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DI FESTİV ALA FOLKLOR Ü KORO YA 
CIHANE DA: 

• OLKLORA KURDI 

Dı navbera 29 iı 3l'e Gu
lane (1987) da lı bajare Lim
burge - b E lmanya Federal, 
Festivala Folklor ô Koro ya 
Cilıane bı nave "HARMONI 
FESTIVAL" çebiı. Dı berna
ma festivale da jı 32 welatan 
bı tevayi 8400 kes beşdar bü. 
Lı ser nave K.urdıstane ji 
Koma Govenden Kurdi ya 
komela Kolne (gredayi KOM
KAR) dı program e da ci ye 
xwe gırt. Koma folklore 5 ca
ran derket e ser dık e ( sehne) 
U jı côre cfıre heten Kurdısta
ne govendEm me nişan dan. 
Bı her Iistıke ra naveroka we 
ji, bı elmani ü ingilizi hale 
peşkeşkırın ü folklora Kur
dıstane geleki bala temaşeva
nan kışand. 

Televizyona Hessen, lis
tiken kurdi dı ci da (naklen) 
peşkeşi gel kır. 
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Hukumeta Tırk ve care ji 
xwast bı riya hukumeta Kohl, 
astengiyan derxe b er ku rdan 
ku dı festivale da ci nedme 
wan. Le ve care ji Komita 
Amadekariya F estivale lı ber 
sternbariyen siyasi stuye xwe 
xwar nekınn, prensib neave
tm bın piyan. Be şık bı van 
kıryaren xwe, ew iı hevalben
den wan betır rezil dıbın. Jı 
bo wan wısa le hatiye ku tıfi 
jore bıkm sıınel e, tıfi jere bı
km rô ye ... 

Jl REVEBIREN 
FESTİV ALA HARMONI 

SP ASİ 

Pışti çend rojan, Konıita 
Amadekari ya F estivale bı na· 
ve "Festival information" 
bultenek der:xıst ü lı ser KO
MA FOLKLORA KURDIS
T ANE nıvisek weşand. Dı ve 
nıvise da weha te go tın: 

t 'Serfıraziya ve k ome' w e 
b ık eve tarixa F estivala Har· 
moni. Em nıkarın ter spasi 
ve k ome bıkm, ku bı qabili· 
yel ô zirekiya xwe temaşe
vanan heyran hişt. Wek a
madekaren festivale, .em 
xwe mecbôri eşkerekırına 
bilyeren festivale dıbinm. Jı 
bo ku ev kom (koma Kur· 
dıstan) beşdari festivale ne
be dorhelen siyasi gelek ca
ran sternbari kırın ... Hate 
gotın ku Dı {estivale da 
beşdarbUna k ornek. weha, jı 

urmanca festivalC ya "aşıti U 
dostayeti" y€ ra ters dıkcue. 
U me, tucar jı van sternba
riyan ra seri danani 

"Dıve em viya ji bıdın 

xuyakırın: Al ô amblema ko· 
ma welatek yan ji geleki et
nik jı me ra ters nakeve .Yen 
ku viya jı bo xwe wek pro
waqasyon dıbimn (lı ve dere 
hukumeta Tırk te qestkırın. 
Pışti be~darbüna koma 
KOMKARE, koma Tırkiye 
xwe vekışand) mecala me 
ye alikariye jı wan ra tu ne. 

Carek dm ji, jı dıl ô can 
spas. Jı bo ~e ü. temaşeva
nen me yadigara heri mezın. 
we hevditına me ye careki 
dın be.' 1 
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Serko Bekes , 

X e 1 ata Tu c h o 1 s ky(*) W er g 1 r t 

"Ez ve xelate wek pzşt
gıriyeki jz gele Kurd ra qe
bul dıkım. " 

Xelata Kurt Tucholsky ya isal gılıişte 
şa 'ı re kurd Şer ko BE KES. 

Ev xelata ku jı aliye PEN-Klu ba swedi 
te dayin, heta nılıa se caran hatiye belav
kırın. Bere careki Adam Zagajewski (Po
loni) u cara duwemin Don Mattera (Afri
ka Başur) ev xelata gırtıbiin. 

Roja I4'e Tebaxe, serokwezire Swed 
İngvar Carlsson bı deste xwe xelat peş
keşi Şerko Bekes kır. Dı gotara xwe ya 
spaskırıne da Bekes weha got: 

"Ez ve xelate wek pıştgıriyeki jı gele 
Ku rd ra qebiil dıkım. 

iro 20 nıilyon kurd, h ber çave dunya
yeke kerr ii lal, bı surgiin ii qetliaman te 
zarandın. Gele me hewceyi pıştgıriye ye, 
zordestiya lı ser gele kurd gerek e bete 
protestokırın ." 

Dı qısedana xwe da wi lı ser rola ede
biyate ji weha got : 

" Edebiyat biiye denge aştiye, evine ii 
heviye. Ew jı bere da biiye dengeki ber
xwedane e zel al ii gu rr, jı bo gele n bın
dest yen cihane." 
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Foto: BENGT AANE IGNELL 

Serokwezire Swed Carlsson xelate dıde 
Ş e rko Be kes. 

Roja 8'e Tebaxe , lı Stockholme jı bo 
Şerko Bekes cıvinek hat amadekırın. 
Nezi SOO kesi dı cıvine da beşdar biin . 
Helbestvane heja jı guhdare n kurd ra 
çend helbeste n xwe xwend. 

Wergırtına ve xelate jı aliye şa 'ıreki 
kurd , dı nav kurdan da şabiin ii dılxweşi

ke mezın pey da kır . Em vi şa 'ır e me ye 
heja bı ddeki germ ii şa piroz dıkm ii je 
ra serfıraziyen nii daxwaz dıkın. 

(*) KURT TUCHOLSKY: Ev nıuiskare elma n, 
dı sala 1930 de wek mıhacır hatiye Swed u lı 
wır bı tene u be rumet, jiyaneke nexweş derbas 
kıriy e. Wi daxwaza heuwelatiya swedi kıriye le, 
nedane . Dı sala 1935'an da wi xwe bı deste 
xwe kuştiye. Jı sala 1985'an uırda PEN-Kluba 
Swedi lı ser naue wi hersal x elateki dıde nıuiska-
reki mıhacır. • 
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ROIA NO 18/1987 

GERANEWE 

Şırinekem ... Sıbey erom be cet ehelım 
Regay diiri geraneweyi nasiir ekelım 
Axi xozgey yadgari kurt ... hel ekeşım 
Fırıneski dı!, le naw şewi pestma enejım ... 
Erom berew, şari be dıl, şari be bahar! 
Çawre me, jiiri tenyay dosti gırıftar 
Çawre me, mali be tay i, çol ii ho le dı! ... 
Çawre me, asoyi be xor, temeni be gul! 
Çend roje bfin w ek pepıile, kurt bii terneoyan 
Nesrinekem, mal awa bi, xewe bo diman! 

Sulemani 1968 

BE TO 

W ek çiin asman, be estere yan bahar be gul 
Em kur ebe ii ew cuwanemerg, eçetejer gıl! 
Be çawi toş, çawi şi'nm kure ii renebin 
Bi lewi to, ezizekem, bahar ii gul... çin! 

ŞERKOBEKES 
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50 SALiYA 
SERHILDANA DERSiME 

I 
Wergerandırı jı Riya Azadi, hejmar 106: DILSOZ 

Serhıldana Dersim dı sala 1937'an da destpe 
kır, ku dı dema Koroara Tırkiye da jı serhılda
nen fıreh u mezm ya dawi bu. Burjuvaziya ko
lonyalist lı hemher serhıldanen dın tewreki ça
wa nişan dabe, her wısa dı derheqa ve serhılda
ne da ji eyni tewır nişan da, dev jı inkarkırma 
gele Kurd bemeda u rastiyan jı gel veşart. Bur
juvazi, serillldane wek "buyerek zabıtayi'' nişan 
da ü erişen ordiye ji wek "manevra" da xuyakı

nn, ku ev serhıldan lı navçeki fıreh belav bü ü jı 
bo herdu aliyan ji (Kurd ü Tırk) bü sederne tele
fat e. İro ji te zanin, ku he ji pıraniya gel dı der
heqa ve buyere da xwediye agahdariyen xelet u 
qels ın. Hetta illnek der-doren ku xwe ronakbir 
ü peşveru dılıesıbandın, carna bı tesira şopa sos
yal-şoveni u bı qesd\, carna ji jı nezaniya xwe jı 
çarçeva fermi (resmi) dernedıketın , Lı hember 
vi serhudana mezın fıkreki kevneşopi ü rızi 
dıdomandın. 

Lı ali dın çawa dı derheqa serhıldanen Kurd 
da teri xwe çavkaniye n nıvisandi tunene, her 
wısa dı derheqa serhıldana Dersime da ji tune. 
Jı xeyni pırtüken Baytar Nuri, yen ku heta iro 
hatıne weşandın "Dı Tarixa Kurdıstan da Der
sim" ü " Biranina Mın", dı derheqa ve babete da 
bermayiyen ku agahdariyen fıreh u teri xwe bı-
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de hema beje tu ne. Le çı heye yen ku dıxwazın 
dı derheqa ve serhıldane da agahdari bıstinm jı 
aliki va xwedi şans m. Zemane ku bı ser ve ser
hıldane ra derbas buye tene 50 sal e. Bı bezaran 
kesen ku wan rojan ditıne ü jiyane he ji dı nav 
me da hene. Be şık van şaillden wan rojan , jı bo 
derxıstın ü eşkerek.ırına rastiyan çavkaniyen he
ri baş u xurt ın. 

SEDEMEN PEYDABÜNA SERHILDANA 
DERSIME YEN SEREKE 

Sedemen ku gele Dersim berbı serillldane 
tam da, jı sedemen peydabüna serhıldanen kurd 
yen dın cüdatır nine. Eger rnırov bı awaki gışti 

bıbeje, ev, siyaseta kedxwari ü zulme ya ku jı 
ali burjuvaziya kolonyalist va dıhate ajotın bü. 

Dı ve mırov ve tışte ji eşkere bıke ku , nako
kiya navbera Dersim ü hukumete n nawendi 
(merkezi) bı dema Koroare (cuırılıuriyet) ra si
norkıri nine . Ev na,•çeya Kurdıstane he jı dest
pcke va bı dewleta Osmani ra ketıbü zıddive . 
Mırov dıkare beje ku Xanedaniya Osmaniyan dı 
tarixa xwe ya 600 sali da, dı tu demeki da bı 
Dersime ra pewendiyeke baş danani . Gele Der
sim tucar baweriya xwe bı padişahe n Osmani-
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Heyeta eşireten Dersime, ku dz sala 1926'an da, lı ser daweta 
M. Kemal çUne Enqer€. 

yan neani, xwe nCzi qebôlkınna otorita wan ne
kır. Wali iı wezifedaren Osmaniyan tene dı for
malite da lı Dersim e mabiin. Jı ber ve yeke pa
dişahıln "Rom" jı bo fetıhkırına Dersime gelek 
caran eriş kırın, gundan dane ber agır, mal iı 

ınılke gel !alan kırın. Le Dersim teslim nebiı, lı 
hemher hemii wrdariyan berxwedanen merxasi 
nişan da (ı dı dawiye da hemii erişen aıjının tım 
iı tım bate piıçkırın. Eger bı ri bawe le bete 
me zekırın xırabiina Dewleta Osmani iı avakırma 
Koroare yan ji dı şuna Stenbole da qebiılkırına 
serbajariya Enqere jı bo Dersime qet ne gıring 
bii. Jıxwe jı ali zordesti iı zulıne va Koroara Tır
kiye jı Osmaniyan gelek zedetır gav avetın. Jı 
ber ve yeke dı roja iroyin da ji fıkra ku car bı 
car te iddiakırın; "Elewiyan lı keleka hukıne 
Komare ci gırt", jı ali kurden Dersiıne va rasti
ye nade xuyakırın. Be şık, mırov mkare beje ku 
elankırına laiqiye iı propagandeya rejima Kema
list jı bıni va tesir çe ne kır Le lı aliye pıraniya 
qelke pe hayedar bii ku Mıstefa Kemal siyase
teke durrü iı bebext dajot. Baweriya Kurdan bı 
siyaseta M. Kemal nedıhat. 

Disa be bawerbiina Dersirne lı hemher h u kın e 
Kemalist ji, rasti dema pışti elankırına Koınare 
naye. M.Keroal, he dı destpeka bıhezkırına şe
re nzgariya netewi da ve pırsgıreke lı hemher 
xwe dit. Dı wan rojan da, qısmek jı Dersimiyan 
dıjmınatiya revebıren Tırk dıkrnn iı bı her awa-
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yi bebawerbüna xwe dıdomandın, qısınek dınji, 
-ku vana hejınarek kem bün- zıdde ve ditıne dı
parastın. Lı gor wan (hejınara kem) tu sebebek 
tu ne bii ku hukumeten Tırk jı ınafen gele Kurd 
ra rümete nişan nedın, jı xeyni wi qeweta wan ji 
nedıgılıişt viya. Dı rojen teng da jı Tırkan ra ali
kari pewist bô. Fıkren Diyap Axa, Meço Axa ô 
Hesen Xeyri, ku wek mebôs hangkıriye Enqere 
bôn, dı ve bındave da bô. 

Dema ku van munaqeşeyan domdıkır dı sala 
1920'i da gele Kurd, lı Koçgiri seri hdda. _Hela 
serhıldane , ci ü w ar~ n ku qısmek je cinare Der· 
sime biin, Disa dı eyni deııii da, jı ber hangkırı
na kesen ku lı jor naven wan derhas bii ii wek 
mebiis we bıçiina Enqere, eşiren Dersime lı Ho
zate cıviyan ii jı hukumeta Enqere gelek daxwa
ziyan kırın. Hukumet ve rewşe jı bo xwe baş 
nedi, bı arınanca nermkırına hole heyeta "niye
ta baş!" şande Dersime. Le ev ji pere nekır ô dı 
dawiye da tıştek neket dest. Eşiren Dersirne 
beri heyete dan iı ev telgıraf şandın Enqere: 

"Lı gor Peymana Sevre dıve lı bajaren Diyar
bekır, Elazit, Wan ô Bedlise Kurdıstanek serbı
xwe peyda bıbe; binaenaleyh dıve ev bete sazkı
ruı; nexwe em beyan dıkuı ku erne bı zora silah 
mecbôre stendına ve ınafe bıbın." (25 Teşrini 
Sani 1336, irnze: Peşevanen Eşiren Dersim yen 
Xe<bi.) 

U çı heye ku beyi çarelekırına pırsgıreka 
Kurdıstan "şere nzgariye" kuta bii, peymana 
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SEYiD RlZA 
Lozan e hat e imzekırın. Peymana Lozan e, ma
fen ku bı peymana Sevre jı gele Kurd ra batıbu 
garantilmın ji, jı bole rakır. Serda ji, bı bezaran 
kilometır dfıri welate me kolonyalisten Tırk u 
dewleten emperyalist lı bev cıviyan , beyi irada 
gele me ev neqıl dı şuna duduwan da welate me 
kırın çar parçe. 

Hema pışti imzekırına peymane bukumeta 
Enqere dırane n xwe yen bı xwin bı awaki eşke
re nişan da. Hukumeta kolonyalist, tucar nedıfı
kıri ku mafen netewi u demoqrati ya gele Kurd 
nasbıke. Zıdde wi, ew dest avet teroreke nediti 
lı bember gele me. 

Pışti bıriketma tevgera berxwedana netewi 
ya Şex Seid (1925) zordesti u teror zedetır bu. 
Qırkırm , darvetarın u nefi dan du bev. Terora 
kolonyalist tene jı bo beşdaren serbıldane nin 
bü, bı gışti bemü gel u yen ku bere pıştgıriya 
dewlete ji kırıbün dıda ber xwe. Nişangeb we
latpareziya Kurd bü. 

