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Pêşgotin
DI nev gelên bindest de, kultur 0 edebTyet bi gelemperT bi
devkT ye. DI nev gelê Kurd de jT, edebTyete devki, if gor
edebTyete nlvTsi gelek if pêş 0 dewlemend e. Ev edebTyeta
devki: ŞTretneme, gotfnên kurt, pêkenTn,stren,çTrok
0
hwd.fn.
PêkenTn, neynlke clvet 0 gelen e. Ew, problem, 0 dexwezên

a

gel bi ewekT kenin
yerT tine zımên û qerekterekT netewl
dide ,wen. Her clvet, komik û gel, if gor deme xwe pêkenTn
dleffrTne.
Hlrov, kere bêje, pêkenTn rexneyên gel In. Lê,
rexneyên ne 8detf ne, yên lêzêde mezinklrT ne.
DI pêkenTn8n de, rewş8 her netewT ye dTrokT, eborT,
po1TtfkT, cIV8kT, olf
kulturT derdikeve holê. Ji ber ku
mijerên pêkenTnen ew In. Pê re dexwez û pêşniyezTyên gel
diY8r dibin. Her netew if gor qerekter
û kultur8 xwe
teybetfyekê
wê heye. JI ber vê yekê ji, pêkeninên me ji
dibe, ku ji gelên din re bê mene abê kenin bên. Em W8n gelên
din if 8lfyek din blhêlfn, di n8V ven pêkeninên
me yên
berhevklri
de, mirov, bi eweki gelek vek Iri du clvetên JI

a

a

hevdu cudtJ dibIne. ClvtJttJ KurdtJn tJ mlrltl
(feodtJm 0 yıı
modern. Problem 0 dtJxwtJz'n clvtJt', di pêkenlnan de zeltJl (
. diYtJr dibe. DI ntJv herdu clvtJttJn de guhtJrtlnên
tJborl,
CIV8kl,0110 kulturl xweş 0 b8Ş tên dltln.
DI v. berhevok8 h8n de, me xwest, ku JI her perçe 0
herêmên KurdlsttJnê pêkeninên kurdI berhev bikin. L' bell,
me qtJs11mk8nên xwe berhev kir. JI xwe mirov, di xwendin!
wtJn de n8vê gelek gund, herêm 0 b8j8r dibIne. DI dem8
berhevkirinê
0 nlv1s8ndlnê de, me, bi xwe nexwest, ku em
ntJveroktJ wtJn blguhurlnln
0 me orj1n81ên W8n xlrtJ nekir.
HettJ çlqtJs kêm be }1, me devok 0 z8r8vtJyê herêmtJn
bIk8rtJn,. Lê, JI derê, hinekên ku JI bo blçOkdltlntJ Z8r8V8,
herêm 0 e$lrtJn htJt Ibûn çêkirin. Ne cIh nedtJ yên wehtJ 0 me d;
W8n de piçek guhtJrtln çêkir, 8n JI rtJst kir. Çendên politik }1
nlvl wtJn htJtl bO çêkirin, lê me wtJn bi ser 0 goh kir. Ne b;
tenl 8mbtJrgo 0 s8nsur'
if ser 'n seksl dtJn1. Ne, W8n
berhevklr lê ne nlvls8nd. JI bH W8n, me, if gor ntJv8rok8n,
pêken1n berhev ne kir. Ne, negot .ev p"ken1ntJ ptJşverO ye £
ev ) 1 y8 pêşverO ye .• JI ber vê yek" } 1, n8vtJroktJ w8n, mE
gir" ntJde. 8tJş -xlr8b, ew berhem'n gelê me ne.
,
Dibe ku df V8n berhevokên me de, çend pêken1nên ku di ntJ\.gelên din de j1 tê gotin hebin. Ev tlştek1 normtJl e. JI ber h
gelê Kurd bi stJltJn, di bin zor 0 teslrtJ dewlet"n kolon1ytJl1s1
de mtJye. Ew, nlktJrl buye edeblY8ttJ xwe y8 devk1 blnlv1se.
KolonlytJl1sttJn, JI me dızIye 0 }I xwe re klr1ye mtJl, m1na
str8n, folklor 0 erd. 0 tJX8KurdlsttJn'.
DI demtJ berhevkirin"
de, gelek kestJn, JI me re tJl1ktJr1kir
81 ttJybet1 hevtJl, J. Esp8r, Ş. ŞT1tln, 8. Dmer10 hevtJl R'ber.
Em, }I vtJn 0 hemO hev81'n din ên tJl1k8r re sP8sdtJr Inl
Ne ntJvê berhevokê Ken 0 GlrTn lêkir. JI ber ku ne bi ten1
ken e, girIn e }1I

1988 stockholm
Amed T1gr1s
RomtJn Notkl

ZÎ yere teX i dir NebÎ
Peyayek, ber êvarek 1i deri yê Pîrê di xe û di be
mêvanê wê. Pîra j Îr, Qedr û Qîmetê mêvanê xwe
di gire. Jêre ŞÎv ekê gel ek tam dar û xwe Ş çê dik e.
Mêvan kevçi ya xwe di gi re ûli
şîvê kar di be.
Xwarinê paqij dike tiştekî nahêle. Pîrê, dibîne,
ku mêvan têr nebû. Jê re xwarinÎkê din jî çêdike.
Mêvan ew jî dixwe. Herweha çi di mala Pîrê de
heye, tev dide ber mêvan, ew dixwe û radipe ser
xwe. Edî zende 1i Pîrê di keve.
Evcar Pîrê û mêvanê xwe rûdi ni n û sohbetê
di ki n. Pîrê ji mêvan di pi rse:
-Di pirsê eyb tune, gelo tu ji ku ve tê yî û bi ku
ve di çî?
Mêvan zi kê xw mi z di de û pê re bersi va Pîrê
dide:

-Ez ji baj arekê
gel ek dûr têm û di çi m
ser ZÎyareta
Xidi r Nebî. Ji ber ku pi çek
madê min vebî.
Ji tirsan çokên Pîrê dilerize
re dibêj e:

û ji mêvanê xwe

-Wey lawo tu diçt ku hîn madê te vebî!
Tuj i vir deh e rî, 1ê j i wir de, Qet bi ser
mala P Îra )(w e ve ne bî!
7

XWUŞ-XWUŞI

bil-bil

Qeymeqemekê nû tê Çolemêrgê. Serokê beledîyê
xel kê berh evd i ke ûdi çep êşî Y e qey meqem. Hemû
di kevi n rêzê û di serî
de jî, serokê bel edîyê
heye. Ji derî serok, yekî din bi tirkî nizene. Ji
serok di pi rsi n:
-EfendL em bi ti rkî ni zenin; geve qeymeqem
beg bêt, em dê jê re bêjin çi?
Serok ji wen re di bêje ku:
-Ez li serê rêzê me, min jê re got çi, hûn jî li
pey min, wekî min bibêjin.
Qeymeqem tê. Serokê beledîye bi destê wî
di gire û jêre di bêj e:
-Xoş gel din, (bi xêr hetî) !
Dengê serok
beş neçe wen û yên rêzê
destpêdikin,
yeke yek, bi destê qeymeqem
di gi ri n û jêre di bêj in:
-Xuş-xuş, bil-bil!
-Xuş-xuş, bil-bil!
-Xuş-xuş, bil-bil!. ...
Vên dewî hete ku dor tê ser wen "xuş-xuşê" jî,
ji bîr dikin; bi tenî dibêjin:
-Bi 1- bi lıb il- bil ...Bi 111111111
!...
8

Heger bende
xwedê bime
Meleyek bi jina cîranê xwe re têkilî
datîne.
Lawê jinikê bi wan dihese û diçe ji bavê xwe re
dibêje:
-Bavo, mel e bi di ya mi n re radi be û rûdi ne.
Bavê wî dibêje:
-Em çi bi ki n lawo, ew teslîmê xwedê be!
Cardin lawik, mele li ba diya xwe dibîne. Dîsa
lawik diçe ba bavê xwe û jê re dibêje:
-Bavo, mêze dîsa mele li ba diya min
bû!
Bavê wÎ:
-Lawo min ji te re got. ew teslîmê xwedê be!
Law i k mê z edik e, kut û kera met di bab avê wî
de tune. Ew, nîvê şevê di çe, hi nek nokên hi şk
berdide ser nêrdewana minarê. Mele sibehê zû
radibe, ku here bang bide; 11ngên wî dişimftin,
dik eve ûdi mi re.
Law i k di çe bab avê xwe û jêre di bêj e:
-Bavo, mele ji nêrdewanê ket û mir.
Bavê wî dikene û dibêje:
-Te dît, xwedê çawa ji heqê wî derket?
Lawi k, ji bavê xwe re di bêj e:
-Heger benda xwedê bima, dê mele pişt 11diya
mi n bi şkand!
9

Nexweşiya

nivîskar

Vekî nexweş (nesex) di çe be duxtor. Duxtor
nexweşi ye wî di pi rse:
-Gelo, tu ji ku yê xwe nesex Î?
Ew wehe bersi v di de:
-Ez ji fesediyê hezdikim û devêjime her kesî!
Duxtor 1ê mêze dike û jê dipirse:
-Tu ni vî sk er en jî ronekb Îr Î?
Nexweş:
-Tem te pê gi rt, bermede ...
Duxtor:
-Ev nexweşiyekê
nivÎskeren
Keke, ji wê re reçete nÎye!
10

ê

gelemperî

ye.

Ker nîne çoş bêjim
kûçik nîne hoşt bêjim
Vek 11 cl vetê tı rekê berdl de. CLvet pê dl kene.
EW, Qet sl1 û belo nebe. L1 clvetê vedl gere:
-Hûn bl çl dl kenl n? ker nîne, ku ez çoş bê j 1m û
kûçlk nîne, ku ez hoşt bêjlm. Bezde û çû ez çl
bêjlm.
11

Donê simbêlan
Vekî feqîr hebuye, ku şîva şevê di mala wî de
tune buye. Lê tû kesekî jî bi wezi yeta wÎ û bi ya
mala wî ni zan buye. Ew, roja ku çuye dîwanan,
don (rûn) di simêlê xwe de daye û di dîwanan de
si mêl ê xwe badaye, donê wê paQij ki rÎye.
Her kes bi di zÎ ji hevdu re gotiye:
-Looo, ev çi mirovekî
dewlemend e. Her roj
simêlê wî bi don e.
Rojekê dîsa simbêldonê
me, di dîwanê de
simbêlê xwe yê bi don badide. Di wê demê de
keça wÎ di keve hundi rê dîwanê û jêre di bêje:
-Bavo, bi xwedê pi sîkan rûnê si mbêl ê te xwari n
û Qedandi n.
12

Ferhenge zer
Du hevalên kevn, 11 Stockholmê di şayÎyekê de
hevdu dibînin. Ew, hal-hewal ên hevdu dipirsin.
Vek ji yê din dipirse:
-Nabera te û swêdî çawa ye?
Vê di n nav Û axa xwe di ki şîne û bersi va wÎ di de:
-Na well e! Ev bûn sê sal i n, ku ez di çi m
dibistanê, dîsa jî, ez tiştekî fêr nebûm.
Hevalê wÎ, ew şîret dike:
-Bavo bi dibistan mibistanan mirov swêdî fêr
nabe ... Ji xwe re ferheng ekê zer bibîne, dê tu
zû fêr bibî! An jî, ne mumkun el
13

Ez ne dûrmûş im
ez kûsî meı hêkê sor dikim
Çer Qumenderên Ttrken li Motken li melekê
di bi n mêven. Vek j t wen nîvê şevê redi be ,ku dest
bevê je ke çe mel ê. Keçi k hewer di ke. Bev û bi re
pê di hesi n. Si sêyen dukuj t n û yê çeren ji destên
wen dtfilte û bt çi ye dt keve. Jt t t rsen 11çi ye dîn
dtbe. Ptştî bÎhÎsttne bûyerê, leşkerên Tirk, tên bi
çiye dikevin û 11Qumenderên xwe digerin. Li çiye
fîkÎn û gezÎ di ki n:
A A DA
A I....DA
- L en Durmuş,
urmuş
urr... DA
urrrr
Deng di çe Dûrmûş û ew bersi ve wen di de:
-Oi Q,QiQ, ez ne Dûrmûş im, ez kûsÎ me. Oi Q,QiQ...
Fi şşş ...
Jê re dibêjin:
-Tu 11çi ye çi di kî len Dûrmûş?
Ew, dibêje:
-Erd germ buye. Ez hêkê sor di ki m. Oi Q,QtQ..
Kufff, kuffff... ff şşşş ...
14

Mixdet min kuşt
Du nêçÎrven, dl eı vetekê de pesnê xwe û nêçÎre
xwe' dldln. Vek jl wen destpêdlke:
- Ez û hev el ê xwe ro j ekê çûn nêçÎ re kew en. B1
emlrê ÎllehÎ, me hew dît, ku jl hember ve kewekî
derket. Mln û hevelê xwe bl hevdu re tUfengên
xwe teq en d. Lê, ez d1ze n1m derb ên m 1n v el e
neçln. Mlngot "mln lê xlst" û hevelê mln jî got
"mln."
Werhesll em çûn ser kewê. Bû Qlbe Qlbe kewê û
peylvÎ:
-QeQlbo, QeQlbo! Mlxdet mln kuşt! MÎxdet mln
kuşt!..
Hevel ê ml n gel ek şeQlz bû. Ml n jî, serê kewe
xwe j êkl r û heti m mel ê.
15

Beş bû ku ez ne li vir bûm
Mi rovekî bi du bi rerzên xwe yên zerok ve deren
1i kerên xwe di ki n ûji gundekî di çi n gundekî di n.
Li ser rê restî
mêrgekê
tên. Ew kerên xwe
berdidine
mêrgê. Ji nîşke ve xwediyê mêrgê wen
di bîn e ûli wen dik e Qîrî n:
-Kuro
xwedê
mele bevê we xirebneke,
we
mêrge min Qelend û Qedend. De zû kerên xwe ji
mêrgê derxi n!
Ji kesî deng neye. Mêri k bêtir di Qehre û çêren
dike:
-Hey ker kurên
keren,
me Qey hûn ji kerê
ketine, ku fêm nekin he! De bisekinin
ez ji we re
hetim!
Mêri kê xwedi yê keren ji herdu bi rerzi yên xwe
yê biçûk re dibêje:
-Birerziyen,
hûn keren
derxin
ser rê, ez
digîhême we. Metirsin,
ez epê we me!
Xwediyê
mêrgê tê dinêre, ku du zerokên biçûk
in. Ji wen re dibêje:
16

-Ka mezi nê we. Ez dê di devê bavê mezi nê we
nim. Ez, di şûna giyayên ku kerên we xwarine de,
kerekî we bi bi m.
Mêri k kerekî wan di de pêşi ya xwe û di çe.
Apê zarokan jî, xwe 11 bi n devi yekê veşartiye.
Dema dibîne, ku xwediyê mêrgê kerê bir û çû, ew
ji bin deviyê derdikeve û tê ba birarzên xwe. U ji
bira rz ên xwe re di bêj e:
-Baş bû, ku ez li vi r nebûm, dê mi heqeq qeza û
beleyek ji destên min derketa!
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Du Ci hu Û du Ereb
Du Ci hu û du Ereb, dê ji gundê xwe heri n baj êr.
Herdu Ci hu bil etekê di ki ri n. Ereb 1i hevdu
dinêrin. Vek ji wan, ji yê din re dibêje:
-Ca em li van bê namûsên Ci huyan bi nêri n, ew
çi di ki n. Herduyan bil etekê ki rî. Ew dê çawa
bi karbÎni n.
Wan jî, her yekî jixwe re bil etekê, ki rÎye.
Si warê trênê di bi n. Lê, çavên Ereban tim û tim
1i Ci huyan in. Dema Qondoktor tê, herdu Ci hu bi
hevdu re baz didine
tuwaletê.
Dibêjin,
ku '
Qondoktor jî Kurd buye. Qondoktor 1i deri yê
tuwaletê
dixe, Cihu bilêta xwe di bin derî de
davê jin der. Qondoktor bil êta wan QUldi ke û dîsa
di bin derî de dide wan. Ereb li hevdu dinêrin û ji
hevdu re dibêjin:
18

-Bi nêr çi bi eqil in! Di vegerê de em jî weha
bikin.
Dema vedi geri n gund, Ereb bil etekê di ki ri n û
Cih u Qet bilê t nakiri n. ÇavênEre ban tim û tim 11
Ci huyan in. Qontrola bil êtan destpêdi ke. Herdu
Ereb bazdidine tuwaletê. Cihu jî, didine pey wan.
Ereb, deriyê tuwaletê 11ser xwe digirin. Cihu, 11
deri yê wan di xi n. Ereb di bi n derî de bil êta xwe
davêjin der. Cihu, bilêtê digirin
û baz didine
tuwaletekê
din. Qontrol tê, Ereban bê bilêt
di gire. Ci hu, dîsa di bi n derî de bil êtê davê jin
der û Qondoktor bil êta wan QUl di ke û paşve di de
wan.

