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     Ma gelo kî  rêjesorê rêzdar û nemir Yalmaz 
Gunê nasnake tenê merem û dilxweziya me ji 
vê kurtebirîn  nivîserê li ser jiyana ew lehengê 
hunerê rawestin , belkîm em karibin sudê ji vîn 
û pêdariya wî bigrin û ji derya zanîn û 
hişmendiya wî pir tiştan hîn  bibin ! ji ber ku , 
jiyana hunerimendê hêja destaneke serbixwe û 
taybetmend e .  
      Di Nîsana -1937- an de , li Gundê yenêdce 
nêzîkî bajarê Edenê ji dayêkê bûye , navê wî 
yê sêserî Yalmaz Hemîd Ogilo Bêyton e . bavê 
Yalmaz ji kurdên Zaza ji Gundê Siwêrek û ji 
kesên xizan , perîşan  bû     tembûrvanekî bi 
nav û deng bû   Diya Yalmaz , Gulê ji eşîrên 
Mûşê ye , ji malbateke pir dewlemend û zengîn 
e .Ewli bajarê Edenê pêrkî bavê Yalmaz hat, 
hevdû nasdikin piştre dizewicin . Diya wî di 
jiyana xwe de, pir êş û kedê dibîne ,    du 
zarokên wê çêdibin Yalmaz û xwîşa wî Leyle 
bi du salan ji Yalmaz cûkitire ,ligel rewşa 
xizanî heyama malê di kêf û xweşiyê de bû ?!. 
Lê mixabin piştî rewşa aborî hinekî geş û pêş 
dikeve, bavê wî careke dî dizewice , hingê 
temenê Yalmaz şeş-hefit saliye. Vêca jî , 
hêmenî di malê de namîne her roj şer û kotek 
hene pirên caran li pêş cavên Yalmaz li diya wî 
dihate xistin û ew ji malê diqewtandin .Bi vê 
awî êş û janên demê li Yalmaz dicivîn, xemgîn 
û melûlî     di temenê şeş –hefit-saliyê  de dikir 
ku, rebenê Yalmaz   û ji bo alîkariya diya xwe , 
di pir waran de kar dike , hin caran  weke 
berdest li ser rêkan Fistiq, Guz,û Findiq gigel   
rojnamên rojane difrotin . Li dawî di fabirîqa 
sînemê [pêlweş] de kar dike wisan jî rastî 
qeder û narvîna xwe hat, xwendina xwe ya 
seretayî li bajarê Edenê kuta dike .Di temenê 
sêzdesaliyê de dest bi karê hunrî dike , di salên 
-1953-an 1954an de   kurteçêrok û gotaran ,ji 
çêrokên wî yên pêşî û bi nav û deng [mirin 
bang min dike )e,  di sala -1956-an de 
xwendina xwe ya navîn li bajarê Edenê kuta 
dike û sala -1958-an li zanîngeha Stembûlê 
beşê Aborî dixwîne  . Rêzdar Yalmaz Gunê 
mixabin -47-salan dijî jê -11-sal  di binê hepis 
û zîndanên tirkan de weke kurdekî ramyar û 
dilsoz ji ber cidahiya rêjûma bêbext derbas 
dike û pir êşkence û lêdanên curecur li serê wî 

dimeşînin. Loman jî nemirê gewire hêmenî û 
hevpîvanê di jiyana xwe de nabîne  lê belê, 
zanyarê hêja tu carî serê xwe ji rêjîma teres û 
nemirone re natewîne ,bi serbilindî  ji xebata xwe 
namîne û di riya hunerê re êş û serpêhatiyên gelê 
kurd û tirk re diyarî raya giştî li der û hundir dike, 
rêjîma tirk tazî , şermeze  riswadike . Vêca jî, 
jiyana wî ya hunerî pir zengîn û dewlemend e,ew 
di -110- filman de rolên sereke lîstiye - Sîneroya -
53-filman nivîsiye – Derhênera 17 filman û çar jî 
weke rêjîsorê alkar  -4- Romanan û bi sedan 
cêrok nivisand ,   nav û degê hunermendê gewre 
Yalmaz Guney li seranserî cîhanê belav dibe û pir 
xelatan distîne weke : xelata filmA –kerî – di 
konsera Cîhanî ya li Logerno, li bajarê Siwêsira .. 
Xelata filma Hêvî di kosera cîhanî li bajarê 
Gêrtobil .. Xelata [Elsive Elzehebiyê ] di konsera 
kan de, hingê Yalmaz di binê hepisê de bû , jina 
wî ya bi navê Fatime Guney werdigire ! nemir 
Yalmaz -3-ê caran dizewice,jina yekem keçike wî 
jê dibe û ya duwem bi hunermeda turk re –
Nebehet Cêxir-re dizewice û ew jî keçikê tîne , 
Yamaz diçe leşkeriyê hevdu berdidin . Di sala -
1970-ê de û piştî leşkeriê bi dawî dike, bi hêviyên 
pir bilind vedigere Stembûlê , keçike çeleng bi 
navê Fatiş( Fatime ) nasdike û pêre dizewice û 
kurkekî tIne , navE wî jî Yalmaz lêdike ,zor 
mixabin ew  pênc salan bi Fatimê re djî û neh 
salan jî dûrî wê û kurê xwe di binê zindanên 
tirkan de derbas dike. Di sala -1981-an de ,bi 
boneya hatina Cejina qurbanê hefteke rêdan 
didine wî û rengî keys dikeve wî û ji turkiyê 
bazdide û direve   Yonanistanê . Bizavkirina 
penaberryê ,ji hin dewletan dike,lê ji ber 
berjewendiyên wan bi tirkan re daxweza wî 
napejirînin ,li dawî li dewleta Firansa li bajarê 
Parîsê cîwar dibe û di -9-êlûnê de sala -1984-an 
diçe dilovaniya xwedê !?. Bêguman ew 
hunermendê rewşenbîr û nemir , bi laşê xwe ji 
pêş çavan diçe lê îro brhemên wî weke sermiyan 
ji hemû kesên xwedî bîr û bawerî re nemaze ji 
gelê kurd re diyar in . Vêca jî, pêwîste û çi 
pêwîste ku , ciwanên me kurdan jiyana ev mirovê 
rêzdar nasbikin, daku karibn ji kaniya wî hînî pir 
tiştan bibin û li ser riya wî bimeşn .  
Jêder pirtuka  Yalmaz Guney nivîsar : 
E.E.husênof .Wergerandin ji rosî  ra êrebî 
mamosetya gewre: Leman Ibrahîm  
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