Hemü van tıştan şıken Dersime , bebawerbü
na hı rejime xurttır kır ü rasti ji ev bü. Tevi ve 
rewşe hukumeta Enqere lı hemher Dersime jı 
bo erişeke eskeri şert u zurfıfan dı ci da nedıdit . 
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Hetta, çıqasjı dest dıhat jı bo nermkınna dıjaye
tiye dıcedand.ın Bı pevgıredana parçeyek jı ve 
arınance jı serokeşiren Dersirne heyetek batıbü 
çekırın u dı sala 1926'an da ev heyet daweti En
qere bu, bı revebırcn dewlete, ku ismet lnonu 
ji dı nav wan da bu, bevditın pek hatıbün. 

Hukumeta Tırk dı csle xwe da siyaseta lGlsu
ki ya rfıvi dımeşand. Daxwaziyen bıngehin .yen 
ku jı Dersimiyan dıhat , bı ser guhe xwe ra da
vet , wana dıewıqand. Jı ber ve yeke ji, carna 
pewendiyen navbera hukumet fı Dersime berbı 
başiye dıçfı, carna ji dıkct nakokiye ü dıgıhişt 
nuqta qetand.ınc. 

Kolonyalistan dı wc deme da lı Dersimc pro
pagandeya inkarkırma Kurdan nedıkırın . Dı 

şünda viya da mesela Elewitiye dıxıstın peş. Lı 
her ali propagandevek mezın dıhate kırın , ku M. 
Kemal bıxwe "elcwi" ye ü ew "jı bo yekitiya 
elewiyen dme" dıcadine, sederne şere ku lı 
hember padişahe Osmani kır ji, ev bü. 

Ev propagandeya h u ku mete her çıqas jı xwe 
ra hınek aligır çe dıkır ji, le disa ji nıkarıbü tesi
rek mezın peyda ke. Wek ku bere ji hat gotın , 

siyaseteke durfı dıhate ajotın ku ev siyaseta durü 
Diyap Axa u Hesen Xeyriye ku pıştgıriya huku
meta M.Kemal kmbfın ji, jı kuştıne xılas nekır ii 
van bfıyeren han sedemen sereke yen siyaseta 
durü bün. Hetta dı nav Dersimiyan da baweriye
ki wısa heye, ku Diyap Axa -M.Kemal jera dıgo 
bavo- bı deste M.Kemal bıxwe hatiye kuştın. 

Hukumeta Tırk , bı qasi ku fersend bıdita 

eşiren Dersimi bı liztıkan tene bı sere xwe dı
hişt ü "islah" dıkır. Dı sala 1937'an da jı bo 
pıştgıriya gısmek eşiran cedandın destpekmna 
bınek tevgeren eskeri lı hember eşira Qozfı (Ko
çan) parçeyek jı ve siyasete bfı, ku eşira Qoziı 
jı bere va daxwaziya mafcn netewi dıkır ü dev 
jı van daxwaziyen xwe bernedıdan. Lı dorhCla 
Buhura Eli (Ali Boxazı) bı mehan şer domkır, 
hezen dıjmın hınek gund şewıtandın , hejma
rek bındık be ji kesen ku jı xelke hatın gırtın 
qısmek jı wan hatın kuş tın , yen dm ji hatın ne
İıkırın. Dı ve navbere da jı dıjmın ji, bezeki gı
ring hate kuştın . Huseyne Kopo fı hevalen wi 
dı şeveki da batalyonek (boluk), ku lı Amfıtka
ye bı ci bübfın , jı bıni va batın ku ştın . Dı dawi
ye da leşkere dıjrnın dev jı tevgera eskeri berda 
fı paşva vekışiya. Dı salen dü ra hezen ku gıre

dayi ordiya Tırk bün çend erişen weki bere ce
nbandın . Du caran eriş bırın ser gunden Deme
nan u Yusufan (lı Rojhılate Dersime) . U van 
erişen han ji, wek yen dın tıştek bı dest nexıst. 
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BÜYEREN PIŞTİ DESTPEKIRINA Dı sa1a 1934'an da qanuna 2510'an hate der-
MUFETİŞİY A Gl ŞTİ xıstın. Dewlet bı ve qanune, jı bo nefıkırına ge-

Hukumeta Tırk,dıjwariya dagırkıri hiştına le Kurd berbı Rojava (Tırkiye), elankınna nav
Kurdıstane, şıkandına serxwedana gele Kurd dı- çeyen qedexe yan ji lı mıntıqeyen valakıri bıci
zanıbu. Jı her ve yeke ew, siyaseta hemher Kur- kırma nufusa Tırk dıcadand u bı vi awayi xwe bı 
dıstane teküz (sistematik) dıkır, dı bın berpırsi- qanun dınıxamt. Disa bı ve qanüne riya, ku kur
yarİya organeke pıspor da gıraniya xwe da na- dan derxın dervayi sinore Tırkiye, vedıbu. Lı 
wendikırıne u bı ve arınance dı sala 1927'an da gor qanuna rujadperest ya 2510'i kurden ku jı 
dı bın nave "Mufetişiya Gışti organek çekır. Kordıstane bıhatana nefikırın u berbı Rojava hı
Gerçi lı gor qanuna derketi, van mu fetişiyan jı hatana şandın, lı wan deran bı komiti nedıhatın 
bo hemu Tırkiye bu le dı salen pıştre da eşkere bıcikınn, dı nav nufüsa Tırkan da bıhatana be-
bU, ku evya xapandın e, ev organa ku durfıve lavkırın. Bı viya arınancajıbirkırına zımane kur
Walitiya Umumi ye koloniye tene jı bo Kurdıs- di u helandına Kurdan dıhate ajotın. 
tane hatıbu sazkırın. Dı sala l935'an da revebıren Tırk gavek dm 

Mufetişiya Umumi, lı ser Dersime bı gıringi ji avetm u bı deste eşira Kırgan kure Seyid Rı
sekıni. Ev, jı aliki va berbevdane eşiran, dozen za- Bra İbrahim dane kuştın. Bra İbrahim mer
xwine kış dıkır u bı vi awayi jı xwe ra lı aligıran xasek heja bu u lı ser nave Seyid Rıza dı nav eşi
dıgeriya, lı ali dın ji, riya şiyari u zanine lı gel ren Dersime da jı bo yekitiya wan dıxebıti. Ev 
dıxıtımand, wana berbı behôvibune da debf dı- merxase heja, lı gunde Sine (Kırgan) jı ali xwe
da. Wezifedaren dewlete bı ve arınance pere u diye mala ku mevane wan bu hate kuştın. Se
peşkeşkınna hmek imtiyazan ji bı kar dıanin (ı yid Rıza bı ve huyere gelek kesıri, pışti demeke 
hernil reyan dıcerıbandın. Dı ve navbere da ev kurt gunden Kırgan kıre hesare, hmek xaniyan 
propagande ji car bı car dıhate kınn, ku goya şewıtand. Bı vi awayi bı prowaqasyona huku
"Dewlet dıxwaze Dersime şen hıke le mıxabın meta Tırk, dı navbera eşiren Dersime da cephe-
hmek kesen niyetxırab nahelın". yek dın ji vebu, rewşa hole zedetır sext bu. Lı 

Dema ku revebıren hukırıneta Enqere van gor qınyata me dıgel van tıştan ji, erişa ku Se
tıştan dıkınn, Seyid Rıza, Elişer, Baytar Niıri iı yid Rıza bır ser gunden Kırgane, xelet bu. Tevi 
qısmek Dersimi ji, jı boşıkandına propagandeya ku pe dıhate zanin ku tıliya hukumeta Tırk dı 
hukumete, yekitiya eşireten Dersiıne u xurtkı- vi işi da heye,_ redayiıwı wrek- weha nişaneki 
nna wi be westan dıxehıtin. Seyid Rıza, jı bere xurtbüna bir u baweriyen feodal u eşiri bu. 
va bı niyeta revebıren dewleta Tırk zarubu. E w, Bı sala l936'an ra dewletıi Tırk a kolonya
tucar bı soz u bexten kolonyalistan nexapiyabu, list, edi gılıiştıbu merheleya erişJ<ırme ku hı sa
baweriya xwe bı wan neanibu, ·tım u tım bı şık lı Ian ·hazıriya wi hatıbıi kınn. Dı navçe da İdara 
hukumeta Tırk nıhertıbu. Dı eıvineki da te go- Urfi hatıbu elankırm u bı her awayi General Ab
tın, ku "hukumeta Tırk ditına xwe guhartiye u dullah Alpdoxan bı rayen Medisa Mezın ya Mıl
lı hemher Dersime siyasetek dostani dajo", lı let (BMM) hatıbu qewikırm u kırıbün fennan
hemher ve gotme bersiva Seyid Rıza ya bı nav u dar. Dı ve navbere da bı qanüneki ( Qanüna Tun
deng weha ye: "Qıjık nabe bulbul". celi) nave Dersime kınn Tünceli, lı nuqta ku çe--

U çı heye ku çerxa zernan dıgel kolonyalis- men Munzur u Harçik dıgıhiştm hev, Kalan, bı 
tan xebıti. Tevi ewqas cehd u xebate ji, dı nav' nave xwe ye dm Mameki kınn merkez. Qaniına 
bera eşiren Dersime da yekiti pek nedıhat. Ger- Tünceli, re dıda hemu cüre teroristiyen Dewle
çi gava ırurov serokeşiran u peşevanen dm yek te. 
bı yek bıgıre dest, ew xwedi hısen welatperweri Dı eyni demi da, pıraniya eşiren Nazmiye, 
bün le riya nzgariye baş nasnedıkınn u dı tegı- Pulumur u Mazgirt u qısmek eşiren Ovacıxe guh 
hiştına siyaseta hukumeta Tırk da qels dıınan. dan hangen fermandare ldara Urfi ii teslim hiın. 
Daw il dozen xwine, dıjnunatiya · eşiren hem- Dewlet ji,. soz da ku deste xwe nede wan. Bı vi 
ber, gef-u guren lıeysıtendıne u 11_1enfaeten roja- ,- awayi dı _pıraniya Dersim<! da baye "aşıtiye" 
ne wek. gure ku jı hewa bı mıj u duman hezdıke, peyda bu. U çı heye eşiren ku silahen xwe tes
fersenden nediti dıkır deste hukumeta Tırk. Jim dıkınn bi rasti mezele xwe bı desten xwe 
Dewleta kolonyalist lı aliki jı hundır va lı parçe- vedıdan. Ew çıqas bı dewlete ra xweş derhas bı
kınna Dersime dıxebıti lı ali dın ji lı Dersime u kın bıla bıkın, çıqas bı dıle xwe silahan teslim 
dorhôla wi zor dıda avakırma qışle (ı reyan, dıkın bıla bıkın, rejima kolonyalist kınbu sere 
xurtkınna tevgera eskeri. xwe ku wana ji, levi hemu Dersimiyan ceza bı-
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kın. Jıxwe dı sala 1936'an da M.Kemal, dı dest
peka vekırına xeberdana xwe ye meclise da ar
mancen xwe bı awaki eşkere anibii zıman: 

"Dı karen me yen daxıli da eger babeteke 
gıring hebe ew ji mesela Dersime ye. Ev bırina 
ku dı daxıli da heye, ev pızrıka tırsehez , jı hole 
paqıjkırın fı avetına wi jı çı ra dıbe mal b ıla bıbe 
gere mesele jı koke bete helkırın ii dı vi wari da 
jı bo stendına bıryaren lez, dıve selahiyeten 
tam ü f ıreh b ık eve dest e h u ku m et e . " 

Herweha seroke hukım M.Kemal e ku "jı 
elewiyen Dersim e pır hezdıkır" , "dıxwest Der
sime şen ii ava bıke" , dı derheqa wedere da di
tma xwe bı vi awayi diyar dıkır . 

Be şık sederne ku gele Kurd lı Dersime dafi 
serillldane dıkır , ne ten e tewra rujadperest-şo
ven bıi , ku ev tewr tu rümet nedıda mafe netewi 
ya demoqratik fı xwe dıspart inkariya gele kurd. 
Dewlet, bı pevgıredana siyaseta kolonyalist ge
lek zordestiyen dın bı kar dıani ku nurov mkare 
bandora wi ya ser biiyeran bıçük bıbine . 

Dewleta Tırk , çerxeke zulın iı kedxwariye 
bfı. Wezifedaren dewlete sıvil yan ji eskeran jı 
insanan ne dıhesıbandın , tınaze xwe bı adet fı 
toreyen wan dıkırın. Destavdına jınan, bertil , 
xerac fı wd. jı bo qeymeqamen Tırk , eskeren 
wi, tehsildar u yen dın kıryaren rojane yen dı 
reze da bün. Lı cihen, ku dıkarıbfın bıçuna , 

gundi mecbür dırnan wana bıhewinın fı xwedi 
bıkın. Bacen (vergi) gıran pışta gel xıiz dıkır. 
Hetta jı ber ve yeke ye ku General Alpdoxan dı 
sala 1936 'an da dıçe N azıniye fı dı axaftma xwe 
ye bı gıre gıren eşiran da bı qasi ku guman nedı
kır, leqayi gıliyan bübü. Jı serokeşiren Hormeke 
Bertal Efendi ye Cıvariki bı hostati zulın fı teda
ya lı ser wan anibil zıman , düra rakırıbü berxeki 
ü avetıbiı ber general ü weha gotıbü: "Herweha 
hesabe viya jı me pırsdıkın. Em nıkarın jı bıne 
dayina ve hesabe dere n" fı bı vi awayi aboriya 
gel, zordariya ser wan dabü ber çav. 

LI DERSİME XEBATEN PEKANiNA 
YEKİTİYE YEN DAWİ 

Bıhezbüna tevgera eskeri, belavok fı daxuya
niye n tehdidkar ya fermandariya İdara Urfi roj 
bı roj Dersime dıkır xem ü fıkara. Dıgel viya Se
yid Rıza ji, jı bo pe kanina yekitiye carek dın ji 
cehd kır. Cemşid Axaye serokeşire eşira Fer
hadan fı Kangozade Mehemed Eliye serokeşire 
eşira Karabalan dı destpeke da tevi tevgera Se
yid Rıza bllıı , le pışti demeki kurt soze xwe 
lı erde xıstın fı silahen xwe teslimi dewlete kı-
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rın. Ser ve yeke Seyid Rıza, jı bo ku wan jı ve 
bıryare bıde poşmankırın gelek cehd kır le mı
xabın serfıraz nebü. Tışte xırabtır ji , Rebere 
xwarziye Seyid Rıza pewendiye xwe fı dewlete 
dıdomand . Lı Rojavaye Dersime tene eşiren 

Baxtiyar ü Koçanan bı Seyid Rıza ra bllıı. Eşira 
Kırgan ji bı gışti lı ali bu kumete bfın . 

Dı ve navbere da lıınek eşiren Rojhılate Der
sim, bı Seyid Rıza ittifaq çekırın jı bo ku lı 
hember erişek eskeri (ya Dewlete) bı hevra dı
berxwedın. Bı ve arınance dı bıhara 1936 'an 
da, Seyid Rıza , cıvinek pekani, ku dı ve cıvine 
da serokeşireki eşira Kureşan-Eli (Eliye Gax), 
jı gıre gıren Demenan fı serokeşire eşira Yusu · 
fan-Qemer Axa beşdar bün. Cıvin lı bınya gun· 
de Halvori, lı cihc ziyareta k eteka Çeme Mun· 
zu r pe k hatıbfı fı pışti cıvine, lı ey ni ci kcvıı 
avetın Gola Xızır fı derbare yekitiye da sond 
xwarın. Dema ku eşiren Alan iı Areyan (lı Roj· 
hılate Dersim e) pıştgıriya bu kumete dıkırın , te· 
vi ku eşira Ha ydaran silah e xwe teslim kırıbfı ji 
alinegıriya xwe dıparast. 