)
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Trêne Kerezê
Di deme ku hin r]ya trênê nû H Tirkiyê çêdikin
û trên tê Tirkîye,
iê hîn li Kurdistanê riye wê
çênekirine
û ew nehatiye;
yekî Karazî(Karaz
gundekî DÎyarbekirê
ye) diçe esker û li hêla
Ti rkÎyê trênê di bîne. KarazÎ
dema ji esker
vedi gere, ku 1i gundê wî dawet û dîl an e.
Gundî di dawet û şahi yan de, wekî
şano
(tîyatro)
gelek lîstikan
çêdikin û dilîzin.
Di
gund de eskerê KarazÎ tenê trênê dîtîye. Ew jî
radibe û dibêje:
-Ca weri nı ez dê trênek çê bi ki m.
Nîr tîne, dike stuyê çend kesan û wan dike
1okomotîf.
QasÎ 9-10 kesan jî tîne ben di ke
stuyên wan û wan li dû hevdu rêz di ke û wan jî
dik eva g 0 n. Ben ê yê pêş Îdi QUlanî r ded erb az
dike û baş girê dide. Tûtikek dike devê xwe û
pifdike pê û dibêje:
i

- Xwe amade bi ki nı trên temam e. Em dê bi rê
bi kevi n.
Mak Înî s têK ara zÎ, 1itû tûk a xwe di xe û
lokomotîf di dema xwe de birê dikeve. LOkomotîf
bi rê di keve û vagon jî 1i dû rêz di bi n. Trên hîn
çend mîtro di çe ji vagonan yek di do di bêjin:
i
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-Blseklnln,
blseklnln, ben 11 qlrlkfl me teng bû
em dê bl xl nql n. Hewflr bl sekl nl n!
MflkÎnÎst 11tûtukfl xwe dlxe û pê re dlqÎre:
-Trên hetfl stflsyonê nflseklne. Hûn çl gundlyên
di nê nedî û trên nedîne. Hflydê ... tûtut ...Tûtutt t tt!
Trên bl 1ez û bez, ber bl stflsyonê ve di meşe.
Çend vflgon di kevi n erdê, 1ê lokomotîf
bi hêz e.
Wfln di erdê de jî kflŞ dike. Trênfl Kflrflzê hetfl
di gÎhe stflsyonê 3 kes di xl nl qi n. Çend kes jî, j 1
ber xinflqê difllitin.
Gundî, hemû tên stflsyonê Û
şîn û glrÎnê 11 dflrdixln. MflkÎnÎst, 11Wfln dizlvlre
û dibêje:
-Hfl trên,
qet bê qeza û bê bela di bel

21

Hevdîtinek
Roj ek bîhna Kek Şêrgo teng di be û di çe perQa ba
mal ~ xwe. Ew, 1i parQê rastî Kek Pil i ng tê. Hîn
ew li hal û hewal ên hevdu napirsin, hew dibînin,
ku Kek Gurgo bi zarokên xwe Pirça, hirça, Kewê
û Kevokê ve ji wir de tên. Hemû kefxweşiya
hevdu dikin û bi hev re digerin. BÎstekÎ paşê,
rast Î Kek Şi van, Gavan û Qazvan tên. Ew jî 1i
hevdu dipirsin, ji nÎşka Xwişka Xezal di wan de
derdikeve û ji wan re dibêje:
-Em hemû temam in, bi tenî ma têl ên der-dora
perQê!
22

MÎze şûşê
PeYElyekÎ nesElx diçe ser duxter. Duxter, şûşekê
dide pê, wî dişêne tuwletê
û jê re dibêje:
-Here ni mûnEl m ÎZEl xwe bi ke şûşê û bîne!
PeyEl diçe tuwElletê.
Di tuwElletê
de şûşek tije
mîz dibîne. MÎzEI xwe nElke şûşê, hemEl ew ŞÛŞEl
tije digire û tîne dide duxter.
Çendekî pElşê, nexweşxElne gElzÎ peyEl di ke. peyEl
diçe, duxter jê re dibêje:
-Me tehlÎlEl
mÎzEI te kir. B~bik di zikê te de
heye. Di vê em te E1meli yet bi ki n!
PeyEl E1mElnyemEln dike û dibêje:
-Wel1e, bÎl1e ew ne mÎzEI mi bû, YELyekEl din bû ...
Pere nElke. PeYElyê E1vis, çElre di revê de dibîne.
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Serê Kurd
Rojek ciwamêrek,
bizmaran di diwarê xwe de
d1kute. Bi çakûç û 9i ranan di ke nake bi zmar di
dîwar de naçi n. Ew, ya xwar di bi n, ya di şi ki n.
Ciwamêr, matmaYÎ dimîne. "Her roj bi hêsanî
biz mar did Î war ded i çûn. Gelo çim a Îro ew di
dîwar de naçin? Bizmar, çakûç û dîwar eynî ne!
Hîç guhartin nîne ... Ev çî ye?"
Jina mêrik dibêje:
-Bi xwedê di be, ku ew cîranê me yê Kurd ji wê
alî de serê xwe bide dîwar. Ev dê ji hişkiya serê
wî be. An jî ne mumkun e, bizmar her dem di
dîwar de xweş di çi ki ya.
Li ser 90tin a jin i kê, mê ri k ûji na xwe bi hev du
re di çi n mal a cîranê xwe yê Kurd. Di bÎni n, ku bi
rast Î jî, Kurd li ba dîwar raketiye û serê wî li ba
dîwarê di naberan de ye û ew jî bizmaran di wir
de di kut in. Bi zmar rastên serê 'wÎ tên û xwar
dibin.
24

iro 7 ê te
sibehê 8 ê te
Mêrê jinekê dimire. Ew di şe'va 7-an de xewek
bi rehmetiyê mêrê xwe ve dibîne. Jinik diçe ba
şêx ûji şêx re di bêj e:
-Ez bi kurban, mi n Îşev xewekê gel ek ne baş bi '
rehmetiyê mêrê xwe ve dît. Tu ji kerema xwe re
karî li kitêba xwe bi nêrî, ka tevsîra wê xewê çî
ye?
Jinik, xewa xwe ji şêx re dibêje û ew jî diçe
kitêba xwe ya reş tîne û 1ê di nêre. Şêx paşê bi
ser jinikê de vedigere:
-Wey xwedê mala te xirabneke, te xêra rehmetî
nedaye û ew jî di nav agi rê Cehenemê de ye û
dişewite!
25

Jı nı k, j 1 şêx re dı bêje:
-Kurban, welle Çl di malê de hebû, min hemû
xêra rahmetî da. Mi n, iSQat û Zl Qata wi jî da.
Çawa dıbe?
Şêx, jı jlnlkê re dlbêje:
-Rast e, te ew daye, 1ê, te xêra wÎ ya mezl n
nedaye.
Pêşî ,jlnık
tê nagehê. Paşê şêx. jê re veklrÎ
dl bêje. Jı nı k şerm dl ke û serê xwe dl ke ber xwe.
01 dawî de ew jl şêx re dlbêje:
-Kurban,
ma ez dê yekî jl te çêtlr
11 ku
bl bÎnı m.! Hema ez xl ra wÎ ya mezl n bl dl m te. Qet
nebe tu 11 gor dîn, şertan bi cîh tînî û yê te
xwedê Qebûl jî dlke.
Jlnlk radlbe xêra wî yt) mezln dıde şêx. Ew,
ro ja dl n, 1ê dl xe dlçe ser mezel ê rehmet1 yê mêrê
xwe û 11 ba kevl ra ber serê wÎ rûdl ne. 01gl rî û j 1
rehmetî re weha dlbêje:
- Reh m e ti, iro 7 ê te, S1b ehê 6 ê te! xêra
te ya mezın a ku mlnda şêx gehêşte te, an
negehêşte
te?!
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Ez ne benîedem im
kurîkê kerê me
Di Şerê Cîhanê yê YekemÎn de,leşkerên Urus tên
Bedlîsê jî digirin. Ji tirsa leşkerên Urus, yek
direve xwe dixe bin kerekî. Leşkerek, wî di bin
kerê de dibîne. U jê re dibêje:
- Ji bin kerê derkeve kuro, tu li wir çi dikî? ;
Mêrik ji bin kerê derdikeve û dibêje:
-Mamê Urus, mamê Urus, ez ne beniadem
im. Ez kurikê
kerê
me, şirê
diya
xwe
vedixwim.
Eskerê Uris, bi hêrs jê re dibêje:
-Madem ku tu kurÎkê kerêyÎ, tu di bi n kerê nêr
de çi di kî?
Ew dibêje:
- Mamê Uri s, di ya min mi ri ye, ez bib avê xwe re
digerim!
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Rêça çêleka

xweyxwer

Rojek, yek çêlekekê ji xwe re dikire û tîne
mel ê. Ew xw ey di de çêl ekê û wê di xe gavê
(hewşê).
Deriyê gavê ji bîr dike, ku bigire.
Çêl eke xerîb ji gavê derdi keve û di çe. Xwedi yê
wê deme sibehê zû tê, li çêlekê dinêre, ku ew
tune. Ew, dikeve pey rêçe çêlekê. Mixebin çend
rêçên deweren tevlîhev
bûne. Mêrik dike nekê
ni kere wen ji nevhevdû derxe. Xwedi yê çêlekê bi
xwe re di peyve:
-Ne bevo, wellehÎ ku ez bikevim şer rêçe wê,
ez dê ji çêl eke xwe bibim. Beştir ewe, ku ez
rêxen tem bikim.
Tiliye xwe ye eş hedê li rêxê dixe, dike devê
xwe û tem dike. U Pê re dibêje:
-Ev bê xweye. Rêxe çêl eke min bi xweye. Ji
ber ku min êverê xwey debû pê.
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Gazî Mehemed bike
Heki mek, ji berdevi kê xwe re dibêj e:
-Here gezÎ Mehemed bi ke, bile were be mi n,. Îşê
min pê heye.
Berdevi k di çe 11nev Qesebê çi QesMehemed hene
wen berh evd u dik e û tî ne. VekÎdi n jîd i çe gil i ye
berdevi k ji heki m re di ke:
-Hekim
Boeg, berdevikê
te çuye,
hemû
Mehemedên bej êr berhev ki r Û enÎye vi re.
Hekim hêrs dibe, gezÎ berdevik dike û jê re
dibêje:
-Min ji te re got here gezÎ Mehemed bike, te
çuye hemû Mehemedên bejer berhev kirîye
û
enÎye? Tu çi kêm eqil mi rovekÎ!
Berdevik bi ewekÎ hurmetker
bersive hekim
dide:

-Hekim
Mehemed

Beg,
di ney
wen
de kijen
Ji te re lezl m e, Jixwe
re gezi

wi bike û hllblbJêre.~.
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Ev şerefe hen
ji her kesî re nekeve
Li Si wêrekê, ell yeki devêj e ser di j mi nê xwe,
tem 7 kes ji wen dikujin. Mêrkuj direvin û di
nebere çend deqiqen de wende dibin.
Herwehe
mêrkuj ne tên dîtin û ne jî tên gi rt in. Her 7
termên mêren 11 nevê dimîne. Xelkê qezê, polîs û
cendi rmên dewl etê 11 ser ven termên bê xwedî û
bê qetil dicivÎn. Xelk ji hevdu dipirse:
-Gelo mêrkuj kî bûn, çend kes bûn, ku 7 kesen li
ser hevdu kuşU n?
Ciwemêrek dinêre ku yekî mêrxes dernekevê û
dest bi xwe ve nede û nebêje; "wele min kuşt."
Ew, ji vê rewşe hen gelek eciz dibe û ji mirov û
nesên der-dore xwe re dibêje:
-Wex lewa me mêrenÎ qelihiye! 7 mêr ketîye
erdê û yek dernekeve û nebêje"min wen kuştl" Ev
şeref û mêrxesi ye hen ji her kesÎ re nekeve. Me
mêrenÎ 11 di nyeyê qedi ye 1ewa! Xel k jibo kuşU ne
mêrek cenê xwe derdixe, lê yê me 7 mêrên
bebe-egît jî keti ne erdê, dîse yek dest bi xwe ve
deneyine û vê şerefe mezin ji xwe re neke mel!
Ew, heme ber bi cendirme ve diçe û jê re
dibêje:
-Weh weh. "ez bevê Berzo û kekê Fetê me! Min
her hef tî bi derbekî kuştl
30 .
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Hîn mezin
Kurdek di çe esker û çend meh paşê, namekê ji
bavê xwe re di şîne. Bavê wî, ji der û cîranên
xwe re dibêje:
-Lawê mi n, ji mi n re name şandÎye û di nama
xwe de dinivîse, ku "bavo, ez bûm mirovekî gelek
mezin."
Ji cîranan yek jê di pi rse:
-Apo, gelo ew buye onbaşÎ?
Apo, serê xwe di mana na de di hej Îne û pê re
dibêje:
-Na, na hîn mezin!
Vekî di n, meraq di ke û di bêje:
-Qey, ew buye çaw Îş?
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Apo, destê xwe dlbe û tlne û jl wen re dlbêje:
-Tew ... Lewa, hîn mezln, hîn mezln! Ew kurê
bevê xwe ye! Çû, çû!
Vekî din dibêje:
- We11e re st e. Ew gel ekb i eqil bû. D1be ku ew
bibe beşçewÎş!
Apo, hêrs d1beû d1bêj e:
-Teres gelek mezin buye. Bi j or ve çuye, lewa!
Dibêjin:
-We11e heye- tune ew buye serbez!
Apo:
-Ne bevo, hîn jî bi jor ve çuye.
Evcer ew ên hezir hem bi kela dikenin û hem jî
1ê hêrs dibi n:
-Me ew, bû çi, qey nebe gen erel ? Ke deb êj e
nevê terf1 ye WÎ çî ye?
Apo bÎstekÎ, dide xwe û eqll peşê dikeve bÎre
wî û dibêje:
-Hee,hee het bÎre min. Ew buye emirer
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Pezê sor
Rojek ji rojan, axayek, ji bo firotinê,
çend
pezên xwe yên sor digire û diçe bajêr.
Şivanê
axê jî pê re ye û ew bi xwe 11 pezan di nêre.
Şi vanê reben heta wê rojê Qet baj êr nedîtîye.
Şivan, di ketina nav bajêr de, çi bibîne baş e:
Di bîne, ku yekî ser bi şaşi k hil ki şaye cîhekî
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gel ek bil i nd (j i ber ku wî mi nare nedîtiye)
û
destê xwe kiriye
bin guhê xwe û heta jê tê
diqîre. Şivan matmayî dimîne û xwe bi xwe;
"Gelo çi qewimî ye?"
Şi van bi 1ez bi ser axayê xwe de vedi gere û jê
dipirse:
-Ezbenî, gelo ev çi qîrîn û zirêna vî ciwamêrê
han e?
Axa dibêje:
-Mel eyê baj êr e, bandi de.
Şi van tiştekî fêm nake û 1ê ve di gerÎne:
-Erê ezbenî, jibo çi bandi de?
Axa bi hêrs destê xwe 1i ba di xe û di bêje:
-Dev jê berde li karê xwe binêr!
Tiştekî
tune.Dibêje "werin nimêjê."
Dilê şivan dîsa nakeve cîh û pirsa xwe ya dawÎ
ji axayê xwe di ke:
-Ezbenî yanî ez dixwazim
bêjim, ku zerara
bandana wÎ, ji van pezên me yê sor re heye an
na?
Axa hem serê xwe dil eqîne û hem jî bi dengekî
bilind:
-Na 10...çi zerar!
Wê demê di 1ê şi van di keve cîh û pê re çoya xwe
di he jîne:
-Madem ku zerara wî ji bezê sor re tune, hema
çiqas dizire, bila bizire. Xem nîn e.
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Deve

Û

kêç

Kurdek, jl eskerlya Tlrkan tê Îzlnê. Gundî, der Û
cîran hemû dlçln blxêrhatlna wÎ.
Heta devê derî kulav,pelas û cacÎman radl xl n.
Kuf te kufta clgareyên eskerlyê ne. Refek mêr
tê n,ref ek ra dl bl n...
Herkes behsa eskerlya xwe dlke. Navên bajarên
ku tê de eskerlyê klrlne ,.. û yên Qumandar, çawÎş û
hevalên xwe dlbêjln. En ku 30-40 sal berê jî
eskerÎya
xwe klrlne, eskerlya wan dlkeve bîra
wan û ew jî wekî ku nû j 1 eskerîyê bên, kunye û
adresên xwe dlxwÎnln. Li ser eskerlyê plrsan jl
hevdu dlplrsln
û hevdu Îmtlhan dlkln. TlrkÎya
hevdu dlcerbÎnln.
Tev11hevÎ dom dlke. Keyayê
gund Qlrlka
xwe çêdlke
û hemuyan
dlde
seknandl n:
-Gelî cl vatê, ka pl çek dengên xwe bl bl rl n. Bes
e, em blnêrln ka tlrkÎya eskerê me çawa ye. U jl
yê esker dl pl rse:
-Esker axa tı rkÎya te çawa ye?
Esker, bl awekÎ bawermend:
-Bl Îzl na xwedê, ez dl demekî gel ek kurt de baş
b1 tı rk Î f êrb ûm...
Kal ekî pal day Î jî, 11 Qunc1k xwe ra st d1ke û j 1
esker dl pl rse:
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-Ka de bêje, bi tirkî navê qazê çî ye?
Esker bi ken:
-Qazl erÎ ye,apo.
Evcar yeki din ji esker dipirse:
-Lê, navê xanî çî ye?
Esker:
- Mal nek et, j i wê hes atir ra hmax wed ê ye. Nti V ê
wî mallerÎ
ye.
Kenîn odê tije dike. Dibêjin "aferîn, wele tu baş
bit i rk Î fêr bûy Î."
Vekî din:
-Ka
bizanibe, navê kê çê çî ye?
Esker gelek hêrs dibe û dibêje:
-De di tirkî de navên tiştên weha yên biçûk
tun in!
Xwedi yê Dirsê xwe eci z nake û pi rsekê di n jê
di pi rse:
- Kab i tirk Îna vê dev ê çî ye?
Esker axa serê xwe di ke ber xwe û bersi v di de:
-Bi xwedê, di tirkî de navên heywanên weha
yên mezin jî tune ne!
Vek din dibêje:
-De baş e, navên heywanên weha yên mezin û
bi çûk tun in, 1ê navê taj Îyê çî ye?
Esker bÎstekÎ disekine û paşê:
-Wel e heta ez hatim jî, hîn jêre nav nedîtibû.
Lê, ez bawer im, ku dê navê tajî1erÎ
Lê bikin!...
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Du unîversîte

