezarî 162 ferdê
a s t e n g d a r î
e s t ê .

Serekê Komela Heme
Astengdaran a Çewlîgî Îdrîs
Canli bi mêmanê programê
“Çapakçur'un Sesi (Vengê
Çepaxçurî)” yo ke her
sêşeme gane weşanîyeno.
Program de Canliyî va ke,
amancê înan heme ferdanê
astengdaran yew serbanî bin
de yewcaardiş o.
Canliyî derheqê fealîyetanê
komele de da zanayîş ke:
“Komela ma serra 2009 de
ronîyaya. Xîtabê
astengdaranê ortopedîkan
kerdêne, labelê seba ke birayê ma yê bînî zî na
xebate ra nêmanê, seba ke ma pê halê înan
hemhal bibê ma qerar da ke yew bibê, eynî
serbanî bin de xebatanê xo biramê.”

Partîya Newe ya Kurdan:
Partîya Azadîya Kurdîstanî (PAK)

“ASTENGO TEWR GIRD 'ASTENGÊ KE
ZERRÎYAN DE YÊ' YO”
Canliyî raştîya “Her merdim namzedê
astengdarî yo” ard vîran û nê çekuyî ardî ziwan:
“Şarê Çewlîgî zaf hîstenik o, ma bajaranê bînan
bîyarê çiman ver ma eşkenê vajê ke, însanê
Çewlîgî şefqetin o. Ma pê zerrîgirotiş a kewtê
rayîrê komeleronayîşî. Ma bi xo zî astengdar î
coka rewşa birayanê xo yê astengdaran ra hol
fehm kenê û rewşa înan anê ziwan. Çendo ke
ma dest ra ame ma amade yê xizmetê înan
bikerê û hê xizmetê ci kenê. Sey Komela Heme
Astengdaran nika nêzdîyê 2 hezarî 500 endamê
ma estê. Nika merkez, qeza û dewî zî pîya 4
hezarî 162 kesî, bira û wayê ma yê astengdarî
estê. Ma hetkarîyanê xo hendo ke ma dest ra
ame resnenê heta qeza û dewan zî.”
Açarnayox: Hesen Şêrko

ŞARÊ QEZAYANÊ VAKÛR Ê ÇEWLÎGÎ:
“XIZMET ÇINÎ YO!”

Ş

arê qezayî ke goreyê
vatişê înan nê qezayî
x i z m e t ê r a y î r, a w k ,
binawanî, weşîye, ûsb ra pa
mendî û ê hinî edeleto sosyal
wazenî. Şarê Azarpêrt qezayê
xo hinî sey “dewa gird”
hesibnenî û tarîf kenî.
NêproblemanêqezayanêKanîreş,
Gêxî, Xorxol, Çêrme û Azarpêrtî
hema zî nêameyî tehlîlkerdiş.
Darahênî û Bongilan de
nêweşxane û mektebî
yenîviraştiş. La nê qezayê vakûrî
de herindê xizmetê perwerdehî û
sosyalî awbendî yenî viraştiş.
Têduştîya Sosyalî Sey
Hîkayeyêk a!

Mesûd Yeşîlkaya

Hetê xizmetî ra zî hetê têduştîya
sosyalî zî Çewlîg de beynateyê
qezayan de zaf ferqî estî.

Qezayanê vakûrî de zaf cayî
turîstîk û weşî estî la seba nê
cayan xizmet çinî yo. Nê problemî
hetê şarî ra zaf vajîyeyî la çareyê
nê probleman nêameyî dîyayîş.
Hetê “Tavz-Der” ra derheqê nê
probleman kombîyayîşêk
virazîya û ûca de zî hetê şarî ra zaf
çîyî ameyî waştiş. Nê: “ Awk,
qanalîzasyon, qanal û awkê
awedayîşî, elektrîk, here kerdişê
rayîrê qezayan, terpinkerdişê
heywanan, vernîgirewtişê
merdişê heywanan, kêmasîyê
maliman, perwerdehî de
problemê fîzîkîyî, problemê
weşîye, kêmasîyê doxtoro
pisporî, nêantişê şebekeyanî,
viraştîşê dereyanî…”

Mesûd Yeşîlkaya
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GRÛBA XEBATE YA VATEYÎ KOMBÎYAYÎŞÊ XO YÊ 26. DÊRSIM DE VIRAŞT