ERİŞ DESTPE DIKE 

Lı hemher Dersime e rişa ewıl dı meha İlone 
sala 1936'an da pek hat. Filoki Qewete n Hewa
yi ya Tırk jı Elazize rabiı fı erişi qonaxa Seyid 
Rıza ya nezi gunde Sine kır . Dı dema bombe
barandıne da qısmek jı qonaxe xesar dit. We 
deme Seyid Rıza ne lı we dere biı. Le kureye 
bıçük Resik Huseyin jı lınge xwe bırindar bfı. 
Ew sal, jı ve erişe e rişeke dın çenebfı. 

Dı sala 1937'an da , bı helandına berfe ra 3 
qolordiyen gıredayi Ordiya Tırk berbı huııdıre 
Dersime ketın re . Lı navçeya ku bı taybeti hev
rıki le hebfı dı mezınayiya Tu men yan ji Tfıgaye 
da 7 hez fı dı mezınayiya Tabiıre da hınek he 
zen serbıxwe hebfın . Jı xeyni vana gelek ınilisen 
Dersimi, yen ku bı dı! yen ku bı dare zore, tevi 
esker bllıı. Ev milisen ku mıntıqe baş nasdıkı
rın, hinbfıyiye şert iı zurfıfe navçe biın , j ı bo 
Dersimiyen ku lı hemher ordiya Tırk şer dıkırın 
xeterek mezın bün. Heza ku ewıl berbı rruntıqa 
Hozate -mıntıqa ku dı deste Seyid Rıza da bfı

kete erişe , alaya 52'an ya ku dı bın fermandari
ya Albay İsmail Heqi Talay e Mıxi bfı . Le çı 
heyc heza ku berbı cephe hate şandın tene bı 
ve alaye sinorkıri nema, hukumeta Tırk hema 
we gave lı diı ve ve alaye gelek hezen dın ji 
şand. Eşira Koçan dı cihe xwe da bedeng ma , 
eşira Baxtiyar lı 5 nuqteycn ciıda kete şer. Se
rokeşir Şahan Axa buhura Çiyaye Munzur gırt. 
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Demek şiinda hat e xu yakınn ku bı ş ere cep
heyi şıkandina heza xurt, ku aligıri jı fırokan ü 
to pan dıstend, ne mumkun e. Ser ve yeke Seyid 
Rıza bı Elişer ra b ser rewşe şewıri ü taktik gu
gart. Bı taybeli heta zıvıstane riya wextkesıbine 
hdbıjart il bere bıryar batıbil stendın ku esker 
xwe negıhine Çeme Munzur, le ruha huyina ve 
tışte dılıale qebfılkırın. Dı eyni hevditıne da jı 
bo hısandına erişe ü bıdestxıstına alikariye ji 
bıryar lıate dayin, ku Elişer derkeve dervayi we
Iat. 

Dı wan çaxan da Elişer dı şıkefieki quntara 
Çiyaye Tiljık da dınıa (iro gel ve şıkefte bı na
ve Şıkefta Elişer Efendi dınase), pışti ku jı ba 
Seyid Rıza fetdi dı ci da dest bılıazıriya çôndı
ne kır. Dı ve navbere da bu kumeta Tırk ji, lez 
dıkır ku Elişer jı hole rake. Jı bo viya ji, mırove 
ku jı bo ve kıryare bı kar dıhat Reber Kop bü. 
Le Reber rukarıbil bıçilya ba Elişer. Elişer, h 
aliki dıcadand ku Reber jı riya xırab vegerine lı 
ali dm ji baweriya xwe pe nedıani, xwe je dıpa
rast. Ser ve yeke Re ber, jı bo kıryara ku ştına 
Elişer bı xwarziye Seyid Rıza - Zeynel Top ra 
hevditıne kır. Zeynel, tevi ku ewıl dudıli nişan 
da ji,paşe ve kıryare qebfıl kır, penc-şeş kesen 
çekdar gıhand xwe il çü ba Elişer. Elişer go qey 
Zeynel jı bo stendına cebdxane hatiye, jı ber ve 
yekc jı şıkefte derket ku here peşiya Zeynelle 
hate gullebarankınn iı kuştın. Dı eyni wexte da 
Zeıife çawa kuştma mere xwe dit, heına we ga
ve dest avet deınançe, yeki jı qetılkaran bırin
dar kır il dı eyni gave da ew ji hat e kuştın. Düra 
sere Elişer ü Zerife jeların iı bırın Ho1.ate. Hu
kurneta Tırk, wek İngdiz ü İspanyolen kolonya
list ku çend sedsal bere adeteki wan e wôba he
biı, lı gor gıringiya kese ku sere wi hatıbü jela
rın periı belavdıkırın. 

Qetılkınna yeki mina Elişer ku jiyana xwe jı 
bo rızgariya gele Kurd feda kınbıl, jı ali gel va 
hatıbo hezkırın, bandoreke rnoralxırakırıne lı 
ser gel pey da kır. 

Seyid Rıza bı ve bilyere pır kesıri. Henıa w e 
gave xeber şand du Şaban Axa iı peşniyara hev
ditıne le kır. Dı eyni wexti da serokeşire eş ira 
Dernenaa ji, xeber şand du Seyid Rıza il got: 
''Bıla were navça met lı ser sere me cihe wi he
ye. Bıla were iı bıbe peşenge me!" 

Pır neçiı, Şalıan Axa hat. Tevi xebera ku eşi
ra Demenan şandıbil, bı Seyid Rıza ra lı ser ge
lek babetan peyıvin il munaqeşe larm. Şalıan,jı 
ber hınek karôn xwe mecbilr biı ku bızvıre nav 
eşira xwe. Ser ve yeke bı heviya ku car dm hev
du bıbinın jı we dere çil. Dı navbere da 1 O roj 
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derhas nebubiı, jı bo hevditına Seyid Rıza zıvıri 
hat. u çı hey e ku dı nive re da. dı demeki xe
we da jı ali kure bıraye xwe ye mari va lıate 
kuştın u sere wi ji wek ye Elişer lıate jekırın ü 
lı Hozate peşkeşi dıjmın bu. 

Seyid Rıza lı herarnberi Çiyaye Bave Tujık 
ya Munzur lı benda Şalıan bu, le gava xebera 
kuştma Şalıan gıhişte, kete tenernayineki me
zın. Xwarziyen wi pera xayin derketıbôn, beri 
nuroven ku bı wan bawer bü, Elişer ü Şalıan bı 
xayinti hatıbôn kuştın. Lı ser ve yeke çend ke
san jı malhata xwe da ba xwe u levi komek nn
roven xwe yen çekdar berbı Üzôn Meşe vekışi
ya. U Reber, dı demek kurt da vi xebere stend 
ü çawa kete peşiya leşkere dıjnun, wan ani dı 
cihe wan (S.Rıza u hevalen wi) da derxıst. Le çı 
hey e, Ieşker lı w e dere Seyid Rıza nedit. E w, bı 
bıryareke aqdmendi vekışiyabü ciheki dm e da
rıstane. Lı Üzôn Me şeye ku re Seyid Rıza e me
zın -Şex Hesen iı jın iı zarok jı malbale, bı bom
beyen destan jı ali leşkere dıjmın va lıatın kuş
tın. 

Pışti demek kurt ji, lı ser Pıra Erzincan e Se
yi d Rıza bıxwe lıate gırtın. Jı we dere bınn Ela
zize, dad kırın ü tevi koma ku pera; ku re wi ye 
bıçuk Resik Huseyin,jı serokeşiren eşera Kure
şan Seid Huseyin, seroke eşira Kalan Eli Axa ü 
Fındıke kure Qemer Axaye serokeşire Yusufan 
hat ın bıdarvekırın; pa şe hat ın şewıtandın ü jı bo 
ku be mezel bıminın xweliya Iaşe wan lı hewa 
hate reşandın. 

Denıa ku lı ceplıa Hozat - Ovacıxe van huye
ran dıbun, disa bı bıhara I 937'an ra hezen onli
ya dıjmın jı Mazgirte dıkevın re iı lı bela Harçik 
berbı Newala Qiıtü dııneşın. Wek bere ji hate 
gotın, eşiren Alan ü Areyan, ku lı we mıntıqe 
bôn, karbıdestiya hukumete dıkırın. 

Esker çawa jı Harçike derhas bü nebü, ewıl 
Eırişi gunden Demenan yen nezi çem kır, weran 
kır u şewıtand. Pışti ve erişe, Demenaniyon ku 
bere pıra darin ya ser çem şewıtandıbôn, bı eri
şeke xurt bersiva dıjmın dan u ev heza han jı 
hev belav kır. Dı mehen dıne da gelek bez sew
qi gund biin u şer be navbır berdewam kır çü. 
Denıa rojen payize seri da dı ceplıa Demenan 
da senıraziya hezen eskeri (d~mın) zede ninbfi, 
jı xeyni zôdekırına esker lı wi ali çem Xesara 
wan ji ne bıçfik bu. 

Berbı zıvıstane tıştek nli xuya bü. Pışti ku lı 
Elazize Fındıke kure Qemer Axa hate bıdarve
kırın, bı hınek tesiren nakokiyen mehelli ji, Qe
mer bı hukumeta Tırk ra lı hev hat u re da ku lı 
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gunde wi Tülıke da qereqola eskeri ava bıbe. Jı 
xeyni viya eşira Yusufan bı comerdi dest bı ali
kariya hezen eskeri kır . Her çıqas dı mehen zı
vıstane da bı saya qereqola Tlılıke hezen dıjmın 
lı hemher Demenaııe çend eriş cenband ji, ser
fıraz neblın . Heze n Demenaruyan hemfı erişan 
pfıç kır. 

Bı bıhara 1938'an ra ordiya Tırk alikariye jı 
eşira Yusufan ji stend ü ev neqıl derket Çiyaye 
Sor, ku cilıki stratejik ü gıring bü , qerergeha tu
mene kışand we dere. Dı eyni tarixan da hezek 
dm ji, jı Nazmiyc bı re ket, jı Çeme Harçik bu
huri ü jı ınıntıqa Heyderan derhas bfı hılkışiya 
Çiyaye Zel ku ciheki stratejik ye dm bu. Çiya
ye Sor, lı rojavaye navça eşira Demenan , Zelji 
lı rojhılate wi dıma. Bı zeftkınna wan deran or
diya Tırk , Demenaniyan jı se aliyandıkır hesa
re. 

Dı ve navbere da dıvc mırov viya bıde xuya
kırın : Gava heza Nazmiye hılkışiya Çiyaye Zel 
eşira Heyderan hınek dı berxwe da le serfıraz 
nebfı . Senıraziya wi ne murnkun bfı ji. Lewra 
eşir dı we deme da hım jı hev belavbuyi bfı fı 

hı m ji dı teslimbüna sala 1936 'an da pıraniya si
lahen xwe teslim kırıbün . 

Dı eyni rojan da dı cepha Ovacıxe da hınek 
huyere n ku ordiya Tırk guman nedıkınn , bu. 
Weha ku ; pışti ku ştına Elişer ü bıdarvekırına 
Seyid Rıza ji, hukumeta Tırk baweriya xwe bı 
Dersimiyen ve he le nedıani. Yek jı yen ku bı 
wan nedıhat bawerkırın ji, xwarziye Seyid Rlza
Zeynel Top bu. Jı ber ve yeke, lı ser daxwaziya 
fermandare tumene Zeynel,we ZJvıstane lı Ova
cıxc , yani hema beje dı bın çav da derbaskırıbü . 

Gava zıvıstan qediya fermandare tumene , 
wek peşevane eşiren dm , jı bo ku erişek eskeri 
bı be ser eşiraKalan jı Zeynel Topalikari xwest. 
Zeynel viya qebül n ek ır . 

Dı ve navbere da bı eşkerekırına fıkaren se
rokeşiran , fermandare tumene soz ü bext da ku 
we h hemher wan qet operasyon çenebe ü hetta 
xeteki ji hat kışandın ku hezen eskeri jı ve xete 
d erhas nebe. 

Pışti demek kurt lı hemher eşira Kalan eri
şek pek hat. Gunden Kalaniyan bı topan hate 
şewıtandın ü kambaxkırın , yen ku mırın çfın , 

yen mayin ji reviyan çiya lı darıstanan . Rojek 
sere sıbe Zeynel rabu u dit ku fermandare tu
mene lı ser soze xwe nesekıniye lı esker jı xeta 
xezkıri berbı rojhılat derhas bfıye. ü jı we gave 
peva Zeynel tegıhiştıbfı ku eger işe eşira Kalan 
bete qedandm we icabere xwe bıdın wan. Zey
nel ve rewşe famkır le wek ku wi bıxwe gotıbfı , 
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"dereng mabfı !" Dı ve navbere da dı nava gel da 
panik destpekırıbfı. He qetliameke gışti çe ne
bfıbfı le ku ştma gelek mıroven gırti , topbarandı
na ser gundan insanan dıtırsand, mecburi terı
kandına malen xwe dıkır. Bı vi awayi bı bezaran 
insan xwe lı dehl ü newal , darıstanen dora Çiya
ye Tfıjık gırtıbü . 

Ser ve yeke Zeynel , bı eşira Kalan ra qewl 
dani ü kete şer, ku ev eşir he ji dı bın e rişa dıj
ının da bu. Cara ewıl berxwedan lı rojavaye gun
de Seyid Rıza -Axdat- lı dorhela Çiyaye Qendil 

destpekır . Dı ve navbere da taburek, ku lı 
qercxe Çeme Munzur dıma , berbı Axdatc kete 
re u xwestın ku Zeynel fı hevalen wi bıkın he
sare. Zeynel bı viya hısiya, tevi şervanen ba 
xwe berbı quntara Tüjık Baba (rojhılate Axdat) 
kışiyan , şere xwe h \Vlr domandın. Arnıanca wi, 
peşibırina bıdestxıstına Çiyaye Tujık bfı u bı vi 
awayi ji, jı sıvilen ku berbı Demenan dıreviyan 
r.ı re bıhatana vekırın . Pışti demeki cepha Kala
niyan ya bakürd Tlıjık terk Ic ket ü esker jı ali 
bakur va hılkışiya çi ya. Zeynel ev neqıl ji, bı he
valen xwe ra jı Çeme Munzur buhuri ü derbasi 
rexe dm bfı , berxwedanc lı wır domand. Niyeta 
wan, dı fersendeki da jın lı zarokan bıbın çiya
yen rezkıri ya Munzure deynın paşe bızvırın ü 
şen~ xwe bıdomirun. Mıxabın dı şereki da bı 
gullen makineliye bırindar bu ii ınır. Pışti ının
na wi şer iı berxwedan bı pırani kerr bu. Hezcn 
Dersimi ku be serok man zede hebunek nişan 
nedan . 

Jı eşiren ku dı sala 1937'an da bedeng ma
bun le bfıyeren 1938'an yen gıring bı çaven 
xwe ditıbün ii düra dest avetıbuıı çek , yek je ji 
eşira Koçan bü. Ru seyin Axa lı Kopo Huseyne 
ku dı berxedana e rişa Tırk ya 1937'an da nav 
ü deng dabiı, ewıllı gunde eşire ya nawendi lı 
Amiıtkaye qereqole kınn hesare fı eskeran dil 
gırtın lı bere wan dan Hozate. Ser ve yekc ala
yek esker erişi navça Koçan kırın. Dı navbera 
esker u beze n Dersimi da şeren dıjwar destpekı

rın . Pışti demeki e riş hate sekınandın ü esker 
paşva vckışiya. Le pır neçu erişeke duduwa 
destpekır. Dı vi şere duduwan da Yusuf Axa, lı 
gaza Somoji hate ku ştın . Mırına wi lı ser morala 
hezen Koçaniyan bandoreke nebaş peyda kır. 
Her çıqas Kopo Huseyın , jı bo cıvandın fı bıhez
kırına wan cehd kır ji, serfıraz nebü fı esker kete 
Amütkaye. Amlıtka iı çend gunden d ın hat ın 
şewıtandın . Gundiyen ku lı Amiıtkaye ketın 
dest , çı jın çı j i zarok hernil hatın gullebarankı
nn ü ku ştın. 