û

du 1êko 1înên zanyarî
Unîversîta bajarê istanbolê ji sala1923-an
ve,
11 ser bi nya ta Kurdan 1êko lînekê zanyarî (1) di ke.
Unîversîte,
gehÎşt armanca xwe. 01 dawîya
lêkolîna xwe de unîversîtê
da Îspatkirin
(1) ku
kelîma Kurd, jl berfa hişk tê. Dlbêje ku "11
welatê ku Îro Kurd 11 wl r dl j În, zi vi stanan berf
gelek dlbare. U dema sayî çêdibe berf hişk dlbe.
Heger mi rov di ser berfa hi şk de dl meşe, berf
dlke"klrt-klrt."
Di wextê de ev kirt-kirt
bûye
kurd. Jl ber wê jî, Kurd ne mlletekê serbixwe
ne. Tlrkên çîya ne. Navên wan ên dîrokî jî eve."
Jl Alı yê di n ve jî, Unîversîta
Kurdî ya 11
Stockhol mê ku j 1 all yê çend kesên super ve
hatlye avakirin, 11 ser blnyata dîroka Tlrkan jl
sala 1980 Î
vl r ve 1êkol Înekê zanyarî
(1)
didomîne. isal ew jî gehÎşt dawîya xebata xwe.
L1 gor vê Unîversîta
han jî, bi awekÎ zanyarî
navên Tı rkan ji vê bûyerê çêbûye:
"Dema Ti rk j 1 Asyaya Navîn ber bl Anato 1ê ve
hatlne, hemû slwarÎ bûne. Bl rojan 11 ser plşta
hespan meşîya ne. Dema hesp meşÎne tı rt -t 1rt û
zlrt-zlrt
klrlne. Tlrt
bûye Tlrk. û herweha
navên wan Tirk maye.
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Şorbe ji qetê çêtir e
Du gundî, radlbln dlçln gundekê cîran, mala
nasên xwe. Dema dl gîhên perê gund, j 1 hevdu
x at 1r d1xwa z 1nûh erk es d1çem ala nas û dos t ê
xwe.
Ber êvarê,
dîsa xebera çûndlna malê dldln
hevdu, 11 ser bêderên gund hevdu dl bînl n û rîya
gundê xwe dlkudînln.
Vek j 1 wan, dl mal a nasê xwe de bl tenî şorbe
xwarîye. Ev şorbe, ne bl qîma wî buye. Lê, ew bl
hêvîya zîyafetekê gelek xweş û tamdar buye. 01
zlkê xwe de jî, jl nasê xwe bl taybetî
jl
kevanîya wî gelek qeherîye. Ew bawer e, ku
heval ê wî j L dl mal a nasê xwe de zîyafetekî
gelek xweş xawrîye.
Jl ber vê yekê jî xwe
raneglrtlye
û jl hevalê xwe dlplrse:
-Lo heval, gelo te îro dl mala nasê xwe de çl
xwar, çl vexwar?
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Hevel ê wî, wekî ku Qet deng neçe pê, dengê xwe
neke. Lê, ew dîse JÎ, jê dipirse.Hevel,
serê xwe
dike ber xwe û bi mize miz dibêje:
-Qet nepi rse 101
Şorbexwer i srer di ke:
-Me çi me, pi rski ri n şerm e? Ke bibêj e te çi
xwer?
Ew cerekê din dibêje "qet,"
Şorbexwer heme kume xwe pêşve dikşîne ser
çevên xwI:! û bi ken di bêje:
-De beş e, ku yê te Qet e. Min digot Qey min
zerer ki r. Bi Mi hemed û ise, dîse şorbe sed cerî
ji qetê
çêtir el
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Ji xwe em jî
1i ent iyen di geri yen
Di 12 ê Aderê de cendirmeyên Tirk, devêjin ser
mele m em ûre k. Dim ele wî de gel ek pirt ûk
dibînin. Pirtûken berhev dikin û destên memûr jî
1i derê kel em çen di xin ûdi xwe zin wÎ bib i n
qereqolê. Memûr ji qumender lev'e- ricen dike û
dibêje:
-Ez tênegÎhêm,
ku hûn jibo
çi mi n di bi n
qereqol ê?
Qumender bi ser de diqîre û dibêje:
-Tu kî dixepÎnÎ ulen! Tu Komonîstî. Ke li ven
pirtûken
binêr. Ji derî komonÎsten
kî hewqes
pi rtûk berhev di ke û di xwîne heee!..
Memûr dest bi sonden dike:
-Qum enden beg, bi serê Ateturkê mezin, ez ne
kom 0 nÎ s tim.
Ez en t i- kom 0 nî st 1m. Ev pirt ûk
jî hemû yên ent Î -komonîst in. Ke 1i pi rtûken beş
binêre. U ez bi xwe,
bi sÎyesetê ve jî mijûl
nebi m. Ez ji te gel ek ri ce di ki m, destên mi n veke
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carekî di n ji serî ve 11pi rtûkan bi nêre ..
Qumandar,
11 ser van peyvên memûr çend
Qundax 11ser hevdu 11nav pi şta memûr di de. Kef
û kepûr bi devê wÎ di keve û dest bi çêran di ke:
-Ulan ker kurê kerê!.. Hîn komonîstî bes nîn e,
evcar antî -komonîst ha!.. Hîn hûn komonÎstîyê jî.
j i xwe re bi çûk di bÎn inû di bi nan tî. Ula n em j i
j i )(W e 11 fl n ti yên wek i te di geri ni
¥LÎ digirin û dibin.
Û
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Hey Dinyayê
Di şevekê zivistanê ya tarî û dirêj de,mêrikek û
jina xwe li mal ê, 11 ba agi rê xwe yê gurr û geş
rûdi ni n. Qurm- Qot û êzi ngan davêj i n ser agi r.
Arûna (kuçi ka) xwe sor û ron di ki n. Her yekî di
Qunci kekÎ de pal di de. Kêf kêfa mêri k e. Gul pe
gul p ji Qelûna wÎ di çe. Ji ni k jî goreyên Qetandi
di refîne.
Mêri k, çend gul pên di n jî. li Qelûna xwe di xe û
11 jina xwe dinêre. Paşê ji cigera xwe axÎnekê
kûr di ki şîne:
-Hey di nyayê! Di nya çi bêxêr e! Çi bêbext e!
Ji nê te dît weha ye, şeva di nê tu li vî QuncÎ bû û
ez jî. li Qunci kat e rû niş tib ûm. i şev jî, ez 1i vira
me û tu jî li wir î! Mirov teyrê bê pel e,'bê pel!
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Qançûl van

Û

ziyareta

bavê

Hete 40.-50 sel berî jî, li Kurdistenê Qençûle
(verguye)
pez û deweren
hebû. QençÛ1ven
(tehsîlder),
gund bi gund û mel bimel digerîye û
Qençûlê berhev dikir. Gundî xizen bûn. Nikeri bûn
Qençûl ê bi di n dewl etê. Gundîyên ku çend pez, en
dewerên wen hebûye û ni keri bûye heqê Qençûl ê
bi de, Qençûl ven redi hi şt in bi zi n, en çêl eke wî û
jiber Qençûl ê ve di bi ri n di frot in. Ji ber ku bi ri n
û fi raU ne pez û deweren pi çek zehmet bû,
eşyeyên mel ê yên bi Qîmet hebûye, wen di bi ri n û
difi rot in.
Deme Qençûl ven di heti n gund, êdi gundîyen
çewe fl rsend bi dîte pez û dewerên xwe, en li
exuren, en jî 11 çol ê vedi şert, hete ku Qençûl ven
ji gund derkete. Herwehe bi çend ro j en gundÎyen
pez û dewerên xwe ji çîye û çolê nedenÎ melê.
CerÎnen Qençûl ven derdi ket in çol Û çÎyen
11
dewer û pezen digeriye. CerÎnen jî, diçûn ser
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del avê n gun d Û wan li s er del av di gi rt in. Û
herweha ew û gundî kî, kî xapand û kî, kî gi rt.
Pi rê caran gundîyan jî, hevdu gil Î di ki r û
he j mara dewar û bi zi nên gundîyên xwe di dan
qançû1 van. Bi taybetî ew mal batên ku navbera
wan tune bûn, hevdu gilî di ki ri n.
Li hêla Bîngolê, rojekî qançû1van diçe gundekî.
Xebera hatina qançû1van tê gund. Gundî dîsa
tertî- fertî dibin. QançÛ1van, mal bi mal digere û
qançû1ê berhev dike. Dor tê ser mala gundÎyekÎ
xizan. Sê bizin û kerekî wÎ heye. Ew nikare
qançû1a wan' bide. Difikire
çawa fenekê li serê
qançû1 van çêke û qançûl a kerê nede. Radi be kerê
xwe di be oda rûni şt i nê, wÎ di xe erdê. Herdu
lingên wÎ girê dide û çiqas pot û pertal di mala
wî de hene davêje ser. Lê ya herî xirab cîranê wî
yê bê bext, bi vî karê wî di hese û bi di zî rewşê
ji qançû1van re bahs dike. Dema Qançûlvan tê
axura wî û qançû1a hersê bizinê wî dibire, jê
di pi rse:
-Gelo êdî tişekî te nema? Hemû heywanên te ev
in?
Gundî herdu destên xwe di de ser hevdu û xwe
xûz di ke:
- Bel ê efe ndî, j i xwe j i derî sê biz ina n tiş tek Î
min nîn e.
Qançûl van,di çe odê û ew ti ştê ecêb ku di nav
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nlvÎn Û pertelen
de ye dlbÎne û jê dlplrse:
-Ke ev çî ye?
Gundî bl ewekÎ reben bersîv dl de:
-Wele ew bevê mln e Û nesex (nexweş) e.
QençÛlven lê vedigerîne:
-01 vê ez pl rse wî bl kl m. Em nesên hevdu yên
kevn 1n. Jl xwe sel ê cerek ez têm, dl be,ku em
hevdu cerekÎ dl n nebÎnl n.
Teye m 1ri nê gun dÎ d1g1re. Olle rl ze û pêre:
-Ef endÎ i rewşe wî ne beş e. Tu dl zen Î ew kel e
û nexweş e jî. ez jl te şermÎ me. Ew blnê xwe jî
pîs dl ke. Hêşê wî jîne
11 serê wÎ ye. Tu kesî jî
nesneke. Mln zÎyerete
te tememÎ
Qebûl kl r, 11
ser çevên min.
Lê, gund Î dl ke nek ê, Qen çû 1ve n dl zÎye rt e be v ê
de 1srer dl ke. U ber bl nl vÎnen di çe. L1 be wî
diseklne û dlbêje:
-Selemûeleykum,
xelê
Hesen
tu çeweyÎ?
Mel xl reb ke 1ehêfê pi çek j 1 ser serê xwe bevê je.
Tu çewe nefes dl gl rî lo?
Jl nev n 1vîn en û pertel en hîç deng derne keve.
Gundî dest devê je m11ê Qençûl ven û jêre
1even
dlke:
-Efendî ez bl gorî, hêşê wÎ, ne 11 serê wÎ ye. Ke
em derkevln
der. QençÛlven, hîn jî nêzîk dlbe û
dlbêje:
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-Ka rabe, rabe xal ê Hesen!
Qançûl van ,pot û pertalan davêje, davê je û kerê
tazî derdikeve ortê. Ew, bi ser gundî ve vedigere:
-Mal neket tu dê ni ha ji german ûji
bê
hewabûnê bavê xwe nekujÎ? Heyf û heyfa bavê
te!!. Mêr û ci wamêrekÎ wekî bavê te, 11darê di nê
tune lawo!

46

Kurdê Afrîkayê
Ew kesên bîyanî yên (xerîb) ku nû tên Swêdê,
pêwîst e, ku berî her1n fêrê zlmanê swêdî b1b1n.
J1 bo fêrbûna zl manê swêdî jî, d1b1stanên ge1êrÎ
hene. Her bÎyan Î, d1 van dj bj stanan de fêrî swêdî
dj be. L1 Swêdê, dj dj b1stanan de adetek heye,
roja destpêkjr1na djbjstanê, dj serî de mamoste
û b1 du re jî, b1 dorê her şagj rt (xwendevan) xwe
djde nasand1n. Navê xwe û welatê xwe djbêje.
P1ştÎ 12 ê ilona 1980 Î gelek Kurdên polîtîk
de rk etı n derî wela t. H1nek j j wan jî, hat j n
Swêdê. Wekî her bîyanî, wan Kurdan jî dest b1
dj b1stanên zj manê swêdî kj rj n. Rojekê,
dj
destpêka sjn1fekê de mamosta swêdî djkeve
sln1fê û navê xwe û welatê xwe djbêje. Paşê b1
rêzê re şag1rt destpêdikin û xwe didin nasandin.
Vê yekem, dj bêje "Jag kommer fron Kurdi stan i
iran." Vanî ez ji Kurdistana iranê me. Vê duyemîn
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di bêje," jag kem mer fren Kurdi stan i Turki yet."
Ez ji Kurdistan Tirkîyê me. Vê sêyemîn jî Kurd e.
Ew jî dibêje,"jag
kemmer fren Kurdistan i irak."
Tu çima nabêjî yê çaran jî Kurde û ew jî dibêje,
"jag kemmer fren Kurdistan i Suriyen." Li kêleka
wî Kurdî jî, yekî reşi k ê Afrîkî rûni şt îye. Reşi k
difikire,
Kurdistan
iraq,
Kurdistan
iran,
Kurdi stan Suri ye û Kurdi stan Ti rki ye; matmayî
di m îne. Evcar ni zane ku van her çar dewl etan
Kurdi stanê di nav xwe de parve ki ri ne. Ew di bêj e
Qey mi rev dema navê wel atê xwe bêje, di vê bi
swêdî bêja (kelîma) Kurdistanê jî pê re bêje. U
ew jî di bê je, "j ag kom mer fron Kurdi stan i
A frika."
Vanî, ez ji Kurdi stana Afrîkayê me.
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E rrri k 1ew 0 L i cê
j i PÎ ri k me zin tir e
Pîrik 11 dorhêla Licê goma(mezra) gundê Celkê
ye. Heye 9-10 maL. Di qontara girekî de ye, ku
qet gundekî din jê ve nexuya ye .. Huseynîg jî
gundê cîranê wî ye. Ew 11 gor Pîrikê mezin e.
Heye 150-200 maL. Evcar Huseynîg jî, di perpal ê
cîyayekê di n de ye û qet ji pîri k jî nexwuya ye.
Heta ku mirov hllnekişe ser çîya, mirov nikare
gund bibîne. Vekî Pîrikî heye, wî, heta 17-18
saliya xwe, ji derî Pirikê gundekî din nedîtîye.
Di Piştî 17-18 saliya xwe de, rojekê bi yekî
gundi yê xwe re diçe gundê cîran Huseyni gê. Dema
bi ser çîya di kevi nêdî Huseynîg xwuya dike,
pîrikî 11çokên xwe dixe û pêre heta jê tê diqîre:
-Errr1 k lawo i Lf cê ji PÎri k mezi nt i r el
Ji ber ku wî,bi tenê navê Licê bîhîstîye. U ji
Huseynîg re jî, dibêje qey Licê ye.
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Egel nemûse ereb e
Kurdek,
b1 xencera
xwe davê je ser Erebekî
çekdar û çekê wî jê d1g1re. Eba wÎ jê d1ke. Paşî
k1ras û derpêyê wÎ. U herweha b1 hêsayî wÎ tazî
d1ke. L1 serê Ereb ega1 tenê d1mîne. Lê Ereb ega1 ê
nade. Kurd xencera xwe 1ê gl j d1ke û b1 ser re
d1Qîre:
-Ka ega1 ê jî b1de, an ez dê te b1kuj 1m.
Ereb d1bê je:
-Nabe! Ega1 namûsa m1n e! destê xwe d1rê jî
namûsa m1n meke.
Heger tu destê xwe d1rêjÎ
ega1 a m1 n b1kî, well e b1ll e ez dê xwîn b1rj În1 m!
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Ordixanê bextereşê

emirqot'

Ordl xanê Celîl,
nl vÎskarekÎ
Kurd e. Ew, 11
Sovyet 1stanê dl jî. Ordl xan, di bl hara 1988-an de
bl mêvanî hate Swêdê. Federasyona Komeleyên
Kurdl stanê 11 Swêdê,l1 ser hat 1na OrdÎxan 11
Baj arê Stockhol mê eı vîn ekê pêkanî. 01 vê eı vîna
han de, nlvÎskarê
Kurd OrdÎxan, 11 ser Kurdên
SovÎyetê agahdarl yek da. 01 beşa dawl ya eı vînê
de Kurdên 11 Stockholmê çend plrsên sîyasÎ jl
OrdÎxan klrin.
L1 ser van pirsan OrdÎxan, bl
kurtahî bersl vekê weha da:
-Ma ez pêxember
im, Mihemed im~ çi me?
Ez dê çawa karlblm bersiva van pirsan bidlm. Ez
bl karûbarê sîyasÎ ve ml j û1 nabl m. j 1 ber vê yekê
jî pirsên sîyasî ji mln nekln. Hûn karin bipirsin û
bibêjln,tu
çl dlkÎ, malbata te' çi dike? Belê jl
mi n tl ştên weha pirs bi ki n. Mi n heta niha gel ek
tı şt nl vÎsÎye. Nl ha jî, ez bi n1fl r û duayên kurdî
re blmjû1 lm. Heger hûn çend niflran 11min blkln,
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dê zehf baş blbe. Ez jî, dê wan blnlvîslm. Heger
hûn du an jî 11 mln blkln,ew çax mala we û heft
bavê we avabe!
Çend roj dl ser vê cl vîna han de derbas dl be.
Kurdekî dl xwaze, ku j 1 alîyê berhevkl rl na nl firan
ve alikarl ya Ordj xan bj ke û çend nHj ran jêre
bjbêje. Ew, jj Kurdên Stockholmê fêrdjbe, ku ew
ro j Ordîxan 11 mala kê ye. Radj be tel efonê wê
mal ê dj ke. U j 1 xwedîyê mal ê rj ca dj ke, ku bj
Ordîxan re Qjse bj ke. Ordj xan tê ser tel efonê û
djbêje:
-Alo!
Kurdê Stockhol mê bê ku jêre bêje "rojbaş" û
xwe pê bl de nasandj n û bjbêj e "mj n j j te re çend
nH j ra n be rh ev k 1rî ye," hem a bj awe kÎle z û bez
dest bj xwendlna lîsta xwe ya nHlran djke:
-Bextê te reş be, emrê te Qot be! Hohoyy rebîyo
tu blkî nekî, Qet têr nexwÎ! Çûndln hebe, hatjn
tune be! Tu jj balafirê bjkevÎ perçeyê herî mezın
guhên te bın !
Kurdê me yê sor, 11xwendınê sor dıbe û nHlrên
xwe dlxwÎne.
Lê, Ordixan,
dl telefonê
de,lê
dlQÎre:

-Kuro tu kî yî? Tu çl mirovekî
bê heye yî? MerÎ jl mêvenê
qezl yen di ke?
U bl hêrs te 1efonê 1ê dl glre.
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bê şerm û
xere ven

Xweri ne nebi yen
Peyeyek di çe gundekî dûr. Ji bo çend rojen di be
mêvenderê me1betekê.
Roje pêşî sê den li dû hev, jê re xwerine
kundi ren (kul i nd,kudi k,kudîyen)
çêdi ki n. Roje
duyemîn kundir, roje sêyemîn dîse kundir ...Tu
nebêj î bexçeyê wen ê kundi ren heye. Heme jê
di ki n Û xweri nê çêdi ki n. Mêven, êdî ji kundi ren
têr dibe. Hete ji wen nefret dike. Dilê wî diçe
goşt. Ji xwe re di bê je, "heger
si behê jî ew
kundir bînin, ez dê p1enekê li serê wen çêbikim."
Si behê dîse teştê tê, ew di nêre kundi r e!
Xwedi yê me1ê çewe sîni ye teştê rest di ke,
mêven redibe pîyen, herdu destê xwe wekî ku
ni mêj ê bi ke di de serhevdu û dest bi tobe û
estefurellehen
dike.
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Xwediyê malê 11 hember ev rewşa han matmaYÎ
dimîne. Paşê ji mêvanê xwe yê hêja dipırse:
-Ev çî ye ezbenî? Tu çi ma weha di kî?
Mêvanê wÎ, bi awekÎ stuxwar
bersîva wî di de:
-Ezbenî, ez 11 ku, xwarina kundıran 11 ku! Li gor
kum i n xwe nd1yeû pêd 1zan im, kun dir xwa ri na
ne biyan e. Xwa ri na ew 11yan e. Gun ehkar û ca hilê
mîna mi n, kare kundı r bi xwe! Ev zêdeyê serê mı n
û heftsed
bavên mln eL. Bı xwedê ez devê xwe
na d 1mê! Qet 1s ra r mek e û m 1n û xwe tev de j Î
gunehkar meke!
Xwe d1yê mal ê ,j 1 all yek ê ve fl ra Qan be rh evd 1k e
û j 1 all yêd 1n de jî, j 1 mê van ê xwe d1P 1rs e:
-Baş e kurban, tu çl dlxwÎ, ez jı te re bÎnım.?
Li Qlsûrê me jî menêre! Em vê mesela han jî
nizanl bûn. Ka de bêje?
.
Mêvan hêdî di ciyê xwe de rûdine û nerm nerm
dibêje:

-N6
keko,n61
Ez n6XW6zim
we bikim
zer6rê.
Ez ne xerîb
im.
Ji
bo min
mesrefekê
zêde
nekin.
Hem6
hûn
mirîşkekê
Qun bu
zêçll
(zl1Q)
ser
bij êbi ki n bes el.
Ji xwe mesref6
zêde
her6m e.
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Cigerxwîn

û dewe nemûsê

Ci gerxwÎn, ro j ekê di nêre, ku peyeyekÎ çekê xwe
girtiye û êrîşê ser mele yekî din dike. Hinekê din
jîp ê girt in e ûne hê11n, ku ewê ri Ş bib e ser m el ê.
Cigerxwin dipirse:
-çî ye lewa, çi buye? Tu çi her buyî û dev 11
xwe dikî?
Mêri k, bi devekî kef ,kepûr û gil êz di bêje:
-Min berdin. Dewe dewe nemûsê ye. Pêşberê
mi n nebi n. Di vê Îro ev bê nemûsê hen bê kuştin.
Demek şûn de pi çek hêrse wÎ dekeve ,wÎ ji wi r
digirin û dibin mele yekî din. Peşê jê dipirsin:
-Bire, ev çi ker û helê te ye?
Gelo mêrik
destdirêjiye
nemûse te kiriye çî ye?
Ew hinek jî hêrs di be û dOQÎre:
-Zêdeyî zerê wî heftsed bevê wî ye. Welle ez
Qepexe serê wÎ difrÎni m. Ne, wÎ çend gotinên
nexweş ji jine min re gotiye. Lê, ez sed cer
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kurbene wî bim, ku jê re bihêlim. Ez dê dîse wî
pêzewengÎ
hen bikujim. Dew dewe demûsê ye.
Xwîn vê yekê peQij di ke.
Ci gerxwÎn, bi seeten di ber û ser de di de mêri k
Îkne nebe. Dibêje "daw dawa namûsê ye:
Cigerxwîn diQehre û bi ser re diqîre:
-Kuro, te Betmenê û Kerkûkê dît îye. Li wi r bi
sed mîtroyen buxrî û si1indirên Tirken û Ereben
dikevin dê û jine te. Tu wen nebÎnî û nebêjî
"dawe dawa namûsê" ye. Tu hetî du gotinên
bireyê xwe yê Kurd dikî "dewe nemûsê," ne! De
heydê siktir
be ji ven deren, bê namûsê
netewÎ gidî wel1e bîl1e!..
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Fi zÎka burj uvazÎ
NÎyazÎ -westa, 11 DÎyarbeki rê cil di rûn(terzî)
bÛ.l0-Sa1 berî, ew çû ser heqiya xwe. Mirovekî
zîrek û sosyalîst bû. Di wê demê de tesîr û fêda
wî 1i ser gel ek şoreşger û welatparêzan çêbû. Ji
ber vê yekê jî, hemû welatparêz
û şoreşgerên
derdora DÎyarbeki rê, ji NÎyazÎ Westa hez di ki r û
hurmet jêre şandi dan. Di kana wî mîna komela
şoreşgeran bû. Çend radi bûn, çend di n rûdi ni şt in.
Guhderiya sohbet û pêkenÎnên wÎ dikirin. Sohbeta
wî ya herî xweş û şêri n dema ji şoreşgeran eci z
dibû, ji wan re çêran dikir
û 11 ser wan
pêkenînan çêdikir bû.
Rojekê ez û çend heval çûne dikana wÎ û
rûni şt in. WÎ ji me re çay Îkram ki r. dest bi
sohbetê ki r. Me hewqas dît, ku çend xwendekarên
i nstut iya DÎyarbeki rê jî hatin di kana wÎ. Li hal
xat i rên hevdu pi rSÎn. Vekî ji xwendekarekî pi rSÎ:
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- Niha wexta Îmt ihanan e, dersên te çawa
di çi n?
Xwedekar, berî serê xwe bi mana guhnede de
he j an û paşê:
-Wele ez di dersa fizÎkê de mam. Ufff de fizîka
burj uvazi ye, sankÎ çi jê dertê ...
Hi n wî dawi ya Qiseki ri na xwe ne anîbû, NÎyazÎ
Westa dest avêt cawbi ra (meQesa) xwe û ber bi
xwendekarê i nstutuyê çû û bi ser re QÎri ya:
-De
rabbbbe,
seyê
ji
seyî
ketîl...
We
pêxwasiyê
jî kirîye
şoreşgerî.
Pêxwas
kurê pêxwas.
Ev çi bê na mûsî ye. Tarîha
burjuvazê
dibe,
ekonomiya
burjuvazî
dibe.Lê
fi zîk ... Ew çax derîyê
di bi stan an
bi gi rl n lawo .. Bêj 1n cahîlÎ
şoreşgerî
ye ..
Hîç nebe, em jî bizanibin!
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Li gor islamê du dinye hene
Berî 1980 Î, 11 Kurdi stana Jorîn Maoi stî û
Sovyetî gel ek di j berên hevdu bûn. Şoreşger dema
diçûn nav gel, berî minaQeşa sovyet û Çînê
di ki rl n. Wey 11 wî ku kî zora yê dl n blr. MaoÎst,
heta rengê oda Mao jî dlzanl bûn. Sovyet 1 jî her
roj reçeta taştê û şîva Brejnev dlhejmardln.
01 wê dema fl rtone de rojekê grûbek maoÎst j 1
bo propagandayê
dlçln
gundekî.
Gundîyan
komdlkln. Behsa Çîn û Mao dlkln. 01 wî gundê han
de KUKÎ jî heye. Vê KUKÎ bl maoÎstan re dl keve
mlnaQeşa teorîk. MaoÎst,dldln ser wÎ. Jl plrtûkên
Mao mîsalan dldln. Gundî hemû 11 der-dor wan
dlcevln û temaşa wan dlkln. Her ku dlçe MaoÎst
êrlşên teorîk dlbln ser ê KUK Î. Behsa Dlnyaya
Sêyemîn dlkln. KUKÎ dlnêre na, maoÎst dê wî
perşan blkln. Hema bl ser gundîyan ve dlzlvlre û
jl wan re dlbêje:
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-Gelî gundî yen we hemuyen bî xwe
bÎhÎst,
ku
evene behse Dînyeye Sêyemîn dîkîn. Wekî ku em
hemû pê dîzenîn,1f
gor dînê islemê
du dunye
hene. Vek ev dî nye ye, ku fenî ye û em têdene û
ye dîn jî exret
e. Me dînyeye
sîsêyen
jî ku
derket.
Ven berezen xwe şeş kî rî ne. Heqê wen
lêden û qatek în ...
Gundî dest devê jîn deren û meaÎst
nî zenî n çî
bêj î n û çî bî kî n. Vek jî wen, deme derbe yekem
dî xwe, hî şê wî tê serê wî, bez dî de û gezÎyê
hevel ên xwe dî ke:

-61 rev1 nı j 1 xwe kerê
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revizyonisten

eve!

Binaenal eyh
L1 gundekî, du mel betên di j mi nê hevdu hene. Ew
di sel ê dr;!çend cer 11hevdu di xi n. Werhesil wehe
ji qereqol û mehkemen xelî nebin.
Roj ek dîse ji wen mel beten yek, keri yek pezê
wen wende di be. Bi rojen di geri n-negeri n pez
nebÎni n. Serokê mel betê, berê xwe di de bej êr.
Di çe be erzûhel ven û jêre dibêj e:
- Efendî, filen mel bet Î keri yek pezê me di zÎ ye.
Di vê tu erzûhel ekê wehe bi ni vî sî , ku mel bete
wen, jin bi mêren ve kêmesÎ sedûselek bevêjÎ
hefsê.
Ji erzûhel ven re peri yekî bi don derdi keve. Kêfe
wê tê. Kexi zê xwe di ke deqtîl ayê û berçevi ke
xwe di de ber çevên xwe û bi du t 11i yen di keve
ser dektÎloye xwe. Dibe teq û berereqe wî...Çiqes
kelîmên erebi yên ku Tirk, di zimenê hiqûqê de
bi ker t Îni n wen 11pey hevdu rêz di ke. Ew, bi ser
xwedîyê pez re vedi gere:
-Apo ke 11 min binêr,
ez bînaenaleyh
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binivîsim?
Xwedîyê pez stuyê xwe xwer dike û bersiv
dide:
-Efendî,
ez bi kurben, me ez bi Qenûnê çi
dizenim ku binê elî-melî
jî bizenibim. Tu beş
di ze nî , çewe li Qenûnê beş tê, wehe bi ni vÎse.
Arzûhel ven berçevi kê xwe derdi xe, çevê xwe
miz dide û dibêje:
-Belê, belê ...Ez dibêjim,
bile tu bizenibÎ,
ku
bîn a ene 1e y h di Qenûnê de gel ek girî n9 e. Lê
herw ehege 1ekb i heye j Î he!
Xwedi yê pez bi heyecen ji erzûhe 1ven re di bêje:
-Efendî, bile cenê te, lewê te û dost û hezir sex
bin, pere ne muhîm e. Bes ku tu li Qenûnê bîne û
di Qenûnê de çi Qes ce zeyê gi ren heye, tu bi dî ser
pişte wen dizên bê nemûs. Ez ji te ev yek rice
dik im, kut u Qenûnê 1i wen diz en bi j dîn e. Pere, j i
epê te re şekÎl e !
Arzûhel ven bi kêf vedi gere ser deQtîl aye xwe û
dîse di be teq û berereQe wÎ. Dest bi ni vÎsendi ne
bînaeneleyhan
dike. Çend deqîqe peşê, kexiz ji
deQt Îl ayê derdi xe ûji
bo Îmze ki ri nê berpêşÎ
xwedîyê pez dike.
Xwedi yê pez xwendi n û ni vÎsendi ne wÎ tune, ew
ni kere bi n erzûhel ê Îmze bi ke. Di şûne Îmzê de
tiliye xwe boyex dike û 11 kexiz dide. Bi dû re,
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destê xwe dibe berîka şalwarê xwe, kÎsa peran
derdixe û ji arzûhalvan dipirse:
-Efendî ,ez bi kurban, dênê me çi Qas e?
Arzûhal van ti1 i ya xwe di de ser kaxi z û pê şan
dide:
-100 Lîra heqê arzûhal ê ye. Ka bi nêr, 1i çar
cîyan jî min bÎnaenal eyh nivîsîye;
ew jî her
yek 100 lîra ye, hemû dike 500 lîra.
Xwedi yê pez 500 lîrayê derdi xe di de ser masa
wÎ. Ji re-gelek spas dike. Arzûhala xwe digire û
berê xwe di de Qereqol ê.
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Çiqas polÎs heneı
hewqas jÎ bekçÎ hene
Bêll k Ahmed (MeH k Ahmed) ,sûka kevn û ya herî
mezl n a 01yarbekl rê ye. Herweha ew, cîhê tol az
û pêxwas ên Dlyarbeklrê
ye jî. Her Qebeday û
babe-egît berî, 11 Bê11k Ahmedê kab û guzên xwe
j 1 hevdu par dl kl n.
Roj ek, se rx weş ek j 1 polî san gel eke c 1z d1beû
di xwaze dij m Înê (çêr bi ke) wan bi de. Ew tê serê
suka Bêllk Ahmedê, heta jê tê narekê davêje û pê
re dibêje:
.,,-Heeeeyyyyyyı

U1an, çiqas polîs hene, ez dê Û

J1n .....
Hîn gotina ~we .. tev nake, hew dibîne, ku ji
hember ve polıs ten. Evcar gotina xwe diguhêze û
weha dibêje:
-U18nnn,
Ç1Q8S polis
bekçî hene h88881
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hene,