G

rûba Xebate ya Vateyî peynîyê aşma teşrîna verên de
kombîyayîşê xo yê 26. viraşt. Grûba Xebate ya Vateyî
ke 1996 ra bi nat standardîzekerdişê
kirmanckî(zazakî) ser o xebitîyena, kombîyayîşê xo yê 26. qedêna.
Beledîyaya Dêrsimî, seba ke nê kombîyayîşê xo Dêrsim de bivirazo,
grûbe dawet kerdbî Mamekîye.

yê muhimî virazîyê.
Grûbe Dêrsim de yew panel zî viraşt. Panel de panelîst M.
Malmîsanijî derheqê kirmanckî de qal kerd. Panelîste Nadîre Guntaş
Aldatmaz kî(zî) derheqê folklorî de, xususî zî derheqê folklorê
Dêrsimî de qal kerd. Denîz Gunduzî zî moderatorîye kerde.

No kombîyayîş de nê nuştoxî beşdarê kombîyayîşî bîyî: M.
Selim Uzun, Nadîre Guntaş Aldatmaz, Ehmedê Dirihî, Ahmet Kirkan,
Serdar Bedirxan, Polat Aydin, M. Malmîsanij, Mehmûd Nêşite,
Huseyîn Kulu, Îhsan Aspar, Haydar Diljen, Denîz Gunduz, Nureddîn
Celalî, Zulkuf Demîrtaş, Îbrahîm Bîngol û Doxan Karasu.
Goreyê vatişê Nuştox Mehmûd Nêşiteyî no kombîyayîş de zî
sey kombîyayîşanê bînan verê, rojeva kombîyayîşî virazîya.
Mewzuyê rojeva kombîyayîşî nê bîy: Derheqê kar û gureyî de
haydarîye, tayê çîyê muhîmî, termê peymitişî, termê zemanî, çekuyê
cuya dewe, termê perwerdeyî, termê abstrakî. Mewzuyo yewin ê na
rojeve ra dest bi xebate bîye. Munaqeşeyê derheqê kar û gureyî ra dima
termê zemanî ra dest bi munaqeşeyî kerdê. Seba ke mewzuyê termê
peymitişî derg û dila munaqeşe bîyê, babetanê bînan rê wext nêmend.
Mewzuyê bînî do kombîyayîşê vîst û hewtinî de munaqeşe bibê.
Mewzuyê termê peymitişî de kirmanckî ya zaf termê peymitişê newe û

Xeber: Sînanê Dersîm

XELATA ROJNAMEGERÎYE YA MUSA ANTERÎ DÎYAYE

Xeber: Xalxizir Koşan

Cayî Êrnayîşî Rojnameyê ZAZAKÎ
Gulşîrîn Koşan
Hesen Şerko
Kevok
Xortê Qerbaşan
Baskı: Solhan Matbabası

M.Emîn Kaçan
Sînanê Dêrsim
Sipîyenî

T. Balande

Mesûd YEŞÎLKAYA
Ma nê embazanî re spas kenî.

PİA CAFE
ÖZGÜR KAFE
ULUCAMİ ALTI ÇEREZCİM
HACILAR CAMİ YANI NUR ÇEREZ
BİNGÖL DEVLET HASTANESİ KANTİNİ
SOLHAN PİYA KUAFÖR
GENÇ GÖKKUŞAĞI KIRTASİYE
ELAZIĞ JİYAN KİTABEVİ
DİYARBAKIR ARAM KİTABEVİ
DİYARBAKIR KAFKA KİTABEVİ
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KITABÊ M. MEHDÎ OZSOYÎ “DÎWAN” VEJÎYA

K

itabê M. Mehdî Ozsoyî
“Dîwan” Weşanxaneyê Roşna
ra vejîya. Roşan Lezgîn pa
menzumeya Mem û Zîne, 65 şîîrê ey ê kirdkî
pêrune çape rê amade kerde û dima kitabê M.
Mehdî Ozsoyî “Dîwan”î Weşanxaneyê
Roşna de çap kerd.
Mehdî Ozsoy keyê Şêx Elîyê Palî ra
yo. 1944î de Pali de ameyo dinya û çeleyê