(We dombıkc) 

ROJA NÜ 18/ 1987; 

www.ne
tew

e.c
om



cend carin 

Rojeki hevalan jı Sokrat pırsin: 

Tu jı nezanan dıtırsi, yan jı merıven din? 

Got, din xera xude ne, bes peşkari mebe 

L~ nezan welle merıva dıkın din 

• • • 
Şevger e, le xwe wek tevger nişan dıde 

Bı xeten xelke xwe hozan nişan dıde 

Ku puk u baran dı ser keriye da gırt 

Seye zexel ji xwe şıvan nişan dıde 

* * * 
Nızam lı ve dıne dupışk u şernar bı çıra dıbın? 

Sınce kutiyan? Ne bihn dıde, ne te xwarın 

Xem neke bo mırıne, ciye te ji wala namine 

Lı ve dıne bebext kem nabın u beşeref pır ın 

* * • 
Xwe geh lı raste, geh lı çepe xıst 

Tucar jı xwe ra ne gırt reçeke dırıst 

Rızqe meşa kere dı bın duve kere da 

Te rızqe xwe lı du şex u axan derxıst 

* • * 
- - -Tu ne paşveru, ne peşveru yi 

Ne çep ne rast i, tene d uru yi 

Revingi wa çun gıhan menzile 

Tım muxurbe yi, ne şev ne roni 

* • * 

BARAN 

Xwe bı moriyen erzan mexapin, lı mırcanen veşarti bıgere 

Dırej bıfıkır u kurt beje, gotına xwe pul neke 

Ka te ewqas da u stend, lo çerçi! 

Jı duh tıştek ne maye lı raxısteka te 
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BIRYAREN PARLAMENTOYA 
EWROPAYE 

Dı 18'e Hezirane da Lıjna Gışti ya 
Parlamentoya Ewrupaye h Strasburge cı
vinek pe kani u dı ve cıvine da dı herheqa 
Qırkırına Ermeniyan da bıryarek gırt. Lı 
gor ve bıryare ' dı sala 1915 - 191 7'an da 
erişen ku jı ali dewleta Osmani va hatıbu 
ser Ermeniyan wek Qırkırın hate qebulkı
rın. Dı sala 1948'an daKoma Mılletanji, 

ev bıryar stendıbu. 

Parlamentoya Ewrupaye bı ve bıryare 
hukumeta Tırk ya nıha wek berpırsiyar 
nabine, le jı ber ku hukumeta Tırkiye ve 
qırkırıne qebUI nake, ew ji te succlarkırın 
u wek berpırsiyar te ditın . Bıryar, tene lı 
ser Qırkırına Ermeniyan ne hatiye çarçe
vekırın. 

W ek te zanin jı bere va h u ku mete n 
Komara Tırkiye, xwe nezi qebwkırına 
qırkırına Ermeniyan nakın. Jı ber ve ye
ke Parlamentoya Ewrupaye, Komara Tır
kiye u hukumeta nıha ji şırike ve suce 
dıbine u wi mehkum dıke . 

Tırkiye jı bere va dı pırsgıreka navbera 
· xwe u Yewnanistane da qaiden navnete

wi dıxe bın lıngan u tewreki erişkar u dıj
mınati nişan dıde. Dı bıryara Parlamen
toya Ewrupaye da, ev tewre hane ji te 
rureşkırın. 
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Jı 197 4'an vırda , Tırkiye, he ma bej e 
nive Qıbrıse bı dare zore zeftkıriye u leş
kere n dagırker he ji dı wır da ne. Tevi 
bıryara Koma Mılletan ji, niyeta wi tune 
jı wır vekışe. Hetta niyeta wi ew e ku 
Qıbrıse dernan bıke. Her wısa dı navero
ka bıryara Parlamentoya Ewrupaye da ev 
dagırkeri ji te protestokırın u jı Qıbrıse 
vekışandın te xwestın . 

Parlamentoya Ewrupaye lı dıji zordes
tiya ser gele Kurd ji radıweste u jı bo na
sandına hebuna gele Kurd u mafe n wi 
yen demoqratik ji bıryar dıgre. 

Jı ber ku cu n ta faşi heq ü azadiyan jı 
gel ra qedexe dıke u tu rumet nade wan, 
Parlamentoya Ewrüpaye, Tır ki ye meh
küm dıke u jı ber van rureşiye n wi, da
xwaza endametiya Cıvata Abori ya Ewru
paye naye qebwkırın ü daxwaze n bırya
re , dı bın asteng lı peşiya endametiye . 

Herweha Tırkiye jı gelek aliyan va te 
sosretkırın u gelek planen wi dı qırıke da 
dımine . Cava mırov şoveni u barbariya 
rejima faşist bı de ber çav, bı rast i van 
bıryare n hane qels ji dı min ın. 
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Ll SER KURDAN 
• • 

CIVINA AKADEMIYA PROTESTAN 
Lı Elmanya Federal, dı nav konuln biyani 

da, Kord bı pırbüııa xwe, dı seri da, ciye 4'an 
dıgıruı. Bıyaniyen ku lı Eluıanyaye dıjin, bın
dık be ji xwediye hm uıafan ın. Le herçend 
kurd komeke mezm ın Ji, disa yen ku jı mafen 
heyi bepar ın, kord ın. Hukumeta Elınanya 
Federal, van uıafan nade ku rdan, hin serda ji 
siyaseta şoveni ô mjadi ya dewleta kolonyalist 
a tırk lı hember gele kord tesdiq dıke; ve si
yasete bın kırasen cur be cur da, lı vır dajo. 

Jı roja sazbüııa xwe heta iro KOMKAR 
lı dıji ve nelıeqiye bı nk xebıti; çô ser ve ne
heqiye, daxwaza gele me, lı vır,jı hezen huma
nisı iı demokratik ra peşanda. Wek: "jı bo zaro> 
ken kurd xwendına bı zunane de u, 

11Weşana 

radyo iı TV'e bı zamane kurdi", "Şewırgeyen 
cıvaki jı bo kurdan" . Gelek rexıstmen demok
ratik il humanist: Sendika, der, insiyatü il ke
san jı xebata KOMKAR'e ra pıştgıriya xwe ni
şan dan. Yek jı van ji AKADEMİYA PROTES
TAN e. 

Roja 24 'e Hezirane, Akademiya Protestan 
derbari mafen kurdan da lı Frankfurte cıvinek 
çe kır. Pışti cıvine, lı ser ve babete dazanek jı 
bo rojname iı ajansan hat belavkıruı. Dı ve daza
ne da weha te go tın: 

"Lı Elınanya Federal, Komita Xebate ya 
Akademiya Protestan ku jı bo pırsgıreken bı-

KOMELA KURDA DEMOKRATiK 

yaniyan dıxebıte, lı ser rewşa 300 lıezar kurden 
ku lı Elmanya dıjin, cıvinek çekır iı ev babet 
hat munaqaşekınn. 

"Kurden ku lı Tırkiye, zıman O çanda wan 
dı bın wrdestiye da te gırtın, lı elmaoya Fede
ral dıkann xwe bı dı n naskırın. Gel ek koruele
yen wan hene ii ew bı riya van komelan, bona 
be şvebırına çan da xwe ya kevneşopi ( traditio
nel) xebate dıkın. Jı bo xebaten çandiyen we
deki dırej ô efektiv, wek lıemii bıyaniyen dm 
kord ji bewceyi desteg iı teşfiqa dewlete mn. 

"Roja 9'e İlone 1985'an, lı ser pırs.<Jaxwıı
za (motion) SDP'e 'Lı Tırkiye mafen insani' 
ho kumete eşkere kınbil ku' ewe dı tanga 
federali da, pıştgıriye nedın xebaten kurdan iı 
ermeniyan. Em wek Koma Xebate ya Akademi
ya Protestan, ve muamela lı dıji kurdan fı. erme
niyan, lı dıji pransiben wekheviye dıbinın. Em 
jı hukumeta federal daxwaz dıkın ku ve bıryare 
rake, Ne tene em, çend Akademiyen Protestan 
yen ılın ji, erne bı hevra, dı rojen peş da ji, 
jı bo bıdestxıstuıa alikariya wan, (kurdan iı 

enneniyan) eleqekeyeke taybeli (xusôsi) nişan
dın. Herweha em derbari mafen kurdan ô er
meniyan da, pıştgıriye dıdıne leşebiisen Parla
mentoya Ewriıpaye. D 

LI AWUSTRALYA HATE DAMEZRANDIN 

"Wexte xurtkırın iı pışt

grriya Komela Kurd a De
ınoqratik-lı Avustralya bati
ye. Komela me, be şert ü şı-

Sere Gulane (1987) jı 
welate me bı bezaran kilo
metır diır, lı parzemineki 
{qıta) ılın, komeleke kurdan 
bı nave Komela Kord a De
moqratik-lı Avustralya hate 
damezrandın. 

Komel, dı belavoka xwe 

ROJA NO 18/1987 

ye damezrandme da dıde 

xuyakınn, ku we tekoşina 
rızgariya netewi ya gele 
kurd bı awaki beri baş bıdın 
naskrruı, we jı bo xurtkınna 
alikariye cehd bıkuı. ü dı 
belavoka xwe da weha dıbe
jın: 

riıt lı hemher kevneperestiya 
dıne parezkare şere nzgari
ya insaniyete ye. Komela 
me, bı hemU saziyen pe şve
riı, demoqrat ra jı hevkari iı 
dan ü stendınek wekhevi ra 
dılsoziya xwe dıde xuyakı-
nn." 

F.BARAN 
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Cawa te zanin helbesta 
kurdi ya klasiki dı sedsalen 
XIV {i XV'an da gulvedaye. Dı 
van sedsal€n navin da lı Kur
dıstane gelek mirti hebiin. 
Wek: Botan, Bahdinan, Erde
lan, Baban, Şareztır U yd ... Ev 
mirtiy€ n kurdi jı gele k aliyan 
va serbıxwe U nivserbıxwe 

biin Çawa dı ware eskeri il si
yasi da w ısa ji dı ware xwen
dın. ılm il hunere da ji lecek 
(reqabet) hebU dı navbera 
wanda. 

Xurtbtln {i p€şketına zı

man U edebiyuta kurdi, her
dem bı rewşa siyasi va gıreda
yi maye. Keng€ pıçek azadi U 
serbesti peyda bilye, hınge zı
man il edebiyafa kurdi geş bU
ye, pi!şda çilye. lro ji wısan e. 

Dı sedsala XV'an da, ku 
hınge·-·tı Kurdıstane mirtiya 
BOTAN xurt bU, lı paytexte 
mire Botan, lı Cızire medrese 
ll mızgette n bı nav {i deng he
biin. Jı çaraliyen Kurdıstane 
{eqeh il xwendekar dıhatme 
wır. Pıraniya şa'ırin edebiya
ta kurdi ya nwisandi, lı wır 

xwendına dini U ilmi gırtıne. 
Hozanin wek Melaye Cıziri 

(1570- 1640) u Ehmede Xani 
( 1651 - 1707) ji lı Cızire 
xwendıne. Van kesan bı ese
rin xwe yen edebi, rUmeta 
çand ii zımane kurdi bılmdkı
rıne ku iro ji ew serbılındaya 
me ne. 
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NAV EDEBiYATA KURDi YA KLASiKi 

• 
N ALl 

(1798- ı 855) 

Bı jarbUna mirtiya Botan 
ra, edebiyafa nwiski bı kur
manciya jore ki m bii. 

Paşe em dıbinm ku, wexta 
lı rojhı/at U başUre Ku rdıstani 
(iro Kurdıstana Iran€ ii Kur
dıstanalraqrJ), mirtiyin kurdi 
xurt dıbın, edebiyafa kurdi bı 
zarrJ kurmanciya jerrJ pCşda 
dıçe. Dema mirtiya Erdelan 
(paytexte we Sıni) ii mirtiya 
Baban (Suleymaniye) da 'ılm 

ii huner pişda d ıçe. Şaıren bı 
nau U deng dıgijın. Keça bıro
yi mire Erdelani Max Şeref 
Xanım Kurdıstani, ku naui 

we yi nıviskariye Mesture ye, 
nımiineyeke berbıçav e. Mes
ture (1805 - 1847) bı kurdi 
helbest nıvisine {i bı farısi "Di
roka Erdelane" nwisiye, ku 
we çaxe lı temamiya Rojhıla
te, ronakbirln jın wek we pır 
ki m, yan ji qet tu ne biin. 

Dı sedsola XlX ı1 XX 'an da 
lı başare Kurdıstani gelek 
şa 'ır derketıne. Dı nava wan 
da, N ali cihi pi şin dıgre. Dı 
ve be nda jCri da emi bı kurti 
behsa jiyana N ali U berhemi n 
wi bıkın. 

D 
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Nve Nali ye rasti Xıdır e. Lawe 
Ahmed Şaweys, jı eşira Mıkayilan e. 

'Nali nave wi ye nıviskariye ye. Ew lı 

gunde Xa1 O Xol hatiye dınyaye. 
N ali jı her xwendına xwe ya med

rese lı gelek bajaren Kurdıstane maye. 
Wek: Sıne (Senendaj), Sabılax, Heleb
ce O Suleymaniye. 

Dı sala 1830 da çO hec O jı wır ve
geriya Şame O lı wır ma. Pışti çend sa
lan jı wır çO lstenbole. Lı lstenbole bı 
gelek zana O ronakbiren kurd ra bOye 
nas. Dı dewrana Nali da, lı başüre 

Kurdıstane mirtiya Baban hukum dı
kır. Jı hın helbesten wi wısan diyar e 
ku pewendiyen Nali dıgel miren Ba
ban: Suleman Paşa (1838 yan ji 1839 
mıriye) O kure wi Ahmed Paşa (mire 
Baban ye heri paşin e, dı sala 1845 
yan ji 1846'an da ıruriye) hebOye. 

Dema ew lı Şame bO, mirtiya Ba
ban dı sala 1847'an dajı aliye dewle
ta Osmani va hat belavkınn. Lı ser ve 
yeke N ali geleki dılsoti O xemgin dıbe. 
Wi hezkırın O hesreta xwe jı bo welat, 
dı helbesten xwe da aniya zıman. Şı'
reke wLya geleki bı nav il deng heye, 
ku wi jı Şame bo şaireki kurdiye we 
deme Salım şandiye. Dınıvise: 

ROJA NÜ 18/1987 

"Qurbani tilzi rigetım ey badi xoş murUr 
Ey pey ki şareza bı hernil şari ŞarezUr " 

Salım ji bı helbesteki bersiva wi dı
de. Ew rewşa we deme : çawan tırk 
ketıne Kurdıstane(dorhiHa Suleyma
niye) il zulme dıkın dınıvise. Lı ciyeki 
dıbeje: 

"Lew sayewe kc hakımi Baban be der kıran 
Ney diwa kes le çihrey kes cewher(huner" 

Bı zımane kurdi helbest nıvisandın 
jı bo N ali serbılındi ye, ew bı ve yeke 
iftixar dıke (Bıli kurdi, wi zımane ere
bi, tırki il farısi ji baş dızanıbil.). 