hewq8s

Jî,

Rehmetiye diya wê jî
min kir Şêx
Wextek 1i dorhêl ekê Kurdi stenê Şêxekî bi nev û
deng hebû. Nevê wê Şêx, ji Kerkûkê
hete
Mehebetê, ji Sêwesê hete Afrînê, di nev Kurdên
dÎnder û bê din belev bû. Ji her eliyê Kurdistenê
mirov diçin, wî ziyeret dikin. Bê hej mer jê re
pere Û mel di bexşÎni n.Zi ket û fitreyên xwe jêre
pêşkêş dikin. Wehe dibe, ku êdî kes nikere
hesebê mel hebûne Şêx bi ke. Ne serî û ne jî bi nî
heye. Xwedê, hÎvz û mehevze hebûne wî bi ke.
Li hêl ekê din ê Kurd i st enê jî, saf i yek Î gel ek
dÎnder û pek hebû. Ji ber ku xel kê gel ek behse wî
Şêxê hen di ke,êdÎ wehe buye, ku ew şev û roj ji
xeyel û xewe sofî dernekeve. Di dewî de, sofî,
i
nikere xwe rebigire, ew dikeve rê, ber bi weletê
Şêx ve di meşe. Bi rojen, bi heften 11 rê di çe. Bi
xêr û xweşÎ gehêşe dergehê Şêxê xwe.
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Sofî, bl evÎne dîn, xwe bl dll Û cen dl de xl zmete
Şêxê xwe. Wll 0 dl be, ku êdî ew ,ni kere şev û ro j
j 1 hevdu bl ke der. Sel dl çl n Û sel heti n. Sofî, mel,
jin û zerokên xwe jl evÎne dîn, ji bîr ve dike.
Tem pl ştî 7 selen, rojekê, jin Û zerokên wî tên
bÎre wÎ. Wekî serxweşê ku bi xwe bi hese, hêdî
hê dî ew, xwe nes dik e. Redi bed i çeh uz Û re Şêx,
jêre secde di be û rewşe jin Û zerokên xwe ji re
pêşkêş dl ke. Şêx, berê guhderi ye wî dl ke û peşê
jê re dlbêje:
-De beş e, here mele xwe! Lê, te 7 sel jl
teriqetê re hizmet kir. Xwedê û dergeh hizmete
te j 1 bîr neki n. Tu di zenÎ tiştekî
me tune. Ew
ceşi ke me ye yek selî, jixwe re bi gi r û here.
Sofî bedêle xizmete
7 selen ceşe xwe ye
yeksele dlgire û dikeve riye melê. Piştî 6-7
qonexen 11 gel i yek, ceşe j er êdî deyexê rê û
birêçûnê neke; dikeve û dimire. Sofî li sing û
çogên xwe di xe û hewer û qîrîn dl ke:
-Şêxê ml n çû rexmete xwedê!
Li kêl eke rê, li nev mêrgek, çelek dikole û Şêxê
xwe defi n dl ke. Li ser -gore şêx, şîn det Îne.
Kerwen û bezirgenên ku tên, xebere wefetkirlne
şêx dl bÎhÎsl n; heme dl cîh de ber û berxenên xwe
det Îni n û kevi r, ni hÎt û kll sê tîni n û zl yeretgehe
Şêx 1êd1k 1n. B1 çûn d1nûh
etin eke rw en û
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bazlrganan
re, dl demekê gelek kln de, navê
zl yareta şêx 11çar all yên Kurdl stanê belav dl be.
01be zîyareta, tawî û bawîyan, keç Û xort, bî û
j 1nebîyan, bê guneh û gunehkaran ... Rojekê deng
dl çe dl gehe guhên Şêxê Sofî jî. Çendek paşê êdî
yek ber bl Şêx naçe, her kes berê xwe dl de
tewafl ya şêxê Gelî. Şêx, dl nêre, jêre
nav Û
namûs nema. Ev Çl bela bû bl serde hat. Heta nlha
şêxekê weha 11 welat tune bû. Ew jl ku ve
derket? Ev çî ye û çl hîkmet e? Radlbe, bl çend
m urû dên xwe ve 11 hes pan s1w ar d1beû ber b1
Ziyareta
Şêxê Gelî ve dlkeve rê. Plştî çend
ro jan dl gîhe meqamê zul celal! Şêx dema j 1 hespê
xwe pe,ya dlbe û dlçe hundlrê zîyaretê,
dl îdare
û xlzmeta Şêx de, Sof1yê xwe dlbîne. Şaş dlbe û
d1mîn e. Şêx, Sofî d1k1şîn e Qunc1kê 'û se cera Şêx
jê dlplrse. Sofî bl ş,ermî jê re dlbêje:
-Ezbenî, ev Şêxê nav da, ew caşa ku te dabû
mln, ew bl xwe ye. 01 rê de 11vlra mlr û mln jî 11
ser wê zîyaret çêklr.
01be tlQe tlQa Şêx û dlkene:
-Bl rastî
ji, ew j 1 cl nsê kerekê xanedan
bû. Ma dlya wê ji, mln neklr Şêxi
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Dilê mi ro v 1i kîj ene 1i ye
Kurdek, Unîversîta DÎyarbeki rê, beşa duxtori yê
teva di ke û di be duxtor.
Rojek, nexweşekî tê
nexweşxanê ba duxtor. Duxtor, guhdari ya gil Î û
gazi ndên nexweş di ke.
Nexweş;
-Duxtor Beg dilê min dêşe, dibêje.
Duxtor, 'haletê
muayenê dike guhên xwe û
destpêdike nexweşê xwe muayene dike. Duxtor
dixwaze berê guhderiya lêxistin û xebata dilê wî
bi ke. Lê, ew, hal etê xwe di de, ser si nga wî ya
aliyê
rastê
û gUhdarî
dike.
Berdestikê
(xi zmetçÎyê) WÎ di bîne, ku duxtor 1i all yê rastê
dil muayene dike. Ew, xwe ranagire û bi awekÎ
tirs û hêdî ji duxtor re dibêje:
-Duxtor Beg ezbenî, gelo dil ê mi rav 1i al i yê
çepê nîn e? Tu 1i al i yê rastê mueyene di kî!
Duxtor 1ê gel ek hêrs di be:
-Kurê mi n rebenê xwedê! Xwendi n û ni vÎsandina
te tune lawo .. Tu çi dizanî dil li ku ye he? Ez
duxtorim,
an tu? Siktir
be, here mala xwe,
carekê din jî çavên min ,bi te kûçikî nekeve!
Ji ber zimanê xwe yê çepel û dirêj, berdevik ji
karê xwe dibe.
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Me 1e Û mit ri b
Me1e Û mit ri b, tim Û tim dij min ê hev du ne. Me1e
dixwazin her roj mirov bimirin, şîn û girîn be û
ew ji malbatên
miriyan
zekatê, ÎSQatê,heQê
yasîn û xwendi nê bi gi ri n. Mitri b jî, di xwazi n her
ro L şah Î û dîl an be. Li def û zi rn ê bi xin. Ji xel kê
bex Ş Î şûx ela tan big i ri n. Mit ri b, j i ber vê yek ê j i
me1an û mi ri nê gel ek di pe1i kÎni n û dit i rsi n.
Roj ek, mitribekÎ
nesax (nexweş), di xwe de
di çe. Mi rovên wî dil eZÎni n, gazÎ me1e di ki n. Me1e,
li pêş mitrib disekine. VasÎnê vedike û bi dengê
bil i nd di xwîne. BÎstekÎ paşê hi şê mitri b tê serê
wî û çavê xwe vedi ke. Çi bi bîne baş e? Ku me1e
kun~ına xwe vekiriye
û li ba serê wÎ yasÎnê
dixwîne. Mitrib, ji tirsa mirinê, mîz bi xwe de
di ke. Ew hewar di ke ûji mi rovê xwe re di bêje:
-Zû zû çend Quri şan bi di n vî rezîl ê han, bil a zû
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here; an dê ri hê mi n bi zorê ji mi n bi st Îne.
Mel e dengê xwe hi n jî bil i nd di ke:
-YasÎn, Kuranel hekÎm ...Murselîm ...
Mit ri b, li jin a xwe hêrs di be;
-Ma ker bavê, tu jî mirina min dixwazî. Welle,
ew bi zorê ri hê mi n, ji mi n di gi re. Ha heta çokê
j î hat. Bile zîn e zi rn a min bîn e.
jinik zirnê tîne. Mitrib dest bi pifkirina
zirnê
dike. Mele riya derî digire Û direve. Pê re diqîre:
-Vasoyê
mitrib
Qûnmilun
buye! ... Milun
.
.
i
b uye... B 1 revı n.
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Grekî bi zi manê
heywanan baş di zani n
Hemû EwropeyÎ hevÎnen mehek-du meh dlçln
semestrê. Me Kurdên 11Ewropeyê kl nê kêmber 1n.
Dlvê ew jî herln. Sê Kurdên 11 Swêdê jî, Lê dlxln
QesÎ 15 rojen dlçln Greklendê. Kurdên turÎst
dl nêrl n, 11 cîhê kempÎngê goştê mîh û bl zl nen
tune. Goştê berez heye, 1ê,ew nexwl n. ROjek-du
ro j nen û penîr û frl ngÎ dl xwln; ne wehe nebe. Ew
dlçln be loQenteven û jê re dlbêjln "em kerin 11
ku goştê mîh û blzlnen bibînin.?" Ew jî dlbêje, ku
" hûn herl n, j 1 sûk ê, j 1 xwe re b1k1ri n û bîn 1n ez
dê j 1 were b1pêj 1m."
Hersê Kurdên turÎst, dlçin nev bejêr, ser û blnê
bej~r 11 hevdu dlxln; dl dewî de dlkenekê Qeseb
dlbÎnln. Evcer dê çewe û bl kÎjen zlmen derdên
xwe jl Qeseb re bêjln. Jl wen yek dlbêje ;
-Well e, ez QesÎ 6-7 mehen çûm Qurse zl menê
71

îngilîzî.
Ez piçek bi îngilîzî
dizanim. Ka ez
îngil i zîya xwe bi karbîni m.
Bi îngil îzîya xwe ji Qesab re di bê je, em 1i
goş t ê biz inû mîh and i geri n ûdi kin kuç end kî 10
bi ki ri n. Ew, di ke û nake ni kare tiştekî bi ke serê
Qesabê GrekÎ. Vê din dibêje;
-Ez jî, hinek bi almanî dizanim,
ka ez jî
almaniya xwe bicerbînim.
Ew jî almaniya xwe dicerbîne, lê, almaniya wî
jî berî ti ştekî na gi re. evcar bi kurdî û ti rkî
dibêjin,
grekî dîsa jî fam nake. Kurdê din li
herdu hevalê xwe vedigere û ji wan re bi hêrs
dibêje:
-Hûn herdu jî, li min binêrin! Hûn dizanin, ez ji
derî kurdî bi zi manekê di n jî ni zani m. Xwendi n û
nivsandina
min jî gelek kêm e. îngilîzî
û
almaniya we ji tiştekî
re nebû. Ez dê niha bi
zimanê înternasyonal pê re bipeyivim.
Herdu destên xwe di be ba guhên xwe ûji Qesab

re;
- Meeeeeee, meeeee, dibêje.
Bi Qesab re, hemû di keni n. Qesab di mana teman
de serê xwe dileQîne û d~çe ji wan re goştê mîhê
tîne. Kurd 1i herdu heval ên xwe çav di şkîne:
-We jl xwe re dît, grekî,
ji îngilîzî
û

almanî
heywanan
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qet
baş

fêm nakin.
di zani n, na!

Lê,

bl

zlmanê

Mamostetiya

MÎr Ahmed

Mîr Ahmedı kurê mîr e. Lêı ne kurê Mîrê Botan;
d1be ku kurê Mîrê çortan be. Ew j 1 ku d1be bn a
b1beı Lê dîsa jî kurê mîr e. Bejna mîr wekî dara
ç1nar e. ~êı serî wÎ jîı wekî tar e. L1 Kurd1stana
Bakûr d1b1stana destpêkê 5 sal e. Mîrê zîrek Mîr
Ahmedı b1 Quweta xwe û mîranîya
xweı b1 zor
bela d110 salan de vê d1b1stana destpêkê teva
d1ke. Evcar ew i dest b1 d1b1stana navîn d1ke.
D1b1stana navîn jîı 3 sal e. MÎr encax d1 6 salan
deı b1 bertîlı
mîrîtî
û b1 mêran1ya xw eı wê
dÎploma xwe jîı d1ke berîka xwe. J1 w1r şûn de
ne mîrîtî,ne
mêranî û ne ji bertîl
êdî pere
nake. Herweha dergehê 1Îsê 11 Mîrê zerî û zîrek
tê glrt1n.
Her ç1Qas pêwest1ya MÎr b1 xebatê tune be jîı
dîsa d1xwaze b1 karekî dewl etê ve m1j ûl b1be. J1
xwe re wek wekîl
11 baj arekî b1çûk karê
marno'stet 1yê d1bîne. Zarokı natebft 1n.Şûml yan
dlkln. MÎr- Mamoste b1 darê hlnarê 11 wan d1de.
Roj tuneı ku ew dest û serê çend zarokan
neş1kîne. Herweha bê Qeza û bela Mîr-Mamoste
l

l
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heta dawiya termÎne xwe QaşQaş di ke.
Roj ekê Mîr-Mamoste, ji mamostekÎ heval ê xwe
dipirse:
-Mamoste
tu
dizanî,
min
nû dest
bi
mamostetiyê
kirÎye.Divê
em puwan
bidin
zarokan, Lê di vî warî de tu karî hinek ji min re
bibî alîkar.
Mamoste jî:
-Çi puwan muwan in, de wekî toto
Qarneyên
wan têke û here.
Roj a din, Mîr-mamoste
di çe si nifaxwe.
Cotek
zarên Qumarê ji berîka xwe dertîne, dide ser
masê. Heta jê tê çoya xwe bi hêz li masa xwe
di xe. Zarok ji tirsan di cîhê xwe de nîv mîtro
hi 1difi ri n û dadi kevi n. Yeka di n jî 11 masê di xe û
dibêje:
-Kurê keran, ni ha baş guhên xwe bi di n mi n. Ez
dê ni ha puwan bi di m we. Na ez nadi m, zar dê
bide we. Hûn û şansê xwe. 1,2 û 3 puwanên ne
baş in û 4, 5 û 6 ên baş in. Ez dê yek yek navê
we bixwînim û zar bavêjim. Caş kurê caşan, hûn
jî baş binêrin, ku paşê hûn nebêjin hÎle-xurde 11
serê me kir û heqê me xwar.
Mîr-Mamoste
nav dixwîne û zar davêje. Zarok
di QÎri n. Ew çoyê 1i masê di xe. Ji çend zarokên
herî j Îr re 1 û 2 tê. Yên ku hîç ni kari n navên xwe
binivîsin re jî 5, 6 tên.
'14

Si beht i rê komek dê û bev bi ser di bi stenê de
di gi ri n. Di Çi n be rektorê
di bi stenê û gi 1i ye
Mîr-Memoste dikin. dibêjin; "wî heqê zerokên me
xweriye."
Rektor gezî Mîr-Memoste di ke û jêre di bêje:
-Ev dê û bev di derheqê te de şi keyetçî ne. i dîke
di ki n, ku te heqê zerokên wen xwerîye.
MÎrmemoste
ni çe-ni ç di ke û bi ser rektor re
dizivire:
-Beş bû ku min, di nev sinifi de, be çevê her
kesî zer evêt û puwen de. Ez di ze ni bûm, dê
derewêm wehe li min bikin. Sûcê min Qet tune.
şensên wen tune bû û zerê wen ne beş het. Hete
ji min dixeydin,
bile herin ji şensê xwe û
zerokên xwe bi xeydi n 101..
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Di bin DDKD de çi heye
Cerek polîsê Tirk, sempetîzenekî DDKDê digire ..
Têr û tij elê did e û pe Ş ê jê di pirs e:
-Tu rest i yê bêj L em dê te berdi n, en termê te
dê ji vi re derk eve! Ke bêj e, di bin vê DDKDê de çi
heye?
Xort jî yekî ne polîtîk e. Bi tenî çend cer bi
hi nek hevel ên DDKD re çuye komel ê, hewqes
el eqe wÎ bi DDKDê ve heye. Xortê gi rt Î difi ki rê di
bi n komele DDKD e Dîyerbekir de ezi rxene heye û
ew ji polîs re dibêje:
- Di bi n DDKD de ezi rxene heye.
Polîs du-sê şeqem din jî lê dide û dom dike:
- Ulen ker kurê kerê, yenî kî li pişt DDKD ye,te
evcer fem kir?
Xort pi çekî difi ki re û dîse bersîve polîs di de:
- Kekê polîs, bi xwedê diken li pişt wê ye.
Tişekî din jî tune.
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Me te tiştekî
ji min re nehişt ku
Du Kurdên di mi lî li ser xweşbûn û tamdari ya
xwari nê sohbet di ki n. Vek jiyê di n di pi rse:
-Gelo heval, ji te re kîjan xwarin
xweş û
damdar e?
Ew hîn dawiya pirsa xwe nayîne, hevalê wî
bersi vê di de:
-Bi serê min û bi serê te, ku nadim malê dinê;
herçî ji min re, ji nêrika pîvazê xweştir
û
tamdart1r tû xwarinekê din tune!
Piştî vê bersiva han, herdu jî bîstekî bê deng
di mîni n. Paşê xwedîyê bersi vê jiyê di n di pi rse:
-Ka min a xwe got, ma tu ji kîjan xwarin hez
dikî?
l
Vê di n bi Qehr:
-Ma
malxlrab,
te
tlştekî
jl
mln
re
nehl şt, ku ez bêj 1m!
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Herdu jî
Şerabvexwarek ü meleyekî oldar (dîndar) li ser
helal
ü heramiya
şerabê
minaqeşe
dikin.
Şerabvexwar, ji mele re dibêje:
-Mele, bi kurana ku te xwendÎye şerab ne heram
e. Çi ma şerab dê heram be! Ma ew ji demüşa
(şîra) tiriyê
çêdibe, na? Miro'v tiriyê dixwe ne
heram e. Di müşa wê jî vedi xwe dîsa ne heram e.
Dema tê şerabê, ew dibe heram. Herdu jî, ji
ti ri yê çêdi bi n. Bi kurana ku te xwendi ye ferq nîn
elo!
Mele dike ku dîn bibe. Rû û rehmanê xwe kevd
dike û pê re êrîşê şerabvexwar dike:
-Ma zindÎQ herê welle, dema herdu jî, ji tirî
bı n, ew bi dı n yek? Ew çax şîr ü mÎza dayi ka te
jî, ji dayika te ne. Ka ji min re bêje, tu mÎza
dayika xwe vedixwÎ?
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Ew Tirk in
Navbera du eşîrên Kurdan xi rab di be. Serokê
eşîrek, hemû kesên eşîra xwe berhev di ke û ji
wan re di bêj e:
-Sibehê zû, divê em bi çekan êrişê eşîra din
bikin. Pêwist e, ku em, yek ji wan nehêlin. Ew
dijminên bav û kalên mene.
Biştî hewqas ajîte û fortan, serokeşîr dinêre,
ku dilê ferdên eşîra wÎ tune, ku şer bikin. Hema
sibehtirê,
serokeşîr
çekên xwe girêdide
û
derdikeve der. Gazî eşîra xwe dike û ji wan re
dibêje:
-Ew Ti rk in, pêwîst e, ku em êrîş bi bi n ser wan
û yek ji wan nehêlin!
Ji wan yek di kene û jê di pi rse:
-Ew kengê bûne Tirk?
Serok, bi tazÎl bersi va wÎ di de:
-Herdu çavê te û bavê te ... Ew, Îşev bûne Ti rk,
te fêm ki r!
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Ji dûrdûroke te nebuye
dê vûrvûroke wî me mehf bikire
Pi ştî şi kest i na şerê Şêx Seîd Efendî, Dewl eta
Tirk li bajaran bi kurdî axaftin Qedexe (yasax)
di ke. Kî bi kurdi bi axife, ew hem 1êdan di xwe û
hem jî ceza di gi re. jiber
vê yekê, bi mehan
gundî newêra bû, herin Di yarbeki rê.
Çend meh di navê de derbas dibe, 4 Kurdên
gundî yên bê kar, di xwazi n heri n 1i baj êr, jixwe
re emeletiyê bikin. Lê, bi tirkî jî hîç nizanin. Ew
bi şev, bi di zî di çi n ser bedena baj êr, xwe di
QUlikên wê de vedi şêri n. Guhdi di n ku çend dengên
tirkî bên wan û ji xwe re tirkî fêr bibin. Paşê
jî, bi wê tirk iya xwe, heri n nav bajêr ûji xwe re
karekî bibînin. Çend roj weha di QUlikên bedenê
de di mÎni n. Lê, di wan çend ro j an de, çend dengên
tirkî tê gUhên wan. Ji her çaran sê kes tirkî
fêrdibin.
Her yek kelîmeyek.
Vê çaran hinek
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guhên wî girenbûye û ji ber wê yekê jî hîç fêr
nebûye. Di dewî de li hevdu dicivin û dibêjin, ku;
-Em her yek kelîmeyek fêrbûn. Ew jî sê kelîme
di ke. Em bi ven sê kelîmeyên xwe, keri n cile xwe
ji evê derxin. Têrî me dike 10. Me ji xwe tirkî jî,
hewqes e, çî ye?
Kelîmeyên ku ew, fêrbûne, "ÎçÎn, vûr û dûr in."
Kurdiye wen; "ji bo, lêde, bisekine" ne.
Ew bi kêf û şeYÎ di çi n nev bej êr. Bi rojen di
qulikên bedenê de tîh û birçî mene. EW,diçin
di kenekê û di xwezi n 1i wi r nen û hel ew di xwi n.
Hîn rûdinin,
hew dibînin,
ku şerek di nebere
di kender û yekî di n de der derket. Di kender çend
kêr di zi kê yê di n de di ke û di reve. Vê bi rînder, 1i
erdê, di nev xwînê de dixweve diçe. Esker û
bekçî bi ser diken de digirin. Derî wen her çer
kesen jî yekî din, di dikenê de nîn e. Esker bi
tirk îji wen di pirs in:
- Wek Î, j i bo çi ev kêr kir?
Vê ku kelîme ÎçÎn fêr buye, ji hevelê xwe re
dibêje
ke bisekinin
berî ez dê tirkiye
xwe
bikerbînim. Ew ji eskeren re dibêje:
-Hel ew ÎçÎn (j i bo helewê) esker beg ....
Esker heme wen di gi ri n û destên wen di di n
dîwer. Vê din re dibêjin,
"zû zû ke evcer tu
tirkiye xwe bikerbîne." Vê ku vûr fêrbûye dibêje
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dora mi n e. Ez dê tirki ya xwe bi karbÎni m û dest