2009î de şîyo rehmet. Mehdî Ozsoyî zaf şîîrî
nuştê la weşîya xo de pêrune nimitê. Di aşmî
verê mergê xo dayê cinîya xo, vato, badê
mergê mi, nînan bide qijanê mi. Lajanê
Mehdî Ozsoyî ra Felatî par heme destnuşteyê
ey dayê nuştox Roşan Lezgînî. Roşan Lezgîn
zaf wext ser o xebitîyayo, pa menzumeya
Mem û Zîne, 65 şîîrê ey ê kirdkî pêrune
deşîfre kerde û kitabê ey bi nameyê “Dîwan”
weşanxaneyê Roşna de çap kerd.
Xeber: Xortê Zakar
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Zîyadîn Îpekçî

Îsmet Bor

MUSABAQAYÊ
MEKTEBAN DEWAM
KENO

M

usabaqayê mekteban ke her ser hetê
Mudirîyetê Perwerdeye ya Netewî û
Mudirîyêtê Bajar ê Spor û Xizmêtê
Xortîye organize bena, emser hîna virazîya. Emser
zî zafî mektebî no organîzyonî de ca girewtî. No
organîzasyonî zaf branşî de virazîya. Musabaqayî
branşanê futbol, voleybol, basketbol, atletîzm,
hentbol ûsb. de tertîb bî.
Netîceya Musabaqayanê fûtbolî 25ê Kanûne 2014î
bellî bi. Lîseya Teknîk û Endustrî ya Anadoluyî
branşê fûtbolî de bi yewin. Lîseya Anodolîya
Meslekî ya Sarayî bi dîyîn.

MUSABAQAYÊ
“12 BÎNGOL SPOR”
TETÎL Bİ
12 Bîngolspor ke Lîga Amatora Mintiqayan de (Lîga
Bal) de mucadele kena û grubê xo de reza diyîn ca gena,
hefteya heştin ê Lîgî de Taximê Haskoy Yildizsporî
reyde kay kerd.
Musabaqa de tereftarê Haskoy Yildiz Sporî
fûtbolbazanê 12 Bîngolsporî rê heqeret kerd. Wexta ke
tereftarê 12 Bîngolsporî deqqaya 15. de taxim xo rê
tezahurat kerdenê tereftarê rakîbî nê tezahuratan hezm
nêkerd û herîşê fûtbolbazan û antrenorê 12 Bîngolsporî
kerd. Pêynî de musabaqa tetîl bi.
Nê heqeretanî ra pêy zaf fûtbolbazê 12 Bîngolspor û
antrenorê 12 Bîngolspor darb bîyî, kişîyayî û dima ê şîyî
neweşxane û uca de tedavî bîyî. Tedavî ra pêy taximê 12
Bîngolspor agêra û ame Çewlîgî. Nika netîceya
musabaqayî pawenî. “12 Bîngolspor” 30ê teşrîna
peyênê 2014î de zî Yuksekova Sporî reyde kay kerd û
“3-0” qezenc kerd.

Na organîzasyon de branşê basketbolî de 12 de
taxim mucadele kenî. Musabaqayî nê rojan zî
dewam kenî.

Nameyê Lacekan: Nameyê Kêynekan:
1.Şermîn
1.Kobanî
2.Egîd
2.Rengîn

REWŞÊ PUANÊ LÎGÊ (A) AMATORÊ 1.
TAXIMÎ

K

G

AV

1 Genç Murat Spor

6

14

14

2 Sîvan Spor

6

13

18

3 Yen. Mah. Bîngol Spor

6

13

10

4 Ilicalar Spor

6

12

5

5 Karliova Yildirim Spor

6

9

8

6 Kervansaray Spor

6

6

-16

7 Çan Spor

6

3

-21

8 Afatlar Spor

6

0

-18

REWŞÊ PUANÊ LÎGÊ (B) AMATORÊ 1.
K

G

AV

1 Bîngol Gençlîk Spor

6

18

41

2 Çeltîk Spor

6

12

12

3 Axaçelî Spor Kûlubu

5

9

6

4 Sariçîçek Spor

6

9

-14

5 Genç YÎBO Spor

5

7

-5

6 Solhan Gençlîk Spor

6

7

-10

7 Ekînyolu Spor

6

6

-7

8 Garîp Spor

6

0

-23

TAXIMÎ