Dı helbesten N ali da herweha evin 
il tebi'et ji du temayen xurt ın. Ew dı 
xortaniya xwe da jı keçeke hez dıke 
bı nave Hebibe.Wi gelek helbesten evi
niye lı ser we nıvisine. 

Nali helbesten xwe bı wezne arOz 
nıvisine. Wi hemii şeweyen helbesta 
Rojhılate (Qeside,Xezal,Rubai u yd.) 
bı kar aniye. 

Diwaneke Nali heye ku heta nıha 
gelek caran hatiye çapkırın. 

H eb ibe 

1- Cenani wek cinan kırdım be mawa 
(Hebibe) i (malyawa). mali awa 

2· Xendew demi (mehbôb)e ke wa zor nımekinım 
Bes xUşe eger xo rumeki zexm U bırirun 

3- Pe m delen (mehbôbe) xel U qiçe, meyli şer deke 
xel U qiçe, ya tıraziıyi nazi nexte ser deke?! 

4- Mujgani siyelı meste wekU çawi (hebibe) 
Xaret ke b1ken den ô deçm rUh berfenın 

5- Le dunya cenneti baqi telari şahiye saqi! 
(Hebibe) turreyi tewqi nuli şirin ô 'ezraye 

6- Ax ... h gel e me (hebibe) seri peywendi niye 
Neyşeker qedde, bela bendi heye, qendi niye 
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7- (Nali) !ebi (hebibe) hem teyıbe, hem tebibe 
Xulaseyi lebibe, fermanberilebi be 

8- Destım lı gerdeni xot helmeqre ey (hebibe)l 
Webzane xuyni xurnan, ya mınneti reqibe. 

* 
Saqi! were, meyxaney dd kon e rehiqi 
Ger nıayili tewfı herem ii beyti 'etiqi 

Yek rengim U be rengim ü rengin be hernil reng 
Bem renge debe reng nji 'ışqi heqiqi 

Mırwari ekkem weku yaqiiti, rewane 
Saqi! bıde lew le1e şeralıeki 'eqiqi .. 

ı Mere tırsonek singa gewr nabine. 
2 X wediye sebre, d1be mu lUke Mısre. 
3 Hespô çe e me xwe zede dıke. 
4 ŞUna wan ku nd dtxwune. 
S Mar jı piınge dıqehıre, dı deve qula wi da şin dıbe. 
6 Xweli lı wi seri ku sed seri jC neqehıri. 
7 Teyre teyr ware have xwe U bapirC xwe zane. 
8 Mırov h gor hhefa xwe Imge xwe dırej dtk.e. 
9 Kilçık goşte kilçıka naxwe. 
10 Ga dımre çerm dımine, mer d1mre nav dımine. 
1 1 Giha dı bın kevıra da namine. 
12 Ciye ku ag•r ıe tu ne, düxan demaye. 
13 Dike çe dı heke da azan dıde. 
14 Çelıke mar be jehr nabe. 
IS Çiyayen bdınd be ba nabın. 
16 NewalenkUrbeavnabın. 
17 Ne jı fesada be, gu r ü mih we bı hevdu ra b ıçe rm. 
18 Bıne tünke mırov bı qul be, nurov ter naxwe. 
19 Rast o bı rasti, xwaro şıkesti. 
20 Dengjı tasi: hat, ç1 rast çı derew. 
21 Ku me Elo b sere Celo. 
22 Şam şekır e, welat ji: şennur e. 
23 Şam dUr e mışar ne dUr e. 
24 Golıki: mali: jı gaye mali: natırse. 
ıs Zarok fokiye ınala ne. 
26 Be Xwede dıbe, be xwedi nabe. 
27 Pışta xwe nede diware xerabe. 
28 Dm ya siya dare ye. 
29 Şeva reş jı evare da xuyaye. 
30 Tajiye bı zore bıbi neçire, te çı neçire pe btki. 
31 Qadiye zarokan xwe ku ştiye. 
32 Kera bı guh neke, kora bı çav neke. 
33 Dıjırun bıbe nan neke paxıla xwe. 
34 Bı dü tengayiye fırelıi ye. 
35 E ter hay jı bırçi tu ne ye. 
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Daim le hezer da seferi be .. le weten da 
Xurbet geş 6 acız be, eger eh1e teriqi 

Xelqe ke hemıi kü dek.en ü beste zubamn, 
Ba ben U le "Nali" bıbyen şı'ri seliqi 
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3) Tosıne Reşit, "Mestilrc", Roia Nil5,1984. 
4) Nali, "Diwani Nali" 1976 Bexda1. 

Berevkar :SALIH 

36 Bı pırsi: nurov dıçe Xurse. 
37 Rojek we be gur ü mih we bı hevra bıçerın. 
38 J1 ava ku dengje te netırs,jı ava be·deng bıtırs. 
39 Mere çi: xwediyi: gotına xwe ye. 
40 Kewi: rıbat çavi: mi:kewa xwe ye. 
41 Gihaye hewşe ta1 e. 
42 Diwaro mm jı te ra got, bUki: tu fam bıke. 
43 Kero neınre bıhar hat, pire nemre qivar hat. 
44 Uv jı dıranan ferztır ın. 
45 X win na be av. 
46 Kurmi: dare ne jı dare be, dar kurmina be. 
47 Kew dıjmıni: qewmi: xwe ye. 
48 Deste bı tene, bı şereElibe dengje naye. 
49 Dewsa xencera wında dıbe, dewsa xebera wında na be. 
SO Çıqas bılınd bmi:ri te b1kevi. 
SI Aqıle sıvık bare gıran. 
S2 Dı fıreWye da herkes Iawe have xwe ye. 
53 E pivazi: nexwe behn ji: naye. 
54 Ava ser beriiye, zava bı dıle xesiıye . 
SS Mırov jı heroŞa xwe ter nexwe,jı heroşa xelki: ter naxwe. 
56 Mın ev por lı her dar U deviya sıpi nekıriye. 
S7 Baye hmka te kaye dıdere, bay< hınka te şebeşe dıdere. 
S8 X wıra nurov bı deste xelki: naşke. ille bı desti: mırov. 
S9 Bıika sale delaliya male. 
60 Kere ker neqeba ku bıkeve, derbek dın te da nare. 
61 Ne nan bıdıne, ne mikuta tex. 
62 Pıraniye hmdıkayi daniye. 
63 Tu bı ki ra bıgeri te bıbi wek wan. 
64 Berxe ner jı bn kere. 
65 Biık lı hespô ye, kes nızane nesibe ki ye. 
66 Cıvata çôkan h ser Simbile garıs e. 
67 Kes nabe dewe nun tlrş e. 
68 Xorte genyayi çi: tır zane jı kale zemane. 
69 Jı dmyaye bıpırs bı aqle xwe bıke. 
70 Jı Deve meatır FD heye. 
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Ko-Long derketıblı ciki bıbnd ü rapora karen 
ku jı heq derketıhii dıda. Yen ku lı pe ş wi blin 
berpırsiyare Rexıstına Rızgariya Vietnarne birn. 
Ko-Long jı meydana şer dılıat. 

Ew ji, wek hemii mıroven zozanen bılınd 
yen rojava çaven wi dUrditi, awuren wi gelek 
tlij birn. Eniya wi fıreh, leven wi pembe ü tenık 
bii. Jı rüye wi merxasi ii cenbandın dıhate xuya
kırm. 

Ko-Longe me he gelek cıwan bü. Lı dora 18 
sali bü. Le, he jı ruha va, nave wi dı stranen gel 
da cih gırtiye, büye destan ii wek şervaneki mer
xas, payebılınd te bıbir anin. 

Dı gunde Ko-Long da bı nave KOT mırovek 
hebii. Dı gund da ye beri sere ew bu. Emre wi jı 
80 derhas bıibıi, le pışta wi xiiz nebıibli, wek zı
nareki lı serxwe bıi. Ko-Long bave xwe naskm
bu, pirerneren gund dıgotın, ku bave Ko-Long 
ji dı emre Ape Kot da bıiye fi ew ji zıtarneki ser
xwera böye. 

Ape Kot lı oda gund, -ku dı quntara çiya da 
bıi- lı ber tıfıke rüdıruşt fi jı zarokan ra belısa 
çiyan, çeman, dansianan dıkır. Jı 20 - 30 sali 
vırda, xorten gund bı şireten Ape Kot mezın 
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bübirn. Tışten ku Ape Kot nıı.anıbü, tune bü. 
Wi axaftınen xwe bı helbestan, bı destanan dı
nexşand ü bı sewta xwe ya bılınd stranen geleri 
dıxwend. Ew hostaye sıneta axaftıne bu. Ko
Long jı deh saliya xwe vırda, şireten Ape Kot 
kırıbli wek guharen guba ü tım bıbir dıani. Wek 
ava kanisar ya seriya gund, şireten Ape Kot ve
xwarıbli, wek şire dayike bı wan ter bübii. Dı 
yanzde saliya xwe da eniya wi fıreh bii. Dı şe
ven be xewi da bı guhdarikırına Ape Kot gılıişt 
li pıjiya. Gava bü 13 sali, ew ji tegılıişt, ku çı be
la ser sere wan dıgere. Ax ... , gel o b rliye dı ne, 
geleki ku bı qasi wan eş ü teda ditıbın li jiyabın 
hebli? Gelo ki bı qasi wan jı deste dıjınııı kışan
dıbii ii ki bı qasi wan nızım batıbii xıstın? 

Ape Kot wexte belısa serhıldana PAC-DO dı
kır, denge wi dırıcıfi ii weba dıgot: ''bı nivro ra 
jı sıngen sedan kes xwin pıjıqi ... Xwina welati
yen me ... " 

Serhıldana Pac-Do bı xwine batıbii temıran
dın. Bave Ko-Long dı sefen pe ş da şer kınbiiye. 
Ew gırtıne. Dest li piyen wi bı telan gıredane. 
Leşkereki Di em, ew bave kııl jı po re wi ye sıpi 
kaş li berekoş kıriye, bıriye qerexe Çeme Piaye. 
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Çend kesen bov wek beywanen küvi, batıne we 
r'\ dere il desten wan da ciaren besıni bebuye. Lı 
ı,; ser van kesan yeki Emrikani h eb üye il bı dare n 

h esmi h pışt il sere kalo xıstıne. Ava Çemıl Pia
ye jı xwina vi kali sor bilye. Sere wi ye sıpi bı 
ser pele n ave ketiye il çilye. 

Ko-Long, wexte guhdariya vana dıke dırane 
xwe dışıdine, wısa dışıdine ku canıl wi jı ber de
şe. Dı 13 saliya xwe da bini negırinıl dıbe. Hini 
şıdıındına dıranan, guhdarikırın be hestıre ça
van ü bini guhdarikırma bılbextiya dıjmm dıbe. 

Ape Kot heta sıbe behskınbü. Gava zereqa 
tave bı ser çiyaye Şü-Pong da tirejen xwe ber
dıde, Ape Kot weha qiriyaye; "rakın çekan!" ü 
gotiye, ku iro roja wan ô dıjmm e. 

Ko-Long rabü, jı oda gund derket. Çıl, sereke 
bergire (milis) gund dit. Serok, rômştıbü ü tıfm
ga xwe paqıj dıkır. 

Ko-Long dıbılje: 
- Mm ji bıstine cem xwe. Ez ji dıxwazım şer 

bıkırn. 
Menk wexte lı vi zaroke robert, roja ku cara 

yekem çek dabôn deste wi, bıbir ani. Ko-Long 
mşkava mezın ü bı rasti bübü zılamek. Serok 
rewşa wi ditıbô, faınkırıbü. U disa ji berna we 
gave negot "ere''. 

- Tu dıxwazi bıbi peşmerge (gerilla)? Jı bo 
te he gelek zı1 ye. He tele te bı qasi tıfmge tu
ne. Diya te pir, bırayıl te bıçôk e. Tu dıkari bı 
keri kar ü xebaten çaneli ye gund beyi. Tu sıra
na xweş dıxwini, baş dıleyizi. 

Ko-Long dı berxwe da: 
Na. Ez dıxwazım çek lı dest, şer bıkım. 
U Ko-Long mkanbil serok bıxapine. 
Ko-Long sewi bil, bı diya xwe ya pir ra dıji-

ya. Ew bini bırina navoka xwe bıxwe bübfı, 
wexte sere wi dıkete tengasiye bı kesi va ne dı
naliya.Wexte ku cane wi dıeşiya dırane xwe dı
şıdıiııd, tıştek nedıda derva. Wexte bırçi dıma 
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dıçô danstane ü lı we dere jı xwe ra hınek tış
ten xwanne dıdit u dızambü xwe terke. 

We şeve xew neket çave Ko-Long. Dotıra 
roje jı bo bırina şaxe n ciaran rakır qama xwe ü 
tene bı sere xwe çü danstane. Madem wısa bü, 
ew ji, we wek zanina xwe şer bıkıra. 

Se roj jı hole wında biı. Roja çaran hat ü se
roke hergir dit. Destık ek e sıng da b er xwe. Se
rok lı sıngan nılıert. Penc sıng, her pe ne smg ji, 
jı xwine sor biıbiln. 

-Te vana kıre kedere? 
- Çavkaniya Çeme Piaye. Jı zü va lı wır çı-

kandi bfın. Lı ser komandoyan. 
- Çend bırindar, çend kuşti? 
- Hemü kuşti. Ez lı diı wan çôm. Pılnc cen-

dek avetın erebe. 
- Baş e, got serok, hevalen me wıl gelek kılf

xweş bıbın, jı heft sali heta hefte sali we şa 
bıbm. Nılıa lı mın guhdarike, bı roj te weri lı we 
dere qefen (dafık) weba hazır bıki, bı şev ji dı 
xebatıln çandi il smet da beşdar bıbi. Baş e? He
ta çend sale dm te ji tevi tevgera peşmerge bıbi. 

Ko-Long deng nekır. Tılgılıiştıbil, ku bıbe 
peşmergeyok baş, xebaten hılja pek bine fı layı
qe nave gele xwe be. 
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Çü ser riya, ku hezen dıjmın pır caran dı we 
da derhas dıbın. Wexte jı dür va lı re dınılıert, 
gotına Ape Kot "jı singen sedan kes xwin pıjı
qi, xwina welatiy~n me ... '", bıbir ani. Sere Ko
Long bı ramaneki ertılibii ii xwe bıxwe dıgot: 
"Eze vi hesabi jı wan bıkım caw! Eze hemoya 
bıkujım, hemı1ya!'' 

Le mıxabm deste wi vala bii. Mırov çawa bı
ke? Bı bazdane vegeriya nıale, rakır tir ii kevane 
xwe ii zıvıri. E w ji wek her kesen jı ve nnntıqe, 
he jı 1 O saliya xwe vırda teyren lı fıre dıani 
xware. Nişana no bedare dıjmın gırt. Tiliyen wi 
be ncıf tôle kevane berda. Tir pekiya. Baş ni
şan gırtıbii. Xwina sor b ser re peşkıli. 

Vegeriya gund le jı serok ra tıştek negot. Ya 
nobedar ne ırunbe? Sekın çetır bü. Dotıra roje 
bı banga sıbô ra bı re ket, dı re da rasti leşeke
reki Saygoni hat ii pera axıfi, 

- Çı bü bı mıle te? 
- Yeki Viet Kongi Iexıst. Baş biı, ku tir ne 

bıjari bii. Nexwe ez ıruri biim. 
Ko-Long berna we gave vegeriya gund ii jı di

ya xwe pırsi: 
- Da ye, dı gund da ki dızane jariya tire çe

ke? 
Dayik lı ku re xwe rulıert. Bı ku re xwe dıza

nıbiı ku ew xwe dıke, zarokek bı nk bii. Tım 
dıfıkıri, ku ew lı bave xwe çiıye. 