pê di ke:
-Vûr esker beg! (1 êde,l êxe!)
Esker qundaxên tufengan 11 wan didin û ~i -v:~n
didin. Li ku be dê wan bi Qundaxan bıkuJın.
heval ên wan yê çaran yê ku tirkî hîç fêr ne bi bû,
bi ser yê dın re dlQÎre:
-Ka kuro tu jî tırkıya xwe bikarbîne. Tirkıya
wan, cîh negı rt, be1 kî ya te cîh bi gi re.
Vê mayî hema tı rki ya xwe bı kartîne:
-Dûr esker begl (Bı sekı ne esker beg!)
Esker, dev j 1 1êdanê berdi dı n û di seki ni n.
Vê ku bi tı rkÎ nı zane oxÎnekê kûr:
- Ez kurbana
te û dûrdûroka
tel Heger ji
dûrdûroka
te nebuya~
dê vûrvûroka
wi
mal ame
bi şew it 13 nd la wo. Tirk i ~ di ser
tirkiya
te de heram bel Tu ji xwe re bêje~
ku .ez bi tirki
dizaniml.
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MÎr nahêle berf b1bare
Çend sal 11 pey hevdu gelek berf dibare. Xelk
êdî j i berf ê eci z di be. Debr û ze vi yên wan baş
tene nadin. Rûspiyên derdorê li hevdu kom dibin
û dixwazin,
ku ji berfê re çarekê bibînin. Bi
rojan dikin nakin riyekê jê re nabînin.
Demekê derbaz dibe, ji wan rûspiyan
yek
dibê je:
-Min riya helkirinê dît.
Ew dibêje:

-Çî ye?
Dibêje ku;
-Em herin ba mîrê Egilê, ew, kare berfê bide
seknandi n.
Her kes heq di de rûspÎ. Di nav xwe de, hema ji
kê çi diqede pez, rûn,torak,genim,
êzing û hwd ..
berhev di ki n û bi destê xwe re di bi n û di çi n ba
mîrê Egilê. Daxwaza xwe ji mîr re pêşkêş dikin.
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Mîr, bi mîrîtî bersiva wan dide:
-Weyyy, malneketan! Min got Qey hûn dê Çl Jl
min daxwaz bikin. Ew gelek hêsa ye. Çima hûn
çend sal berê nehatin. Ew çax we hewqas zirar û
zÎyan jîne di dît!
Hemû bi dilekî şa diçin malê.
Zivistan
tê. Şevekê, gundî radibin,
ku berf
bariye û hem jî daye gul i yên daran.
RûspÎ dicevin, "ev çî ye" dibêjin. Ew rûspiyê ku
goti bû "mîr dikare berfê biseknÎne," Dil dide ber
ên din û ji wan re dibêje:
-Gelî rûspiyan,muheQeQ belayek bi serê mîr de
hat i ye; an JI mır xwed I soze xwe ye. Ka em heri n
mala wÎ. Ev çi hewal e?
Dema nêzÎ mala mîr dibin, jina mîr wan di takê
(pacê) de dibîne û xeber dide mîr. Mîr, dilezîne
dikeve nav ciyan û nivînan davêje ser xwe .. Jina
wÎ, ji wan re derî vedike û baJa wan dikşîne:
-Hişşşş, gelî rûspiyan, mîr razaye, hûn wÎ ji
xew şi yar neki n! Hêdî û bê deng weri n hundi r!
RûspÎ di ser heval ên xwe de vedi gere û di pi şi re:
-Mi n ji we re negot xebera mîr jê tune. Dêmegê
ew raketî bûye.
Bîstekê paşê, mîr radibe û bi wan re dixeyde:
-Ma rexme 1i dê û bavê we, di vê we, mi n şÎyar
bi ki ra. Ez dema vezelîyame, kêf û kêsa wê buye û
barÎye. Well e êdî Îsal çû, ma sala bê.
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Silo

Û

Soylemen

Di eskeri ya Ti rkan de, her beyanî (si behê) zû,
hemû eskeran ji xew radikin û wan dixin rêzê. Bi
rêzê re, her kes nav û kunya xwe dibêje.
Rojek, dîsa refek eskerên nû tên. Di sariya
beyanî de wan radikin û dixin rêza jimarê. Ji
serî ve destpêdi ki n û yeko yeko nav û kunya xwe
di bêjin. Rêz tê ser Kurdekî û ew bi dengekî Qebe
diqîre:
-Soy1emen.
Qumandar, çend şeQem Lê dide û ji serî ve
destpêdi ke. Dîsa dema ku dor tê ser ê Kurd, ew
dibêje:
-Soy1 emen
Qumandar, ser, pi şt û dest pê ve nahêl e. wÎ di de
ber jop û gundaxên tufengan û bi 1êdanê re jî
diqîre:
-Tu çi guyÎ ku navê xwe nabêjî he... Ker kurê
kerê!
i

85

Piştî lêdanê, cardin dor tê ser ê Kurd, ew dîsa
wekî berî
-50 yl emen,di bêj e.
Qumandar, evcar 1ê di de, ku av di bi n zl kê wî de
derbas di ke. Wer di be, ku êdî Kurd ni kare 11 ser
11ngên xwe bisekine.
Carek din dor tê ser Kurd, eynî tişt dibêje û
bêtir lêdan dixwe. Dikin nakin ew navê xwe
nabêje.
Paşê Qumandar bi ser eskeran
ve
dizivire;
-Vê ku di nav we de bi kurdî dizane heye?
dibêje.Heger heye ka jê re bêjin çima ew dibêje
"ez navê xwe nabêjim."
Ji ber ku söyl emem bi tirkî tê mana ku ez
nabêjim.
Kurdê tercûman, ji Kurdê 1êdayÎ di pi rse:
-Heval, çima tu Înat dikî û navê xwe nabêjî.
Vira eskeri ye, bila serhişkiya te, bi te negire.
Wel1e, bil1e, ev bê bav mirov dikuje ha, tu dibînî
çi anî serê te!
Kurdê 1êdayÎ 1ê vedi gerÎne:
-Ma ez ji serî ve navê xwe dibêjim
û ew ,
mi sêwa (bi dewam) 11mi n di xe.
Vê tercûman jêre di bêj e;
-Ma navê te çî ye?
Ew, bersi v di de:
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-5il0 ye.
-Me çime tu nebêji "nevê min 5ilo ye."
-Ez çewe nebêjim melneket, tu dibÎnÎ,ez ji serî
ve dibêjim û ew dîse li min dixe.
- Ket u 1i ku di bêj Î. Tub i tirk Îdi bêj Î, ku ez nevê
xwe nebêjim.
-~e, ne ez dibêjim, ew mexsûs li min dixe. Me
bi ti rk Î 5 il 0 di be 50 Y 1eme n ne? Ez çi qe s
dibêjim nevê min 50ylemen e, ew hîn bêtir
li
min dixe. Tu nizenÎ, ew çi ker kurê kerê ye!
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Heft ki r heştê he1endî
Axeyek xwedı yê 7 gunden heye. Her sel dı
dewi ye sel ê de, her gundekî dı nev xwe de 7 kil 0
rûnê nı Vl şt (nehel endî) berhevdu dı kı n û dı bı n
teslÎmê
exê dıkin. Ew beşe exê bi selen dom
dıke.
Sel tên û dıçın,
gundıyek
diçe esker. 01
eskerıyê de,ew dibe çewÎş. Deme eskerıye xwe
teve dı ke û vedı gere gund; ew dı nêre, ku gundî
rûnê exê yê selewextî
berhev dıkın. ÇewÎş, bı
gundi yên xwe re di xeyı de:
-Hûn gel ek nezen mene. Me mı rov dı vê demê de
jî, bertîlen
dıde exê. Hûn vê kerî ji min re
bıhêlin. Ez hel dıkım.
Gundî bı goUne çewÎş dıkın û reye xwe dıdın
wÎ. ÇewÎş, lêdıxe dıçe Qezê be exe. Çewe çewên
wÎ bı exe dikeve, pê re tırs jî wÎ dıgıre. Lê, dîse
xwe tl j e dı ke û di çe be exe. Axe, derdê wÎ
dıpırse. Ew, bı nîv tırs jı exe re dıbêje:
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-Axayê
min, ez wekîlê
gundiyan
im. Em,
dixwazin,
ku ji Îro şûn de êdî rûn nedin te. Ma
xêr e, em her sal 7 kîlo rûnê ni vi şt bi di n te?
Axa, hêz dide xwe Û radibe pîyan, heta jê tê
çend şeqam 11çaw ÎŞ dide û jê re dibêje:
-Madem ku weha ye, evcar dê tu di navbera
heftekê de 8 kîlo rûnê helandî berhev bi kî û bînî.
Çaw ÎŞ, pişt stuyê xwe miz dide û tê gund. Gundî
bi jin Û
bersi va
dide ber
-Heft

zarokan ve tên pêşîyê. Bi meraq benda
.çawÎş di se ki ni n. ÇawÎş serê xwe ber
xwe û bi axîn û keser ji wan re di bêj e:
bû heştê helandÎI
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Dewlet çî ye?
Demek şoreşger, 11 baj arê Çoı emêrgê, 1i ser
dewletê
semînerekê
didin. Dem jî, dema nû
geşbûna
tov
Û
çandina
bîrûbaweriyên
şoreşgeri yê ye. Munaqeşên tûj û pozbi1 i ndÎ made
ye. Di nav hêzên sîyasÎ de hemberî mezi n e. Di
vê semînera han de jî, çend kes ên ji hereketên
cûda cûda bi seetan li ser dewletê
lec û
minaqeşe dikin. Çend gundiyên welatparêz
jî
beşdarê civînê dibin. Ew, bê deng guhdariya
munaQeşan di ki n. Dema semîner belav di be û her
kes derdi keve di çe mal û karê xwe, yekî ku di
semînerê
de bi xwe munaqeşe dike, ji wan
gundi yan yekî di pi rse:
-Keko, te ji vê semînera me Çl fêm kir?
Ew, serê xwe di be û tîne:
-Bi rastî min hinek tiştan
fêm nekir; lê
ew mesela dew1 etê bê1asebe, we hewqas di rê j
kir û serî li me gêj ki r. Ew ,t i ştekÎ bê mane bû.
Sem Înervan jibo cerbandi nê 1ê vedi geri ne:
-Çawa bê mane bû?
-"Mesela dew1 et çî ye!" Hûn bi seetan 1i ser wê
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sekl nîn Û ex1fÎn. Lê, got 1n Û exeft 1nên we hemû
vele bûn. Me jl wê jî hêsetlr tlştekÎ heye?
SemÎnerven:
i
-Çewe hêse ye?
Dewl et tı ştekÎ gl rÎng û
tevlîhev e.. Ke bêje çewe hêse ye?
Gundî:
-Wey
melnexırevl
Dewlet...
)1
wê
hêsentırl
E.w kesê ku şewqeyên
stêrk
11
serê wen, 11 her mll ên wen çend pı rpı rı k,
pentorê.
Romi dı 11ngên wen, cizmeyên
dırêj hete çogê, qeyışekê
hesıni 11 pıştê,
dı dest de şesderb,
en ji tufengek
û bı
şlldim-blldım
blexife,
ew dewlet
el
Temem. Me çi ye hûn hewqes dırêj dıkın û
tiştên
ku hûn dıbêjın,
bi xwedê eleqe wen
û dewletê
hiç bı hevdu ve ji nin e.
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Gelo mala ew .
bire uv a z iyê kûçik 1i ku ye
Berî 1980 Î li Kurdistana
Bakûr, kome1ekê
Kurdan li ser sosyo ekonomiya
Kurdistanê
semînerekê çêdike. SemÎnervan bêtir li ser çîna
burjuvaziyê biçûk disekine. Ew dibêje, ku:
- Ji bo şoreşa me, burj uvazi yê bi çûk herî
xetere
(teh1Îke)
ye. Ew gelek durû, binik û
tirsonek e. Di roja teng û giran de, ew ji nÎşka
ve, dev ji dozê ber di de. Burj uvazi yê bi çûk, xwe
zû bi zû di spêre hêzên kol onÎya1îst û bi paş ve li
hêzên şoreşger dixe. Ew, gelek virek û fortanvan
e. Bi van vir,fort
û halanan çina karker
û
gundiyan dixapîne û ji riya şoreşê der tîne. Wan
di ke xulamokê Împeryalîzm û kap ÎtalÎzmê!
SemÎnervan peyva xwe tev dike û evcar dor tê
ser pi rsên guhdaran. Pi şt Î çend kesan yekî gundî
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jî destê xwe radike û ji semÎnervan dipirse:
-Ew bi rcuvazi yê kûçi kê ( bi tirkî
küçük,
biçûk e. Ew küçük, kûçik fêm dike) ku te
behsa wî kir, gelo ew kê ye Û mala wî li
ku ye? Ew bê namûs poz Û tiliya
xwe dike
her derî. Li gor ku te bahs kir, heger ji wÎ
nebe, her tişt
temam e. Di navbera çend
ro j an de Dew1 eta Ti rk di keve û şoreş di be.
Wey mala we xi rabnebe, ma qey heta Îro
di nav we de ciwamêrekÎ
tune bû, ku wê
caşÎ han bîne rayêl Ma qey mêranî ketiye
bin erdê, çi yel Bi soz û bi sonda mêrê
berê, ew bê namûs 1i mi ni Bi tenê bila yek
ji xêra xwe re, mala wÎ bi mi n şan bi de,
êdî Îşê we pê tune!
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Kurd Û ehliyet
Kerkerek

Kurd,

li

Almenye

Rojeve

dijî.