- Bave te dızarubiı jariya "a-karn" çeke. Bı 
we jariye bı sedan pılıng kuştıbiı. Le ruha, we 
jariye tene Ape Kot dızane. 

Ü şevek dı oda gund da kalek porsıpi iı xor
tek I 4 sali bı ser tışteki da xwar biın. Kal o se li
ren bı jari da vi xorti. Van tiran jı dara Bambü· 
ye hatıbiın çekınn, wek pola iı bırıqandi biın. 
Tira beri baş jı vi zozane bılınd, jı daren Bam
bilYan yen ku dı vi erda sor da şin dıbiın, dılıa
tın çekınn. Dı sere tire da şanek sıpi hebiı. Ev 
şan jariyek, ku bı ava dara a-kam batıbii ecınan
dın .. 

Ape Kot, bı denge xwe ye gurr, ku dı çila
yen ase da vedıgeriya, got: 

- Ko-Long, te heyfa bave xwe bıstini. Te 
heyfa çiyayen Gia-Rai ii kaniyen we bıstini. 

Ko-Long xwe berda qerexe riya 14 'an. Dı bı
ne dareki da xwe teland. Bı saetan xwe ne lıbı
tand ü tene lı re meze kır. Tire ku berda dıve 
ciye xwe bıdita. Heta nivro, heta ku siya wi dı 
bın lıngen wi da wında bii, dırane xwe şıdand, 
sekıni. Leşkereki Saygoni dıhat. Heta, ku dı 

navbera wi ii leşkere Saygoni da 8 metro ma, se
kıni. Paşe tire xwe berda. Tir fıriya ii çiı dı zıke 

leşkere kırekıri da çıkıli. Jı deve merık xırini
yek kışiya, wek masiyan ku lı şewke ertıli be, 
pırpıti. Diira dıjmın gullebaran kır. Vızina gullan 
bü, şaxen daran dışkiyan. Ko-Long belıv sekıni 
biı ii temaşe dıkır. Merık nennnbil. Bo çı nemı
rıbii? 

Ko-Long bı Ape Kot Şewıri. Ape Kot keDi
ya: 

- Ye ku derba tira a-kam bıxwe şev ii rojek 
dıji, paşe dımre. U derba herdu tiren dm dı ci 
da dıkuje. 

Ko-Long, cara sısiya ye, ku disa lı qerexe re 
biı. Tira duduwa avet. Tir dı smge nobedar da 
çıkıli, nobedar qebbi ii heta tire jı sınge xwe kı
şand, henıa dı ci da wek k ornek hesti b erde bil 
terş. 

Tira sısiyan ji dı sınge Ieşkereki dm da çıkıli 
iı berna dı ci da ket iı ırur. 

Ape Kot, lı dervayi gund çü peşiya Ko
Long. E w rakır ii bır ba serok, got: 

- Bınher serok! Ko-Long edi heqkıriye, ku 
bıbe peşmerge. Tıfıngeki bıde wi ji. 

Serok tıfınga xwe daye. Se gulle ji kır kefa 
deste wi iı got: 

- Ko-Longe peşmerge .. , van se gulle han te 
mana se cendeken dıjmm. Gere yek je vala ne
çe, te famkır? 

Ko-Long dı şere xwe ye ewıl da bı tıfmg iı se 
gulle yen xwe, wezifa xwe be kemani bı ciani. [) 
Jı sere sıbô heta nivro wek pısikeke lı dô dıjmın 
geriyabiı. Gotına serok jı bira wi demedıket.Her 
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ı'\ guUek cendekeki dıjnun bü, her guUe ku vala bı-
1,1 çuya, ılıhat we ınane ,, ku guUeyek jı peşmergan 

hatiye dızin u ziyan buye. 

Na, gere guUeyen Ko-Long vaia neçuyu. Tış
tek weha bı peşmergeyeki nedıket. U gelo, bı 
guUeki cendekek ne lımdık bu? Gelo nıkarıbu 
zetır bıkıra? 

Dı navbera Ko-Long u dıjnunda se gav hebu, 
jı nez va bı dô wan ketıbü, lı benda fersendeki 
bu. Ha ... nılıa ev fersend dı deste wi da bu. Leş
koren dıjnun, jı bo xwarme lı hev kom bun u ru
mştm. Ko-Long pala tıfmga xwe da dare, nişan 
gırt ü guUe pekiya. Pe ne dıjmın qelıbin erde .Pel 
lı sefen dıjnun ket, lı çep u raste dest bı reve kı
rm. GuUa duduwan ji vala neçü. GuUa sısiya ve
şart. Ewi ev guUe bı b ıra pe şke şi berpırsiyare se
rok e kare leş k eri bıkıra. 

Jı we roje peda peşmergeyen gund destpe 
kınbôn, wek Ko-Long dıjmın guUebaran dıkırm. 
Jı vi icada nu gelek hezkınbun. Ko-Long tucar 
qayil nedıbil, ku bı guUeyek leşkereki dıjnun be 
kuştm. Ew bı se guUan heft leşkeren dıjmın, 
yen ku dıxwestın zeviyen çandıniye bışewıti
nın, kuştıbu. Dı şerek xwe ye ıbn da ji, 19 leş
kere n, ku hezeke kıfşe bun, bı heft guUan kuşt. 

Ape Kot destaneke niı efrandıbiı. Denge wi 
cıwan u wek kanisaren, ku jı zınaran dıhenki, 
zelal bubu. 

- Mıroven ve hele, guh bıdın denge nun. Lı 
quntara vi çiyaye Pong da peşmergeki nu bejm 
da. Herkes je ra dıbe "Bırake Bıçuk". Ez dıbem 
"Xwarzi". Ew Iawe welate me ye. Lawe çiyan, 
darıstanan u çeman. Rojek bı tıfıngeki u bı se 
guUan derket re. Riya Play-Me bı xwina dıjmın 
sor bô ... 

Ko-Long kete lS saliya xwe. Ew roj serok 
çar mayın (bombeyen bme erde) da wi ö got: 

- Riya te vekıri be! 
Ko-Long bı re ket. Ev re nezi sinore Kam

boçyaye bu. Lı ve dere bı qasi bist - silt kilome
tır düz, be dar il ber, il jı erdeki beyar dıhate 
derbasbôn. Ko-Long jı bo ku dı vi erde düz da 
gıreki bıbine, bı rojan geriya. Çôn u batına ere
beyen dıjnun raçav kır. Dawiye da mayin dı gı
re ku hılbıjartıbö da veşart u ser wan xweşık 
gırt. Lı ser re astengiyen ku şıke dıkşine bı ci 
kır. Paşe çü ö lı ciki dür, dı çaleki da xwe te
land. 

Wexte denge motoren erebeyan jı dür va hat 
bıhistın, dıle wi wek çUkeki pırpıti. Heşt kam
yon lı dô hev rez bübôn ö dılıatın. Wexte ku lı 
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ser re astengan ditın sekınin, xwe jı karnyonan 
avetın ü berbı gır reviyan, h we dere ketın ke
minan. Jı wana du kes Emrikani bôn. Ko-Long; 
lı ber tıfıka oda gund şeven be xewi ku bı golı
darikırma Ape Kot derhas bObU dıfıkıri. Bı he
mü qeweta xwe peli pima mayinan kır. Teqan
dıneke eceb çebö. Gırô ku dıjmın le star böbö 
kaf ö yekôn bu, toz ö xweli u SO cendeken dıj
mın lı hole belav bü. 

Jı we roje pe da ev re jı leşkere dıjmın ra bu 
wek pıreke cehmme. Der iı dora Çeme Piaye bı 
parçeyen kamyonen şewıtandi tıji biıbiı. Dı Çe
me Kle da cendeken Emrikaniya bı ser ave ke
tıbö. 

Lı hemii der-dora we hele belısa peşmergen 
ku xwane nedıkınn, dıbil. Dı payiza 196S'an da 
pe şınergen gunde Ko-Long he zeki dıjnun şı

kandın. Hezeki dm ye dıjnun ji bı du wan ket. 
Heza dıjmm bı bejmara xwe gelek zede ö jı ali 
çek ii silah va xurt bil. Seroke peşmergan Thin, 
emre paşvakışandıne da. 

Hezen peşmerge berbı nivro gıhiştm gund. 
Ape Kot wexte ku Ko -Long dı nav wan da ne
dil, gelek acız bu. Bazda male, rakır kevana xwe 
ye bı qundax ü tire n bı jariya a-kam, derket lı 
dü Ko-Long geriya. Yen ıbn ji lı du çün. 

Ko-Long, lı ser kaniya sere gund çok dabô u 
bırina gırnufke xwe dışiişt. 

- Jı bo ku reva me veşari bıınine lı ve dere 
marn. Pır biin, we tıfmg kar nekıra. Mm xwe te
land, heta ku çend metro nezi nun bôn sekınim 
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o we gave ının bombeye desta vırvırand bı ser 
wan da; se dıjmın hate kuştın, yen dm reviyan. 

Seroke komık, bırina Ko-Long gırôda O gol: 

- Mm emre reve dabü, te nebıhist? 
- Mm bıhist. U jı bo parastma dawiya me 

dıve yek jı me bıma. Ez jıxwe birindar bübiım. 
Jı ber we yeke mam. Bı wi hale xwe bı keri tış
teki dıne nedıhatım. Le hiın he dıkarıbOn jı he
qe gelek karan derôn bo welate me, bo gele me. 

Wexte, ku gotın te ser ve mesele Ape Kot 
hestıre çaven xwe mkare bıgre. Yen ku lı oda 
gund, lı ber tıfıke wi guhdari dıkırın bı riımet, 
bı hezkırın dısekınin o lı peşiya xwe dınıhertın. 
Lewra h wi welati ôdi tava bıserketıne peyda 
böye ü mırovfm vi welati ji wek ronahiya tave 
xweşıkın. 

Ko-Long edi peşmerge nine. Jı saleki vırda 
dı Ordiya Rızgariya Vietnama Başôr da wek şer
vaneki peşevan şer dıke. Dı daxwamaına xwe 
da, ku dıxwest beşdari Ordiya Rızgariye bıbe, 
weha nıvisi biı. 
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"Ez jı 14 saliya xwe vırda peşmerge me. Mm 
jı Emrikaniyana jı leşkere n SaygonC yen kıre
kıri 124 kes kuşt, heşt tanqan terıband. Jı ber 
ku emri mm Cdi mezme, ez dıxwazım beşdari 
Ordiya RızgariyC bıbzm." 

Ko-Long lı her Komcıvine lı sıngô wi gulek, 
wek gele me xort iı bedew, bı şan iı şeref, eni 
vekıri, sere wi bılınd, merxas ü betırs e. 

Sılav jı gelen zozanen jorin yen merxas U pa· 
yebıhnd ra; sılav bo nzgariya welate wi O mer
xasan ra, ku jı bo serxwebiıne şer dıkın. 
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• 
llya Ehrenburg 

llya EHRENBURG, dı sala 1891'i da lı bajari! 
Kieu hatiye dınyaye. Dı nav nıviskaren riisi yiin 
ku dı war€ navnetewi da te n naskırın, şUna Eh
renburg lı riza pC şin e. Jiyana wi bı gelek guhe
randın a bUyeran dewlemend e. Pışti xwendına 
xwe lı Moskovay€, ew tevi reten şoreşgeran bU. 
Jı ber xebattn xwe yen siyasi, ge,lek caran lı ser 
hev hate gırtın. Ehrenburg, lı welaten EwrilpayC 
pır geriya U demeke dırej lı Parise jiyana xwe der· 
bas kır. Lı wır wek nilçegihan€ rojnama "/zvesti
ya" xebata xwe dzajot. 

Ehrenburg, lı destpiikC wek helbestvan derkc
te orte, le paşe derbasi nwiskariya pexşene (ne
sir) bU. Dı salen 1920'an da bı hejmareke bılınd, 
roman ii serpiihatiyin wi hatm weşandın. Babe
ten gelek efrandınen wi lı ser jiyana Ewrilpa Roj
ava ne. Wexte Elmanan Paris dagırtm (işxal kı

rm) dı sala 1940'an da, Ehrenburg jı Parisi der
ket çil Moskovayi. Dı romana xwe "Ketına Pari
se "da sederne n bınketına Fransızan analiz dık e. 

llya Ehrenburg, dı pıraniya xebaten xwe da, jı 
helbcstvaneki zedetır nUçegihaneki zirek ü serfı
raz e. Mırovşırouekmna Ehrenburg betır şcmatik 
U serrU ye. Ew bı teqin U lıuin (hereket) dıkare 
tabloyen rewş ıl pergala jiyant pCşan bıde. LiJ 
pır caran nermilş ıl motiuen bıngehin yiJn serpii
hati U romanin wi, bı heukariya rengan, bı şiJwe
ki hi! san ıl be navgin (indirek) tine ber çavan. Ew 
ne nıviskare nuansen psikolojik e. W ek nıviskar a 
rojnamevaneki rastbin (realist), ew kim cara hıs
siyeti tevi şırouekınn il nwisln xwe dıke. 

Yek jı serpehatiyen wi "Çermdart Kal" nı
mUneyek e jı bo ve yekl. Dı ul serpe hatiyi da, 
Ehrenburg bı hostati, wC neyeki jı dema pişiya 
şoreşa Oktobri dıde. Me ew jı swidi wergerande 
kurdi U lıjeri pişkişi xwendeuanan dıkın. O D 

CERMDARE KAL • 
wergerandın: Zınar Ala 

Ev Şaxtel çı mırov e? Çaven bıjıqi jı ber be h- belengazek e. Ü gelekiji bı tene ye. Mınn, mira ta 
na posten behngeni. Ew çermdarek e yan bela- ınınne Şaxtel jı bir kıriye. Ü Şaxtel bı wan çer-
yeke ineile ye? Mırov heına weha lı rewşa wi dı- men rengin va he ji mıjiıl dıbe. Ew, wan veçe dı-
nere ... Bera (bı rasti) ki bala xwe dıde Şaxtel, ki ke, cila dıke ü dı ber ra dırame. 
lı rüye wi dmere? Jiyan jı xwe bı derd ü kulan va Lı dervayi pencere lıviııa (hereket) roje destpe 
dagırti ye. Xelk lı kume sere Goroviç e çenn dı· kıriye. Nişan ü uniform dıguhenn,lı herdere pla-
nere, lı keçen bedew dınere, yan ji lı derde xwe kat ü kaxez. U !ışte ku Şaxtellı ser dıfıkıre ne 
dınere. Kes lı Şaxtel nanere. Hestırkon çaven wi ew ın. Xude ji dı bira wi da nine, herçend ji ew 
qet ranawestın. U ew ne heslırken xeme (ı dılşe- cıhiıyeki (yahudi) bı baweri ye, rojen piroz her-
wate, ne ji he stırken jı ber ken ü kefxweşiye ne. tım piroz dıke ü evaren ine çıra Sebate lı ser ına-
Ew hestırken qapaxen çaven bı bırin ın. Şaxtel sa wi vedıkeve, le ılisan ji Xude biç dı hışe wi da 
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nine. Ew lı ser tıştıne beri hesan (basit) dıfıkıre: 
Zıvıstan- weki roj kurt m, bavin- weki roj dırej ın. 
Hış iı aqıle wi tevlıhev e, wek ge jan. 

Carııa bıraziye wi Miıça te ba wi. Bibıken ça
ven Miıça wek agır dıçiınsın u dı berika wi da kar
ta Koınsoınole heye. Muça bı Şaxtel dıkene, tı· 
nazen xwe pe dıke. 

- Ka beje, çnna ınırov dı Sebate da spiyeki 
dıkuje ne keçeki? 

Şaxtel denge xwe demaxe, weha bı xem u ke
der çerme dı deste xwe da dıbnqine. E w bersiva 
we pırse mzane. Ew ne rabbiyeld (lıalıam, keşiş) 
xwendi ye,tene çermdareki basit e. Ere Muça dı
kare jı kesen zana bıpırse, le Muça her dom dıke: 

- Xudaye te ji bı beaqıli batiye afrandın u 
wexte wi ji hat ku mırov edi wek lamben nefte 
( qazyaxi, don) jı orte hıline. 

Şaxtel serdan pe Muça raçav dıke u weha lıme
ki bı gazın u be çare le dınere. Ew ji dıke ku wek 
wi ruye xwe xweş bıke u pe ra bıkene - jı xwe 
lawık henekan dıke. Jı çaven wi heslırken badıl· 
hewa dıbann u dı barın. Bı dengeki ınzırn dıbeje: 

- Tu çıma lı ının heqaret dıki Muça? Ma qey 
Xudaye te ye nu geleld bılıış u aqd batiye afran
dın? Ez mzanım. Ez edi kal bume, hışe mm ji te
re nake, ne wexte nun e ku ez wan kaxezen te 
bıxwinım ô je farn bıkım. U tu ınıroveki baş i, 
Iıerwısa Xudaye te ji Xudayeki baş e. Mın bı Jıe, 
luşiya ının va bı tene bılıete. Be baweriya Xude, 
ez de xwe wek sUcdareki mezın his Mum. Beje, 
eze bı k e ra bıpeyvım w e çaxe? Bı wan belavo
ken te yen çapkıri ra? Yan bı ve kera xwe ya bı 
xwin ra? Yan ji belki bı ve tenebiıDa xwe ya mal
xırab ra? Lı bale mm bıfıkıre Môça! Merhemet 
bıke! Tu bı xwe dıbeji, hemu dınya bı we ra ye. 
Ma gelo ez iı ınuma ının a Sebate iı ibadeten ının 
yen ecayib, ciyeki pır fıre dıgrın, dı we dınyaye 
da? 

Na, Muça nıkare Şaxtel bine re. Na,jı xwe ew 
ji wele zede sere xwe pe naeşine. E w bı tışten gı
ring u cıddi va mıjw dıbe · ew dıxwaze işe hemu 
dınyaye texe ser riya qenc. U Şaxtel her lı ser 

iş iı kare xwe berdewaın e. Çerman berhev dıke iı 
duayen xwe tekrar dıke. 

Lı dervayi pencere, ew bajare bıçUk ye yahu· 
diyan dıkele. Ü dı dawiye da rojeke bagere ya ne 
xweş bat. Jı berbanga sıbe teqe-reqa erehan e, 
ten u dıçın. Lı ber çeperan kesen cesUr lı hev cıvi
yane. Ew, gaziya wan bezen sıpi yen cıwan dı
xwinm. Şaxtel hiç gazi u daıanan naxwine. 
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Ew lı male jı xwe ra vala riıdme · kes naye tembi 
(sipariş) nake. Riıdıne il dırame: Edi payiz bat, 
roj kurt dıbm ... Şaxtel betaqet e u qet bı bilyer u 
tevlılıeviya dor u dere xwe ra eleqeder nabe. Ew 
qet nafıkıre ka ew oorovanan çıra wısa bı telaş ii 
bı heyecan m, çnna teqe-reqa erehan e, diya Mu· 
ça çıra ax u wax dıke ii jı hale xwe gazınan dıke. 
Na, ew qet nafıkıre, piremere qeşmer. Eşekketi
ye bestiye qorıke u çaven wi jı hev venabın. 

Tariya şeve he di he di xwe berdıde ku çe iı ko
lanen cıhüyan, ü baxçeyen wan yen xemgin. Lı 
kuçan apolet (nişanen sernnla) dıbnqm, iı qire
qira we pirejına ku seven pıjandi dıfroşe hatiye 
bırrin. Edi tari ketiye nav wan baxçan. Şeve lez 
dıkır ku ziıtıreke we roja şıl u bı xunav bıfetısine. 
Dı dawiye da şev bı serbesti te. Hınge denge te· 
pe-repa piyen nnrovan te bılıistm. 

Çave serketiyan beperwa run O dı wan da xem 
O nexweşi dıxuye. Guharen wan hene O denge 
wan ketiye. Dıkevıne hundure malan, çı tıştme 
rengin O tıştıne ne heja ku tene çave wan pe ter 
dıbe, qôç-qu berhev dıkm. Bei ku nefesgırtma 
xelke ya bı heyecan O telaşa wan jı xwe ra bıkm 
xem, b pe ş çaven wan sandoqen wan dışkorun o 
talan dıkm. Ew de bı naftaline bıbebrujın. Bı bal· 
keşi çaven xwe lı ser tışten zivin, b more (ınuhu
re) ser wan dıgerandm. Bı ditma çaydaneke bu
neri yan ji tışten ku bı destan batıne hônandın ra, 
heyecanek bı wan dıgıre. Nılıa ode terk dıkın we
ba bı tewreki silcdar, jı xwe ne emin. Ü dı box
çen deste wan da, desmal iı pôşgiren rengin iı ne
qışandi, vazoyen ziv xuya dıkın ... Paşe maleke 
dın, il paşe ya sewemin. Jı her hersa xwe gej bil· 
ne. 

Edi ku vazoyen ziv iı desmalen rengin dıbinın 
riıye xwe jı ser wan dıguhezın. Çırnki tera xwe 
grrtıne. Tu dıbeji belki ew agır< n sere çiyan, nılıa 
dı dıle wan da vedıkeve. Ewana tola xwe jı wan 
kesen hejar il belengaz, jılaşen wan yen beparas
tm, ku xwe dı holıken nurişkan da vedışenn, dıs
tinm. Heta lı baye ji hers dıbın. Ew baye ku ve 
şeve qet nasekme. Mirata baye! 

Le bıneciyen vi bajare bıçUk? ... Xelk dıke qe· 
rin. Çıma? Bı qerine çı qazanca wan heye? Ew jl 
mzanın jı bo çı dıkm qerin. Hema dıqirın. Qerina 
ku jı qırıkeld derdıkeve, bı yen dın ji dıgre, ew • 
qerin bı xani ji dıkeve. Dı dawiye da ne ten e mı· 
rovek dıqıre. xani ji dıqire, ew avayiye bılınd iı 
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• 
reş, mina sandoqeke jı kevır çekıri, dı navbera ta
ri ii teqe-reqe da. 

Dı destpeke da ew jı her ve qerin ii qajina xel
ke şaş dıbın. Evana lı ke dıkın hawar ii gazi? Te
ne baye gurr bı hoviti bersiv dıde: Herıne cehen
neme! Mınn ii cehennem! U pışti qaseki guhe 
wan edi bini ve qerine dıbe. Jı bo wan ew qôrin 
ii zarin dıbe parçeki ve şeva bedawi. Ve şeva ku 
sterk ciyen xwe dıguhezın, gurme-gurm jı erde 
te, herweha gurmina topan, dilye agıran, kfÇ il 
sıpi, derd il keder. Kenge ew ınaian terk dıkın, 
welıa bı pnzbılındi careke xwe dadıweşinın, paşe 

dımeşın. Deııg jı xani naye. Hernil xani bôdeng 
bône, bı parsek U zenginen xwe va~ bı wan ders
daren tewrate yen riısıpi, xorten azadixwaz ku 
çend saet bere ser cıvinan qıse dıkırın. 

$ axtel dı xaniyeki xırabe ye karkeran da, lı 
qata here jorin dıji. Ev xani diır e, lı Zarotje il an
cax sere sıbe ew tene mala Şaxtel. Qaten xani, 
yek lı du yeki dıke qerin il bedeng dıbe. Lı oda 
keteka oda Şaxtel, hostayen saetan Fuclıer dıke 
qerin. Ew bona wan çdsalen xwe yen bı derd ii 
kul il bona saeten muşteriyen xwe dıgri il dızare. 
U Şaxtel lı ber lambe rawestiya ye. Dua dıke. 
Ronalıiya lamba wi kem büye pıri veketiye. Hın
dık maye venure. U Şaxtel duan ezbere dızane. 
Pıte-pıta wi ye: "Mınn xweş ii hesan e lı peşiya 
te u ••• Tu maneyeke wan gotınan nine, behna to
ze, qeranfd u pirbiine je te. Duayen riıt ın. 

Hinge serkevtiyek te. Xorteki qeraseyi bôfam 
e, dı stilye wi da du lıeb xaç. Ew ji wek ve şeve 
bı eş ii xemgin e. Jı qestan piyen xwe hışk lı er
de dıxe il h eta dıxwaze ku gu haren guhe w i xwe
şık bıçırısın lı ber ronahiya lambe, le bina wi çı
kıyaye. Wek lamha Şaxtel ew ji bı zore nefese 
dıgre. 

Dema çaven Şaxtel bı xencera wi ya bırıqandi 
dıkeve, paşda vedıkışe. Serçave vi xorte erişkar 
pıçeki roni dıbe, dema ku bı ken nezi wi dıbe. 

- Tu dıtırsi küçık? ... 
Ew Şaxtel nas nake. E w dıbe belki Şaxtel dı

tırse il we mina hemö wan kesen dm, xwe baveje 
ser dest ii piyen wi, h ser çokan, jı bo cane xwe fi 
zarokert xwe Java il rıca bıke. Cezaye xwe bıbine 
kuçık!. .. Ki dızane, dıbe kn kure wi büye, ye ku 
baxçe sıpi şewıtandiye, ku jı wır geleki diır e, lı 
wi welate ku roja wi tım bılınd e, ciye genırne 
zer? Dı çaven wi yen bı dilman da şabiinake ro
nalıi dıda. U Şaxtel her xwe berbı pencere dıkı
şand. 
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- Tu dıxwazi bırevi? Qet necerıbine! 
We gave dı sere Şaxtel da tene fıkrek heye: 

dıve xwe bıgıhine her pencere. Jı xwe careki rev 
dı luşe wi da nine. We jı her çı bıreve? Ma ıru
rın jı wi emre pir, dı nav post en belıngeni da 
xırabtır e?Na,ınırın xweştır il he santır e.Le cıhil
yeki kıd çawan dıkare bı desten neşilşti bımre. 
Ewe çawan bıkanbe desten xwe yen pis, bı ge
mara jiyane va dıreji Xude bıke. Ew qaniina 
Iuşk jı zarotiya wi lıeta ruha lı ser Şaxtel maye 
il nılıa ay eta dawiye dı b ira wi da ye. 

Ronahiya berbange ya gewr xwe dı pencere 
ra· berdıde hundur. Ewran, asinnm dagırtme, ro
nahi kem e lı vi bajare talankıri ku xızani le bu
kum dıke. 

Pencere bı xunav e. Çend dılopen ave bedi
lıedi lı ser came ten xware. Renge dılopan gewr 
e, wek hernil rengen dm, dı ve saete da. Şaxtel 
paşope berbı pencere dıçe. Dıxwaze pewistiya 
xwe ya dawin bı cih bine. Tiqe-tiqa xorte serke
ti ye bı wi dıkene. Ev serseriye pir dıxwaze 
pencere veke ü jı derva haware bıxwaze, te beji 
qey hın kes we ben ü wi nzgar bıkın. Lı jere he
valen serketiyen bı mırüz, laş, zıbıl, piırta bal
gifan, parçen neyınken şıkesti - hernil herhe
men ve şeva peşin. 

Dema Şaxtel nezi pencere dıbe, kefa deste 
xwe lı ser cama şıl dıgerine ü paşe desten xwe 
bı hev ıruz dıde. Daxwaza xwe tine ci - ew edi 
dıkare desteki paqış drreji Xwede bıke. ü Şax
tel bı ku bari dıbeje: 

- Mm desten xwe şüşt, ruha tu dıkari mm 
bıkuji. Jı nışkava serçave lawık jı hersan reş bü, 
agır jı ber çaven wi dıpeke. 

- Şeytan! Ew careki namnn!... Peşiye gere
ke ew bı xwe b elengazeki bı e şkence bıku jın pa
şe! 

Bı we hôrsa xwe dare tıfnıge bdınd dıke il lı 
sere Jude dıxe. Şaxtel derhal dıkeve, pıçeki dı
pırpıte ii wek sandalyeki be can lı erde dırnin e. 
Le lıersa nurdar ( qatıl) danakeve. Tıfmga deste 
xwe dıfırine daveje ü wek dinan, bı lez jı mer
dewanan peya dıbe dıçe jere .Hevale wi lı ser 
sandoqeki riımştiye,bawişk tene il cıgareki dı· 
peçe. 

- Ew piremere şeytan ... Desten xwe lı ser 
cama pencere digerand u pera ji dıkeniya ... Ez 
edi hew dıkanın tehamul bıkım! Mıroven weha 
lanetimi nahelın mırov bıji. 

Hevale wi bedeng guhdariya wi dıke. Tene 
bawişk te ne il wek kuçıkeki lı her diwar bı den
geki dıke kilzin. Ü serketi jı wır bazdıde, dıkeve 
nav kolanen dırej ü wmda dıbe. 
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Pekeni 
DISEKINE,DISEKINE ... 

Rojeki h rojen havine xeberek xırab h nav 
gund da belav dıbe. Hernil gundi pe dıhesm, ku 
listeyek niı h ber qereqole hatiye dahqandın. 
Gundi hernil jı hevudu dıpırsın: "Nave kure nun 
te da heye? Nave mere mm te da heye? Gelo, 
nave bıraye mm te da heye?" Edi deste gundi
yan xebat nagre. Tırsek mezın ketiye nav wan. 

Liste ne lista "terorist iı bolu cu "yan e. Lista 
deyndaran e. Gundiyen belengaz bıxwe ji mza
nın ev çı deyne biıye bela sere wan. Dıkın nakın 
jı vi deyne pak nabm. Ev deyn, deyneki wılo ye 
ku tucar xelas nabe. Gundijı wexte bav u kalan 
vırda dıdın nadın ev deyn tucar xelas nabe. 

W ek te zanin xebera reş zfı belav dıbe. Dawi· 
ya dawi xeber dıgıheje Xale Evdo ji. Çawa dıbi· 
ze çongen wi dışken. Edi nıkare jı ber xwe ra· 
be. 

Xale Evdo, gundiyeki pır xızan e, zeviyek wi 
tene heye. Lawe wi Mıho, sal iı wext dıxebıte, 
ku nane male derxe. Pır caran dernaxe ji. Des· 
tek tene heye h male, nıha hukumeta Tırk wi ji 
dıxwaze. Çıqas nıfır ıi xeberen xırab ten bira 
xale Mıho jı bu kumeta Tırkan ra dıbeje. 

Xale Evdo, radıbe dıçe qereqole. Hale xwe 
bıbeje. Kes guh nade pe. Çawişe qereqole bang 
h Xalo dıke fı jera dıbeje: "Imkan tune ye, ev 
deyn deyne w eJat e, gerek em hemfı herın vi 
deyni bıdın." Xalo bo ve bersive hers dıbe dıke 
ku bıteqe iı jı xwe ra dıbeje; "Ez lı deyne we fı 
bu kumeta we, ordiya we ...... ım." 

Mıho, zad h zeviye dılıele fı dıçe qereqole. 
Çawişe Tırkan, nu tu qeke dırej dıkşine jı xortan 
ra; ''xızmeta eskeriye xızıneta welat e, xızmeta 
welat, xızmeta namUse ye" ô hınek nesihetan 
dıgrın; "jı xwe ra Tırki bin bın! Tırki zımane 
mırovan e, ne zıınane heywana ye ... " 

Gelek xort jı ber golmen çawiş hers dıbın. 
Dıkın ku ber xwe bıteqın. Nav xwe da dıfıkırın; 
"ma gelo qey em ne merıvın? Jı ber ku em Tırki 
mzanın jı bo wi me mırov nahesıbinın? Lı ve 
dınyaye ewqas mırov hene fı pıraniya wan Tırki 
mzanın, ma qey hemüne mırov ın?" 