Ew,

dixweze
ji
xwe
re ehlÎyetekê
bigire
û
otomobîl ekê bi ki re. Lê, bê şen si ye wÎ, yek jê ew
e, ku xwendin û nivÎsendine wî jî tun e. Çend
ceren di keve Îmtîhenê, 1ê polîsên Al men pi rsên
zor j ê dik inû ew jî, nik ere j i bin wen derk eve.
Ew, rojek dîse di çe û di keve Îmtîhenê. Polîs jê
re dibêje:
-Ke ez dê Îro çend pirsên
teybetî
ji te
bipirsim,
heger tu bi wen derxÎ; ez dê Îro
ehlîyetê
bidim te . Ke bêje 11 Almenyê kê di
lembên sor de derbez di bi n?
Kurd bi kenîn bersi v di de"
-Tirk.
Polîs:
-Brevo, te ev derxi st. Me hûn Kurd çi di ki n?
-Em kurd jî, lemben di şkÎni n.
Polîs dikene û jê dipirse:
-Tu dê wekî kê bi kî?
-Wekî Al men, bersiv dide.
Polîs ehlîyete wÎ berpêşê wÎ dike û dibêje:
-Bit te (fermo)!
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Ken

Û

girîn

Rojek ji rojan, riya Kurdekî welatparêz
bi
bajarê Stanbolê dikeve. Ew, cara yekem e, ku tê
Stenbolê.
Gelek dost û nasên wÎ 11 bajarê
Stenbol ê, hene. Ew di xwaze hemûyan bi bîne
kêfxweşi ya wan bi pi rse. Di be, ku carekê di n nebe
Qismet û ni kari be were Stembol ê. Ji ber vê yekê
jî, hemû divayiyên
(îmkanên) xwe pêktîne, ku
dost û nasên xwe di bîne.
Kurdê me yê welatparêz,
di nav çend ro j an de
digêhe armanca xwe; piraniya nas û dostên xwe!
dibîne. Evcar dor naye ser vexwendina
wî û
mêvandari yê! Ew kes û mal batên ku bi hatina wÎ
ya Stenbolê dihesin, dixwazin wî vexwînin mala
xwe. Her hembaj ar Û nas wÎ, tax bi tax û herêm
bi herêm heta kolan bi kolan
wî 11 baj êr
digerînin. Bajarê Stenbolê şanê wî didin. Her yek
di dema gerê de, mêvanê xwe yê gi ranbi ha, bi
Kurdên di n di de naski ri n. U herweha bi rojan
mêvaniya wÎ dom dike. Çendek paşê ew dixwaze
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vegere mala xwe, here Kurdistanê. Lê dawiya nas
û dostan naye. Derdê serê derdan, hin nas û
dostên di n jî çê di bi n... Di deri yê kîjan di kanî de
di çi n hundi r, di nêrin, ku ew jî Kurd e. Gazi yê
kîjan hemal û barkêş dikin, ew Kurd derdikeve.
Li ba deri yê kî j an xani yê bil i nd radi westi n
(disekinin),
dibînin, ku dergevan jî bi xwe Kurd
e. Di ba kîjan şantiye de derbas dibin, dibÎhsin
ku xebatkar bi kurdî dipeyÎvin. Ji xwediyê kîjan
erebe mêwe û hêşÎnahÎ dikirin û di dema bazar û
peredayinê de têdigêhÎn, ku mêwefroş jî, Kurd e.
Wel atparêzê me, matmaYÎ di mîne. Xwe ranagi re
ûji heval ê xwe di pirs e:
- Ma kuro ev Stenbo1î tev Kurd in,çi ne?
Heval ê wî. bi ken bersiva wî di de:
-Na keka, jiber
ku em Kurd in, em di çi n ba
Kurdan. Lê dîsa Kurd, li Stenbolê gelek in.
Welatparêz
di cîhê xwe de radiweste
û ji
hevalê xwe pirsekÎ din jî dipirse:
-Tu dibêjî gelo çiqas Kurd li Stenbolê hene?
-Li gor texmînan, ji nîv mîlyonan bêtir Kurd li
Stenbolê dijîn.
Werlatparêz serê xwe dike ber xwe û bÎstekÎ bê
den g dim Îne. Paş ê j i ci gera xwe ve axî nek ê kûr
dikşîne. Pê re tûk dike erdê. Mûrê wî tal û tirş
dibe. Hevalê wÎ, bi ken lê awir dide:
-Çi bû dîsa, tu xwe di qehrÎnÎ?
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-Me bire ez neqehri m, kê bi qehre! NÎv mîl yon
kes bi dev hindik e, ne? Li gor gotinên gotin
bêj en, li Ewropeyê, ji nîv mîlyonî kêmtir çend
dewlet hene. Vê me, li bejerê Stenbolê tenî nîv
mîlyon Kurd hene he! U tû tiştekî jî nekin! hemû
devên xwe dirûtine û dest û lingên xwe jî girê
dene! Tenî li ker û pere digerin ...
Hevelê wÎ, beş bele xwe dide pê û li nev çevên
wî n4hêre, ji bel û çiqrên eniye wÎ beş derdixist,
ku ew nihe çi difikire. Ji ber ku li Kurdistenê, bi
selen bi hevdu re mebûn. Bi hevdu re xebitî bûn.
Herduyen jî gel ek rojên kêf, xweşÎ, terî û bi
tede dîti bûn. hete hevelên hevdu yên zeroktiyê
bûn.
Piştî ven gotin û gelegelen, demek herdu jî bê
deng di kêl eke hevdu re meşi yen. Ew, ber bi
bereve deryeyê ve diçûn. Ji gelegel û remenen,
xwe ji bîr kiri
bûn, ku nedizeni
bûn li ku
dimeşin.
Otomobîl ek li pey wen, bi dengekî
bil i nd û zîz li kl eksi yo ne xwe xi st. Herdu jî ji
nÎşke ve bilind firîn û bi tirs xwe evêtin qerexê
rê. Şofer bi hêrs li wen qÎriye:
-Çevên we kor in lo! Wi re gund nîn e, ku hûn di
nevı rê de di meşi n. Hevel ê wÎ, mil ê xwe di mil ê
wî de ki r û bi nîv henek:
-Te ji xwe re dît, hindik mebû, kerbevê şofêr
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me bı ke bı nê erebê. U hemû jî sûcê te bû na? Ez
nızanı m tu j 1 me Kurdên Stenbol ê Çl dı xwazÎ.
- Ma ez dê ji we Çl nexwazı m, bavo bavo!.. Hûn
Qasî nîv mîlyonî
hatıne vıra jı bo kar bıkın,
bıxwın, vexwın û razın. Jı derê wê tu derdê we
tune. Stembol xweş e û jîyana wê jî gelek hêja
ye!..
-Na lo, hewqas jî kevırên glran 11 me nexe. Em
jî 11 gor xwe hınek kar û xebat dıkın. Lê dibe, ku
kêm û jar be. Xebata bingehîn 11 ser milê we ye.
Xebat 11ser axa xwe dı be, 11Vl r, 11bîyanîstanê ...
-Na na, bı xwedê hûn tı ştekî jî naki n, derê
got 1nan. Ka 11 bı rayê xwe bı nêr, hûn nîv mîl yan
Kurd 11 vira ne na? Nîv mîlyon!... Hûn nîv mîlyon
Kurdên Stenbolê, karın bi serê xwe di demekê
gelek kın de, Dewleta Tırk jı binî ve wêran bikin.
Çı ma tu weha dı kenî? Nekene!
-Na, ez nakenim, guhderiya te dikım. fermo
bêje!
Kurdê welatparêz,
dı cîh' de radı weste û 11 der
dora xwe nihêre, bi dengekî gelek hêdî:
-Bınêr nîv mîlyon kes, her êvar, her kes pir na,
5 kevı r bı ke berîka xwe û...
-Bıbore min gotina te birî, 5 çi ,te got?
-Pênc kevı r, kevı r!
-Eyyy!
-Eyyy, eyyy! Her kes 5 kevirên xwe, têxe berîka
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xwe û derblkeve
der û here der dore delrên
dewletê, ven xenî û dlkenên mezln û dewlemend,
her kevırekê xwe 11 cem ekê blxe û blşlkÎne. Ke
bi j mêr di şevê de çend cem di ke.
-Du mîlyon û nîv cem tê şikendin.
-De beş e, selek be, çiqes dike? Ke ew jî heseb
blke.
Kurdê Stenbol ê Qesî çend deQÎQen hesep dl ke û
encemê (netîcê) jêre dl bêje:
-75 mîlyon perçe dlke.
-Her perçe cemê çend lîre ye? Ke wî jî, j 1 ml n
re bl de ser hevdu?
Kurdê Stenbolê, jl cîh hildlkişe û dlkene;
-De were lo, dev j 1 ven çÎroken berde!
~~'
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Weletperêz bi hêrs:
-Welle,
bille
ji te re şerm e. Ez çÎroken
nebêj i m. Bi te re ci dî di peyvi m. Ji el i yekî ve
rest e, heger hûn bibin StenbolÎ,
dê ew çex
got i nên mi n jÎ, ji we re wekî çÎroken bên.
DÎyer bû, ku gotine "dev ji ven çÎroken berde,"
1ê nehet i bû.
Kurdê Stenbolê berpê çû û destê xwe evêje ser
girmilê wî:
-Bibore, ez ji te gelek tîke (rice) dikim, ku tu
gotine min çewt û şeş fêm nekî.Mebeste min ew
bû, ku tu bi mi n heneken di kî.
-Hevel, em 1i ser doze ci dî û pîroz Qisedi ki n.
Wexte min û çÎroken nîn e. Ji xwe me, hete Îro ji
her tiştî re got çîrok, ku em ketin ev rewşe hen.
Me sedemê peştemeYÎne me çî ye?
Heveıê wÎ, dixwest dilê wî yê şikestî rebigire
ûji ber vî yek ê jîd est bil eve û f ûrt en kir:
- Bibore, me hevdu çewt fêm kir, ke fermo de
mesele xwe ye cemen temem bike!
-DÎyer e, ku 1i gor te, cem şi kesti n ti ştekÎ
nehêje û biçûk e!
-Ne ne, ne kerekî bi çûk e, perçek cem ji 2000
lîreyÎ destpê di ke hete 20000 lîreyÎ.
-Tu ji xwe re dibÎnÎ,'ev
cem şıkestin
selekÎ
bej 0, bi xwedê ekonomi ye Ti rkÎyê îfl es di ke, ew
çex jî, Dewl ete Ti rk, xwe bi xwe wêren di be.
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Tirk i yel Tire 10 Y ê
Tirelo,
gundekî DÎyerbekirê
ye. Li ser riye
DÎyerbekirê û FerqÎnê, 15-20 km ji DÎyerbekirê
dûr e.
Rojek, Hisoyê TireloyÎ zû redibe berê xwe dide
DÎyerbeki rê. Di xweze here bej êr ji zerokên xwe
re hi nekî elew û hûr-mûren bi ki re. CÎrenê wî der
dik eve der, hew di bîn e, ku His 0 1i ser ri ye bej êr
"hûr buye û diçe. U ew gelek jî ji gund dûr ketîye.
Zû zû herdu destên xwe di be bi n guhên xwe û
heye jê tê di qîre:
-Lo, Hisoooo, Hisoooo, hereye gÎdÎsen.(Bi ku de
diçî.)
Di dewî de deng diçe Hiso û ew ji bi eynî qîrîn:
-Bej êreee, bej êreeeeee!
Evcer, cÎrenê Hi so, herdu destên xwe di ke wekî
kovi k, di de ber devê xwe Û gezÎ Hi so di ke:
-Ji bîr etmÎyesin he!..( 1) Fetêye bîr (2) mîtro
bîr linge, bîr mîtro dîger (3) linge û nîv mîtro jî,
ji bo nevlinge bîr tûmen(derpê) getiresin(4)
he,
Hiso!
l-Ji bîr meke he.
2':'MÎtroyek
3-Ji bo linge din, mîtroyek
4-Bi ki rî ...

din ..
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Qebûl nekî qet meke lo
Kurdekî dimilî
hebu, Lê neben~ wî û dîn qet
tune bu. WÎ, hete 70-80 sel i ye xwe ne ni mê j ki rî
bû ûne j Î ro j Î girtî bû. Roj ek der û cÎ re n 1ê tên
hevdu û jêre leven di ki n:
-Melnexireb,
êdî lingên te li çele gorê ye.
ira-sibehê dê tu herî huzûre Xwedê. Te, di jÎyene
xwe de hete Îro, ne ni mê j ki r û ne jî rojî gi rt.
Qet nebej i Îro pêd eta bebi ke. Ji xwe re nim êj e
xwe bike û rojiye
xwe bigir. Xwedê gunehê
mi roven di weşÎne.
Li dû ven gotin û şÎreten, xişûş dikeve dilê
kelayê Dimilî. Ew dudil dibe. Rojekê ji nÎşke ve
re di beû jin evî yên xwe re di bêj e:
-Zerokno, ke herin ji kelê xwe re mesÎnê bînin.
Ez dê herim desmêjê bigirim û nimêjê bikim.
Zarok
bez di di n, mesÎnê ti şe ev di ki n
û tîni n, didi n kel ê xwe. Kela me sîne xwe digire û
ber bi newelê diçe. Telet û destmêje xwe beş
di gi re û tê bi n dere pêş melen. Cîhê ni mê je xwe
çêdike û berê xwe dide kîble şerîf.
CÎrenekÎ wÎ yê şûmÎker û şelûz, ji serî hete
dewî li kela dinitrîne. Deme kela di bin derê de
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, cîhê nlmêjê jl xwe re çêdlke; ew jî bl dlzÎ hêdî
hêdî rfıdlpel1ke darê û xwe dl nav gullyên darê de
vedl şêre. Ew, benda kalo û nl mê ja kalo dl sekl ne.
Kalo cîhê xwe baş çêdl ke. Radl be pîyan û berê
xwe dl de qÎbla şerîf. Bl dengekî b1l1nd dest bl
nlmêja xwe dlke û nîyeta xwe tîne:
-Va Homa (ya Xwedê), ez dl hlzûra te de
sekinÎme û çar qamet nimêja xwe ya nîvroyê
dlklm, tu qebûl blkÎ! Amîn!
Vê ser darê, bi dengekî bilind dibêje:
-Na, ez qebûl nakl m!
Deng diçe kalo û hlnek dlsekine. Pê re dîsa ji
serî ve nîyeta xwe tîne:
-Va rebbî, ez dl huzûra te de sekinî me Û çar
qamet nl mêj a nîvroyê diklm; tu qebûl bl kî! Amîn!
Vê ser darê;
-Na, ez qebûl nakl m, dl bêje.
Kalo cardl n di sekl ne ûji serî ve destpêdi ke:
-VarebÎ ez jl te re dlbêjlm, ez di huzûra te de
sek 1nîm e û çar qam et n1mêj anî vro yêd i kim, tu
qebûl blkÎ! Amîn!
Vê 11ser darê;
-Na, ez qebûl naki m.
Hema kalo bl hêrs radlbe û dlbêje:
-Tu nakî, jl xlrê mln ve neke lo! Tu dlvê qey ez
mecbûrê te û bavê te me!
Heta jê tê mesÎnê jî davêje û dlçe malê.
103

Hîç
Kel emêrek ji zerokekÎ di pi rse:
-Tu nihe çi dikî?
Ew, bi şehnezÎ bersÎve wî dide:
-Apo, ni he ez di çi m di bi stenê.
Kel emêr pi rsê 1ê vedi gerÎne:
-Birezê,
bi xêr dê dibistene te çend sel dom
bike?
-Ni he ez dê 5 sel bi xwÎni m...
Kel emêr, bi mereq jê di pi rse:
-Me hîn pi ştî 5 selen jî heye?
- Evc er le w i k bik en bers iv did e:
-Me 5 sel jî xwendine! ev hîn destpêk e. Li gor
gotinên bevê min, xwendin gelek dûr û dirêj e.
Kel emêr dev ji 1ewi k bernede û jêre di bêje:
-Eee, piştî 5 selen evcer çi tê?
-3 sel jî dibisten nevîn heye epo.
-Tew tew tewww! medem ku ew jî ye nevîn e,
hîn e dewî nîn e. ne?
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-Belê,belê di pişt wê re jî, divê mirov 3 sal jî
lîseyê bi xwi ne.
Kal emêr:
-Bel ê kurê mi n, hîn jî heye?
-Belê, belê apo dibêjin di pê wê de jî 4 çar sal
Unîversîte dimîne.
Kalemêr destê xwe dibe devê xwe û dibêje:
-Errrik!
Ma êdî ji emrê te çi dimîne lawo. Ma
em Qebûl bikin te hewqas sal xwen, dê tu bibî
çi?
Lawik bi dilekê kovan serê xwe dike ber xwe û
dibêje:
-Hîçl
-Te got çl! Tu ji bo hîçê hewqas dixwînî?
Ma jixwe
tu di serî de hîç îl Evcar tu
çima
hewqas
salên
xwe bê laheq
û bê
lasebe
wenda di kî kurê mi n? Hemû jibo
hi çê. Ma tu din i, çi yi?
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KÎ heyÎv gi rt
EW kesên,
ku dîtine,
beış dizeınin,
ku 11
Kurdi steınê 11 hê1eı Çoı emêrgê çi yeıyên Kurdeın
çi Qeıs b11i nd û tîj 1n. Li vê Mira v di bêj e, Qey çî Yeı
,j i bo berzbûn
û tîj bûnê bi hevdu re ketine
hemberi yê. Hi nek ji weın bê deng in, hi nek ji weın
singên xwe deınÎne berhevdu wekî tîr û merteı1eın.
Hi nek ji weın jî 100 hezeır mêrxeıseın 11 ser si ngên
xwe xwedî di ki n. Bi serblli ndÎ û serfîreızi yeı xwe
di pesni n. Gund û beıj eır di berpeı1 û berweırên weın
de eız eıd dij În. Hey Î v (h Î v), ro j û st êrk, 11 vê hê 1eı
Çolemêrgê,
di pişt şeıxên çiyeın de serên
xwe
bn i nd di ki n. Bi teıybetî demeı heyÎv nû û kevn
dibe, mirov dibêje Qey, ew li ser çiyeı digere û
xwe 11 pi şt tîj i kên çi yeı vedi şêre.
Şevek dÎseı weheı heyÎv ŞÎv di xwe. Gundi yên 11
berpeı1ê
çiyeıyê
Cîlo
(Seıtê),
hemû
şêwr
û
mi şeıwreı xwe di ki n yek, ku bi di zî h11bi kşi ne ser
çiyê û hev Îyê bigirin
û bînin gund. Keı binêrin ew
çi hîkmet e, ku hewQeıs ronî dide û her geıv 11 pişt
vî çÎyeıyê bili nd derdi keve û xwe 11 pi şt veın
çi yeın vedi şêre. CeırÎneın gl1 aver di be û ceırÎneın jî
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zi rav di be. Di be wekî devê şûr. Lê, çîya jî bi
hezar mitroyan bilind e. Ne rê û ne jî şiverê têde
hene. Mêrên gund bi kal û xortan ve şûr û
mertalên
xwe girêdidin,
çekên xwe digirin
û
êvarê, ber bi çiye ve dikişin. Di pişt, zinar, dar û
dev iya n de xwe ve diş êri n û ber bitî j i kêç iya ve
dimeşin. Di xwehidanê de şil dibin. Lê dîsa xema
wan riîn e. Simêlê xwe yê qeytanî yê pa11k ber bi
jor ve badidin, dikin wekî qamçîyên Erzoromê'. Ji
kêfa girtina heyîvê, zehmetiya wan jî qet naye
bîra wan. Ji xwe çiyayî ne, westan û çûndina rê
ji wan re çî ye? Lê, ji heyecana nêçîra xwe jî
dil ên wan di ke qute qut.
Berî asoyîya spêdê, digîhîne ser gupkê çiyê.
Xwe di çem î nin wek î kerr û 1al an bê den g dik in.
Hêdî hêdî serê xwe bili nd di ki n, çek û rextên
xwe amade dikin ku ca heyîvê bigirin. Çawa serê
xwe bilind dikin, gelo çi bibînin baş e?HeyÎv li
ku derê ...ew li ku derê ...Wey la malxirabo heyîv
ne 11 ser çiya ye?
Evcar bi hevdu dikevin ...
Şêwirmendê wan 11wan lome û şîretan dike:
-Ma min ji we re
gotîbîl
Serê xwe xwar
bi ki n û bi rêve heri n. ku heyîv me nebînit.
Dema me bibînît.
dê birevît. .. We kolosên
xwe bilind
kir û nîşa heyîvê da û simêlên
xwe bada. Ewî. hûn dîtin û revî.
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Qirûcir
Melxoyê melê, deme sibehê seet di 10- en de, ji
xewe şêrîn hişyer dibe, ew, dibîne, ku bermelye
wî,' ji mêj ve rebûye. Wê, deweren birîye nexirê,
derûdorê berhev ki rîye, mel ê mel eşt îye, dew
k 11en di yeû te Ş tê yew î jî eme dek i rî ye. Me1xo,
çend tevzik û mizen dide xwe û bene bermel1yê
dike:
-Keçê, ke were vi re!
Bermelî, ber pê tê. Mel xo bi fên û bi kufên bi
ser re di Qîre:
-Tu îro kengî ji xewê rebûyî he?
Bermelî bi dengekî nerm:
-Ez zû rebûm, 4-5 seet heye.
Bi gotine 4-5 seeten re, melxo dirêjî wê dike û
çend sîleyên şor lê dide. Qîrîn û Qerênek bi ser
be rm e1iyê dik eve. Cîre n bew erd i kin, kut i Ş tek î
Qewimî û di heweriyê de bez didin. Bi zor û bele
bermeliyê ji destên melxo dertînin. Melxo êrîşê
wê di ke û cîren di kevine nevberê û nehêl i n, ku
xwe 'bigîhêne
wê. Cîren sedemên
pevçûnê
dipirsin. Melxo wehe bersive wen dide:
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- Lo cî re nin 0, hûn ni ze nin, ew çi zik re şeq Îze
zikreş e ! Me Qet ıew çeyiye yekî dixweze! Berî
her kesî ez mêrê wê me, ye min nexweze; dê
çewe ye xelkê bixweze. Nihe hûn nizenin, dibêjin
Qey sûcê min e, ez Lê didim. Kê di şû ne min de
be, dê Îro wê bi kuj e. i ro eW,4-5 seet berê mi n
rebuye, Lê bene min nekirîye,
ku ez jî rebim,
hete ew kerê nev melê bike,-ez jî, ji xwe re çend
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Qelûn l:H*l-ştfl1-ffi: Heger bene mi n jî bi ki re, mi n jî
dê hete ni he jixwe
re, bi kêmesÎ 4-5 Qel ûn
bi ki şende! Bi şerefe xwedê, ev xeyÎne QÎze xeyÎn
e. Heqê wê kuştin e. Ez, îro jî, wê didim xetirê
we. Lê, bi xwedê cerek din jî, ev yek nûcer bibe,
herçî ez dê wê berepeş serj êbi ki m!
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A tat irk bavê kê ye
Tirk, li di bi st an, miz gef t. qi Ş 1eyê nes keri yê û
li her derî dibêjin, ku "Atatirk bavê me tirkan e.
Ji xwe mana" A tat irk", bi xwe kal et irk e, yanî
bavê Ti rkan e.
Dîsa rojek
li eskeriyê,
qumandarek
li ser
Atati rk ders di de eskeran. Ew, ji Kurdekî esker
di pi rse:
- Kab êj e At atirk kê ye?
Vê ~urd di bêje:
- Welle,min ne wî dîtiye û ne jî nasdikim.
Li ser van gotinan, qumandar dîn di be. Kurdo
di de ber sîl e û pÎnan. Ji Ti rkên Konyayê eskerek
heye û navê wÎ Ahmed e. Qumandar evcar ji wî
dipi rse:
-Ahmet kurê mi n, Atat irk kê ye?
Ahmedê KonyayÎ radibe pîyan, xwe dide hevdu û
bi şêl ekê eskerî:
-A tati rk bavê me ye, qumandarê mi n!
Kêfa qumandar tê. Ew, evcar, bi hêrs jiyê Kurd
dipirse:
- Kat u f êrb ûyÎ At atirk kê ye?
Kurd bi eskerkÎ radibe û bersiv dide:
-A teti rk, bavê Ahmedê KonyayÎ ye, qumandarê
min.
1 10