Lawe Xale Evdo, Mıho, nav xortan da denge 
xwe bıhnd dıke; "Komfıtanun ben tırki ogrene
cek!" 
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Pışti we roje xorten gund, yen ku enıre wan 
gıhiştiye 20 sali hemu bı re dıkevın. Her yek jı 
gunM xwe dür dıkeve. Jı welate xwe dür dıke· 
vın, nav welaten Tırkan da belav dıbın. 

Bı vi awayi roj derhas dıbın, meh derhas dı
bın, 20 meh tıje dıbe. Bı çoye zore deyne welat 
jı xortan te stenıhn. N av bist mehan da, şire ku 
jı diya xwe metıne, jı pozen xortan tiıun der. 
Dawiya dawi jı ve belaye ji xelas dıbın iı vedıge
nn ciye bav ô kale xwe. 

Mıho jı eskeriya xwe bı xer fı selamet dıqedi
ne fı te gund. Çawişe Tırkan bin nebatiye gu· 
bartın. Eger guhartmek çe bfiye ji, bı sıtfıye ça
wiş bıiye. Çawişe Tırkan 20 mehan da ewqas 
hertil u male gundiyan xwariye, ku mırov dıbe 
qey ev ne menv e, beraz e. 

Çawiş çawa xebera Mıho dıbize, gundiyan h 
meydane top dıke. Lı her gundiyan jı Mıho pırs 
dıke: 

- Mıho! beri ku tu bıçi eskeriye te sozek da
bu mm! Te bira te? 

- Ere qonutane mm. Ez Tırki bin biırue. 
Wek bdbılan Tırki xeber dıdıni. Ez biırue merıv. 

- Ez jı te bawer nakım. Ka jı mm ra beje? 
Nave vi tışti çi ye? 

-Araba, qomü.tane nun. 
- Nave ve dare çi ye? 
- Çam, qomiıtane mm 
- Nave ve heywane bıçfık çi ye? 
Mıho dıke nake nıkare bersiva dawi bıde. Dı

fıkıre nafıkıre, tırki da nave "berxık" naye bira 
wi. Çawiş disa pırs dıke fı tınaze xwe bı Mıho 
dıke: 

- Ka Mıho te Tırki zambiı, te wek bılbılan 
xeber dıda. 

- Hat bira nun qomfıtane mm. Ez dızamm jı 
wi heywane ra dıbejın çı. Ev heywan wexte ku 
dıbe nave we tune ye. Dısekıne, dısekme, mezın 
dıbe, we deme jı we heywane ra dıbejın Koyun 
(Pez). 

5.8.1 987 
HEVAL 
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C IV iK , 

TOLSTOY 

Wergerandın jı tırki: X. LEZGIN 

Seryoza dı roja sersala biiyina xwe da gelek 
yadigaren heja wergırt, vızık, biikeşiişe, hespen 
rındık, wene ii gelek tışten dın. 

Yadigara here nnd ii delal,jı ape xwe gırt: Jı 
bo neçira çıvikan dafıkek. Çarçovek ii texteki 
we ye bıçiik hebii. Bı aliyeki texte va ji torek 
gıredayi bii. Mırov lı ser texte luııek qut dıre
şand, u ew ılatani hewşe. Dema çıvik çawa dı
hat lı ser texte datani, texte ters dızvıri, çıvik 
dıkete hundure tore. 

Seryoza wısa şa dıbu ku edi nedıhate gotın: 
Çıma ku yadigareke wısa baş wergırtıbiı. Hema 
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ziıkava çü cem diya xwe ku tora xwe nişani we 
bıde. 

"Ev ne yadigareke başe" got diya wi. "Te çı
vike bıgri çı b ıki pe? Tu dıxwazi lı çıvikan ezi
yet bıki, ma çı dıkeve deste te?" got... 

"Na, ez çıma lı çıvikan eziyet bıknn. Ez wao 
naeşinım. Eze çıvike bıgrım iı texme hundure 
qefese. Qiıte we, ava we bıdıme. Ew ji bıla bı
xwine." 

Seryoza çiı, ceh iı gernın dit, ani dani ser tex
te, dafık dani hewşe. Sekıni, sekıııi, sekmi tu çı-

nebat iı ser dafıke. Ma te? 
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__________ Qunc1ke Zarakan ---------. 
Seryoza lı wır, lı ber dafıke çık rawestiyaye. Jı 
wi dıtırsiyan çıvik. Lorna neziki dafıke ne dı· 
biin. 

Seryoza ku bırçi bii jı dafıke diirket çii male 
xwanne bıxwe. 

Lı vegerine dit ku çıvikek dı nav tore da glo
mik dızvıre. Seryoza le bii bıfıriya jı şabiina; ça
wan çıvik gırt wısa bı tez ew bıre male. 

"Daye, daye! Bınerel Mm çıvikek gırt; dıbe 
ku bılbıl be ji. Dıle we çawan guın-gııın Iedıxe!' 

"Bılbıle çı? ev çıvik e kuro!" got diya wi. 
"Cane çıvike neeşini. Yan ji berna ya baş ew e 
tu w e azad berdi." 

"Lee! Çıma? ere qiit bıdıme we, ave bıdıme 
we". 

Seryoza çıvik xıste hundure qefeseki. Av da
ni peşiya we, qiit daııi. We roje qefes paqıj kır. 
Roja dın disa wısa. Le roja 3'a Seryoza çıvik jı
bir kır. Ava we ji neguhart. 

"İcar te dit? bınere te çawan çıvika xwe jıbir 
kır." got diya wi, "çetır e ku tu we aza d b ıki 
bda bıfıre here." 

"Na, ez careke dın jıbir nakım. Ez berna ınlıa 
ava we dıguhenm. Qefese ji paqıj dıkım." 

Çıvika belengaz jı tırsan xwe bılmd dıkır, 
çep-rast b dorwaren qefese dıxıst. Seryoza ji 
deste xwe dıreji hundure qefese kır, destpe kır 
paqıj kır. 

Pışti paqıjkırıne çii je ra ave bine. Jıbir kın
bii ku deve qefese bıgre. Diya wi dit ku qefes 
vekıri ye. Gazi Seryoza kır: 

"Deve qefese bıgre Seryoza! Çıvik we derke
ve, ciheki xwe bıeşine." 

Diya wi bej gotrna xwe ne qedandıbii, çıvike 
deriye qefese dit, Bı şabiineke basken xwe çırp 
çırp çırpand .. jı qefese derket. Basken xwe yen 
bıçiik şıdand, wek tir jı kevane derkeve, berbı 
pencere fıriya. Jı kudere bızambe ku camen 
pencere hene, gunun xwe lı came xıst. 

Seryoza bı tez çii ew jı erde hılda, disa dani 
hundure qefese. Çıvik bela he nemınbii. U h 
ser sınge xwe ketıbii ii basken xwe fıre berdabii. 

Seryoza lı ve rewşe neri neri iı kelogıri biı. 
"Daye ez çı bıkım nıha?" 
11Qet. Tu we çı bıki?'' 
We roje Seryoza heta evare jı qefese diiroe

ket. Çave xwe jı çıvike ne qetand. 
Çıvike bin zii zii binefışk Iedıxıst. 
Seryoza çü ku rakeve, we deme çıvik dıjiya. 

Demeke dırej xew nekete çaven Seryoza. Çım
ki denıa ku çaven xwe dıgırt, çıvika bırindar dı
hate hışe wi. 

Seryoza sere sıbe rabii çii ba qefese. Neri: 
Çıvik serpıştki dırejkıri bii. Cendeke we ye bı· 
çiik hışk biibii, bngen xwe kışandıbO ber xwe. 

Jı we roje şu nda gırtnıa çıvikan! 
Careke dm çıvikan bıgre texe qefese! Tışteki 

wısa edi dı hışe wi ra derbaz nedıbii. 

D 

XAÇEPIRS 
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~ 

ROJA NÜ 18/1987 

2 3 

29 

www.ne
tew

e.c
om



DU FERHENGEN KURDi: 

FERHENGA KURDİ-TIRKİ. TIRKİ-KURDİ 

Jı ati Komeley Xwendıkarani Kurd Le Ew-
rüpa va "Ferhenga Kurdi-Tırki Tırki~Kurdi ha· 
te weşandın. 

Ferheng jı aliye D.lwli va hatiye amedekı
nn. Ferheng jı du beşan pek te (Kurdi-Tırki, 
Trrki-Kurdi) . Dı derheqa amadekınna ve fer
henge da nıviskar bı xwe agahdariye dıde U wa
ha dıbeje: 

"Xebata mın lı ser ve pırtUke gelek dırCj e. 
Ta sala 1962 dıçe. Mela Evdılkerim Sıtivi zare 
Kurdi dı dıle mm de germ kıri bU. Bıryareke rasti jı 
dıl, 8 sal bere hat. 

Ez kırCkareki fabriqe lı derveyi welet, nun lı 
xwe isbat kır ku; lı e varan, sere hefte, dema vala
hiye, her car çend rôpel bEme mvisandın, nurov 
pırtlikeki wısa pek tine. Gava bejırn: "naveroka 1 

Van dawiya weşanxana Moskovaye "So
vetskey Pisatel", pırtüka nıviskare kurd Kere
me REŞ, bı semıvisara "Parad "bı zımane rü.si 
çap ku 

Beri ku em nasiya xwe bıdıne naveroka ef
randıned ve pırtiıke, em dıxwazın bı kurti we 
wi ô xebata wi ra bıkıne nas. 

Kererne Reş gelek salan büye bıngevan ü 
seroke koma bajare Navosibirskey şürkeşiye e 
"Viktoria" ye navdar, dı gelek rojname ü kova
ren Sovyetisıane da benden wi hatıne çapkırm. 
Ew ruviskar-tevgeleki televizyona Moskovaye 
"Qanale 12-a" ye. Ew hoste sporte ye, rojna
mevan U nıviskareki bı nav U denge, laureate le
ca Sovyetisıane ya literaturi, lı ser nave Nikolay 
Ostroviski ye, ruha lı bajare Moskovaye dıji ü 
dıxebıte. Bı xebaten xwe va nave gele xwe bı
lmd dıke, nasiya xwendevanen Yekitiya Sovyet 
dıde gele xwe ü diroka wi. 

30 

ve 20 000 beje, 4000 bıwejen Kurdi ii nezı 
12 000 beje yen beşi Tırki; legellekolin h ser du
gelen dınyaye u rezmani, gıringiya ve xebate ber
çav dıbe ... " 

••• 

FERHENGA ZAZAKİ-TIRKİ 

Cara yekem e ku bı zazaki ferhengek te we
şandın. Wekte zanin, zımane kurdijı çar şiweyan 
pek te. Zazaki (yan ji dıuulki) yek jı wan e. Ev 
şewe bı taybeti h çend helen Kurdıstana Trrki
ye te axaftın. Heta nıha bı zazaki efrandınen m
visandi prr kem peyda biıne.Jı ber ve yeke asten. 
giyen lı ber xebateke weha lı ber çav e. Wek ku 
nıviskan~ ferhenge ji dıde xuyakırın, ev ferheng, 
jı bo şiweya zazaki xebateke destpeke ye. Ferheng 
bı zazaki-trrki ye iı 431 rupel e. 

Ferheng jı aliye Malnusanıj va hatiye amade
kınn U dı nav Weşanen Jina NO da hatiye weşan
dın. 

Kerem bı xwe jı gundeki kurdan-Heko (h 
Ermenistane) jı diya xwe bıiye. Dema xwe da 
ew bı kurdzaniye va nujül bfıye, lı Universiteta 
Leningrade, &er des te akademik e mezın H. Or
beli hin büye. Çend nuqalen wi yen derheqa 
kurdıaniye, gele xwe U merxwasiya wi da nıvi-
siye. · 

Prrtfıka "Para d" SOO rfıpel e fı bı tiraja 100 
lıezar lıbi ronahi ditiye. Se romanok çap büne: 
"Lee", "Julan" ü 10Parad". Ev pırtüka wi ya sı
siyan e, ku h Moskovaye, bı zımane riısi te we
şandın. Ew dı van pırtfıkan da h gelek ciyan qa
la kurda ji dıke. 

Ki ku dıxwaze derheqa Kerem e reş da, bı 
hürgıli pe bılıese, gotareke mm derlıeq wi da, dı 
kovara "Hevi" da çap büye. 

Tô mfıre Xelil MÜRADOV 
Endame Yekıtiya Rojnamevanen Sovyetisıane 
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ZEYNELABİDİN KAYA 
"İŞKENCEDE 178 GÜN 
(Dı eşkence da 178 roj) 

Dı ve pırtilke da nıviskare we, welatpareze 
Kurd Zeynelabıdin Kaya, rojen xwe yen eş
kence dı gırtixana Diyarbekıre da, tine zınıan. 
Serbatiyen nıviskar tene parçeki zulm 
iı hovitiya Nazisten Tırk e. Be şık jı her ali va 
behskmn O şırovekırına gırtixana Diyarbekre ne 
hesan e. Le dı ve babete da ev pırtiık belgeyeke 
gıring e. Ew çawan tırs O bı tırse ra ji hovitiya 
dıjmın lı ber çavan radıxe iı wısan ji merxasi iı 
berxwedana welatparezen Kurd dıke belge. 

Pırtiık lı Elmaoya Federal, dı nav Weşanen 
KOMKAR da batiye weşandm.Wek jı sernave 
we ji diyar e, zınıane pırtilke tırki ye. 

A 

''DENGE 
KOMKAR'' 

GIHİŞTE HEJMARA lOO'İ 

NÜRİ ELi EMİN 
" ERK Ü ŞONİ RANEWE KESIYEKAN 

LE AXA WTINİ KURDIDA 
1986,304 rüpel. 

DR. EWRIHMANI HACI MARÜF 

"REZIMANİ" 
Morfolojiy zırtıane kurdi. Cild 1 
Bexda 1987, 306 rOpel. 

TOSINE REŞID 
"NIVRO" 

Berevoka belbestvane kurd Tosme Reşid, 
bı sernave "Nivro" lı Erivane bale weşandın. 

Organa Federasyona Koruelen Kor
keren Kurdistan lı Elmanya Federal 
(KOMKAR), Denge KOMKAR gıhişte 

hejrnara lOO'i. We jı sala 1979'an heta 
nıha, jiyaneke weşane ya tekoşer ii serfı
raz ajot. 100 hejmar ... Dı hoyen iroyin 
da ev ne hejmareke lımdık e. Denge 
KOMKAR bı tekoşin ü zirekiya rexıstı
niva dagırti ye. 

Dı dema iro da ku dıjmınen gele 
Kurd bı her awayi erışi gele me dıke ü 
dıxwaze tevgera wi ya azadiye bıfetısine, 

r-----------------, derketm ii belavbüna weşanen kurdi 
xwedi ehemiyeteke mezm e. Xasma roj
nameyeke wek Denge KOMKAR, bı is
tıkrar, bı naverokeke tıji ii bı dilmen 
rastbin ... We heta nıha pıştgıriyeke heja 
daye tevgera azadiya gele kurd. Ew blıye 
denge karker, xwendekar ü ronakbiren 
kurd lı dervayi welat. Daxwaz iı dıjwari

yen zehmetkeşen kurd bı çaveki rastbin 
aniye zıman. Ew herweha jı bo zıman ii 
çanda gele me ye bmdest blıye xwendm
geheke baş. 

Hejmara IOO'i lı gele me ii lı rojna
mevaniya kurdi piroz be. Em jı denge 
KOMRAR ra jiyaneke dırejtır ii xebateke 
xu rttır daxwaz dıkm. 
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