Esker axe
yeka tenqen bi

çî ye

PlştÎ
12 ê ilonê, cunta Tlrk hemû bajarên
Kurdl stanê bl tanq û topan dagêr (îşxa1) kl r.
Çûndl n û hat ina baj aran gl rU bû bl n kontrol ê.
L1 DÎyarbeklrê,
rojek kalemêrekî
welatparêz
dema 11 sûke 01 gere u çavên wi bl tanQan
dl kevl n, cl gera wÎ dl pl rp1te. Ber bl tanQê dl çe û
jl nêt ve lê dlnêre.
Kal emêr dl Qehre û dl ke,ku xwe dl zl kê xwe de
blxwe. Jl xwe re dl bêj e:
-Ez
j 1 xwe, bl van dagi rker û tanqên wan
nl karı m tı ştekÎ bl kl m, ma Qet nebe bl got 1nan be
jî ez çend kevl ran 11 wan bl xl m. Ew jî kar e. Ber
bl eskerê Tlrk dlçe û bl tlrklya xwe ya nîvçe jê
dl pl rse:
-Esker axa, gelo yeka van tanQan bl çî ye?
Esker bl ken:
-Xalo tu bl tanq an çl dl kî? Tanq nayen fı rot 1n,
ên dewl etê ne.
Kal emêr bl hej andl na serê xwe, bersl va eskerê
Tlrk dlde:
-Bel ê, ez dl zanl m kl rÎna tanQan karê dewl etan
1n,l ê lawekî ml n heye, ew jî dl xwaze dewl etek
çê b1ke. Ez j Î dtxw zim, kuj 1 wÎ re çen d tan Q
blklrlm.
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Dev jê berde
ew Îşev cude buye
Du Kurdên penaber (mi haci r) 1i stockhol mê, 1i
Kurdekî di n rast tên. Kurdê me, hema 1i ser
pîyan, destpêdike û behsa pêwest i ya yekbûn û
hêzbûna rêxistinên kurdan dike. Ji wan herduyên
yek, bi mana "pê re mepeyive, em herin" çav li
hevalê xwe dike û wî li wir dihêlin û diçin. Dema
ji ba wî bi dûr di kevi n, yek jiyê di n di pi rse:
-Te çima nehişt, em pê re bipeyivin?
Hevalê wÎ:
- Mat e pêd ern ex i st,
ew mih eQeQ Îşe v ji
rêxistina xwe cuda bûye.
Heval ê wÎ dîsa tênagêhe û jê di pi rse:
-Çawa, tu çi di bêjî?
-Ma tu nizanî,
heta ku yek ji rêxistina
xwe'
cuda
nebe,
yekîtî
rêxi st i nên Kurdan naxwaze?
1 12

û

hêzbûna
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dewletê

û Y'8 gel

Plştî şoreşa iranê, Dr. Kasumlu bl heyetekê ve
dlçe ba imam Xumeynî. Kasumlu û heyeta xwe, dl
derheqê
doz û mafê kurdan
de daxwaz
û
programa
xwe jl Xumeynî re pêşkêş dlkin.
xumeynî ti sbehên xwe di kşÎne û bi sil ewatan
heta dawî guhdari ya wan di ke. Dora qi seki ri ne tê
ser Xumeynî û ew destpêdi ke:
-Gelî birayên musilman. Va herî glrÎng jl bo me
Îslamî ye. Kurd û Faris birayê hevduyên Îslam in.
Kasumlu bersîva wî dide:
-Kek Ayaht ull ah, jixwe
em Kurd musil man in.
Di i sl amet i yê de jî bi ratî, wekhevî ye. Lê heta
niha ,ji bo me birayên
Kurd hîç wekhevî
pêk nehat i ye. Ti m û ti m tehde, zil m û zprdestî lt
ser, me kurdan buye. Ligor prensi bên i sl amet iyê
jî, divê ev zilm û zor ji ser me Kurdan rabe û
bira ti yek Î ra s tî pêk bê. Em jî, hîç ne be, wek
bira y ê xwe yê Fari s big i hîn ema f ê xwe yê
netewi û dînî. Biratî, wekhevî û islamÎ jî eve.
Lê e....
Xumeynî .bi - şeqêna' t1sbehê xwe yê 99-an
qisekirina Kasumlu di dev de digire:
, '3

-Na xêr, hûn şaş in! Doz û mafên Kurdan ne karê
min û yê is1amiyê ye. Ew karê dewletê ye. Ez
liderekî dînî me. Hûn bi xwe dizanin, ku têkiliyên
mi n û dew1 etê bi hevdu re nîn e.
Kasum1u jî, peyvê di devê Kak Xumeynî de nîvçe
dihêle:
-Baş e, ka tu wekî liderekî dînî dîyar bike, ku "
divê mafên Kurdan bêt dayîn. Vên ku mafên
Kurdan Înkar bi ki n û li hember wê şer bi ki n
şeytan in" bêje û tekoşîna wî karî bide, ew çax
em jî, dê ji van gotinên te bawer bikin.
Xumeynî rûwê xwe kevd dike:
-Na,na na! Dew1 etê û dîn tevlihev neki n. 1i ser
mese1 eyên weha, organên dew1 etê bi ryar di di n,
ne yên dînî. Tu serekê partiyek Î, divê xelkê Kurd
li dij dewletê pîj nekî û nekî dijmin. Dijminî
şeytanî ye. Kasum10, her tişt jî, di destê te de

ye.
Kasum1 u, bersi va Xumeynî di de:
-Şerê Kurdan jî, şerê netewî ye. Kurd bi xwe
islam in, dê çima li dij dînê Îslamê bin. Welle yê
Kurdan jî, em biryar nadin, gelê Kurd biryar dide.
Partî tiştekî ye û gel ê Kurd jî tiştekî di n e. Wekî
te, di destê me de jî, hîç tiştekî
nîn e. Rsste,
doz di nsvbers Kurd û dew1 ets i rsnê de ye.
Ew ça'x bila dewlet û Kurd, ji xwe re doza xwe
hel bikin.
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Heti ne ruhsten
Jinekê
xiz~m Û nezen, zeroke
wê nesex
(nexweş) di keve. Her ku di çe nexweşi ye wÎ xi reb
û giren dibe. Li herême wen çiqes şêx, mele û
pîrên cedû hene, lewikê nexweş dibin be wen,lê
fêde neke. NexweşÎ 1ê bel ev di be û di be j ene
zirev. Goştê lewik diçe û hestiyên wÎ bi tenê
dimînin. Deyike wÎ, bi şev û bi roj bi wî re
dedikeve. Ji nelên û exêne lewê xwe wehe dibe,
ku êdî ci gere deyi kê di hel e. Di rojekê terî û şi lî
de, lewik hîn jî xireb dibe. Edî dilê deyikê deyex
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nake Û dipûkÎne:
-Heyyy Xwedê,Xwedê! Xwedayê mi n ê mezi n û
dil avan! Tu an ji kerema xwe re şÎfeyekÎ xêrê
bi şînî, an jî, tu di şûna yê wÎ de Ruhistan
(Ezraîl) bişÎnÎ û ruhê min bigirî! Hoyyy ez bigorî.
ka dengê min tê te, an na?
Dayik hîn gotina xwe tev nake, tepe-repek
li
peyê wê tê. Ew, çawa li pey xwe dizivire, dibîne,
ku tiştekî
wekî cinawer û gelek ser mezin bi
aliyê wê ve tê hundirê odê. Dayik hema ji cîhê
lawê xwe, baz dide û bi quncuka din ve direve. Bi
t ili ya xwe ya Îşaretê lawê xwe bi wî qeretûnê
ku tê, şandi de ûji re lavan di ke:
-Ruhistan, ez bi gorî, nexweş ha ewe, ne ez im!
Hereee hereee ! Here, here ew eı! Well e ewe,
bÎlle ewe! Here ruhê wî bigir!
Ew ji odê derdikeve der û hewarê bi der û
cîranan dadi xe:
-Hewar,
ha hewar! Gelî cîran û gundîno,
Ruh i st an hat i y e mal ame ûdi hun dir deru hê
lawê min digire!
Der û cîran di hewariya jinikê de tên. Ji wan
yek-dida
dikevin hundir. Çi bibînin baş e? Ku
serê gayê wan ketîye dêzikekê mezin û ga pêş
xwe nabîne. Fişên û xirênek bi ser ketiye
û li
nav odê, wekî dolabekê di gere.
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Tu bimirî jî, ez ji
xj ştênê danakevi m
Cl wamêrek dl bêj e:
-Gelî heval an, we j 1 xêra mal a xwedê re bl dî ta,
duh dl darl stanê de 500 gur rastî ml n hat 1n. Mi n
halanek dl xwe de hllda, her yek di cÎhekê de
revlya!
Hevalê wî dlkene û jê re dlbêje:
-Weyyy mal vl r1t 1yo! 500 gur hîç bi hev re
dlgerln?
Clwamêr bl dengekê hêdî:
-Dlbe ku 500 nebln, lê bl xwedê jl 400 kêmtlr
jî nebûn.
Hevalê wÎ:
-Na lo! 01 tevÎ dl nê de 400 gur tunl n. Evcar 400
bl hevdu re rastê te bên! Nl çi
CLwamêr gavek jî paşve davê je:
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-Erê dlbe ku 400 tune bln, lê bl xwedê û
pêxember 300 hebûn.
Hevalê wî:
-De dl çavên te de pl r bûne lo!
Clwamêr hlnek jî slst dlbe:
-01 be, 1ê ez bawer 1m,ku 100 hebûn ...
Heval derb ek d1n j î 1ê d1de:
-Nl ç, hewqas gur tune ne.Sawa wan mîratan
g1ra ne. Tu tı rs ayî.
Clwamêr serê xwe dlke ber xwe û:
-Belê, welle mln bl çavên serê xwe, 10 gur 11
pey hevdu dît, ma ez di rew di ki m.
Heval ê wl hlnek bl hêrs:
-De here 10, di vê havîna han de, gur 11 çi
dl gerl n, mal xl rab!
Clwamêr pozê xwe dlkşîne jor û dlke p1te-p1t:
-Bl isa û Mlhemed mln gur dît, lê dlbe ku sîya
wan be. Ma ez dl vî emrê xwe de derew dlklm?
Hevalê wî nerm nerm dlbêje:
-Na na, tu derew nakî. Lê dlbe, ku sîya darê, an
ya devl yê be. Evcar dl vê havîna germ û rengl n de
sîya gur 11çl di gl re! Hl mmm!
Clwamêr, êdî xwe ranaglre û bl hêrs 11 hevalê
xwe dlQîre:
-Belê~ dibe ku sÎya gur nebe~lê xiştêna
~w Î h8tem in. U tu eyn Î bim i rî j Î ~ ez j i
xiş tên ê dan a key im
jê rl
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Duxtorê asprÎnan
Kurdekî xes çl dlke, dlke û hete unîversîte şexfı
duxterl yê dl çe. Lê, dl wê derê de 1enger dl kute.
Her rê û metodÎ dlcerbÎne, Lê dîse bê fêde ye.
Nlkere unîversîtê teve blke.
Hevelên wî zenÎngehê teve dlkln û dlbln duxtor,
Lê ew, 11 sln1fe xwe redlweste.
Herwehe 18
sel ên wÎ dl unîversîtê şexe duxtorl yê de, temem
dlbe. Çend hevel ên wî yên sln1fê dlbln profesor û
tên dl unîversîte wî de dlbln dersder.
Ev hevel ên wî yên profes or rojekê 11 hevdu
dlclvln û dlbêjln "em dÎplomeyek bldln pê, blle
bl cehme here. 01 unîversîtê de kel bû. Nl he ew dê
blmlre."
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GazÎ wî di ki n:
-Were soz bide me,em dê dÎplomekê bidin te.
Lê, bi şertekî ku tu ji derî asprÎnê, ji nexweşên
xwe re reçete neni vî sÎ.
ew jî, soz dide, hem jî sozê mêrê berê! Bi rastî
jî 11 ser soza xwe disekine. Lê hezar mixabin,
duxtorên baj arên wî, navêkÎ 1ê dat Îni n:
Duxtorê
Asprin8n.
Lê, Duxtorê asprÎnan jî, tola (heyfa) xwe, ji
bavê xwe re nahêl e. Hemû duxtorên wî baj arê
Kurdi stanê bi cahîl et i yê îtham di ke û di bêje:
- Ewc 8h il i nı C 8hil! Ew i ç 8r s 81 du x t 0 ri yê
xwendi ne Q mi n jîı t8m 18 S81. Ew 11 ku Q
ez 11 ku!
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Perl ementoye Ti rken Û
sê perl ementerên Kurd
i

Ro j ek Hukumeta Ti rk, butça xwe ya nû berpêşÎ
parl ementoyê di ke. Her parl ementerê ku bi xwaze
li ser
butçê
bipeyve
divê
navê xwe
bide
ni vÎsandi n û benda dora xwe bi seki ne. Gel ek
parlementer
dixwazin
di derhekê
butça nû de
bipeyivin,
dîtin
û pêşnÎyariyên
xwe pêşkêş
bikin.
Sê parl emnterên
Kurd (1) jî jibo
peyvê destên
xwe bilind dikin û navên xwe didin nivîsandin.
Ev
yek
bala
serokwezîr,
wezîr
û
hemû
parl ementeran
di kşÎne. Her kes jiyê
kêl eka xwe
dipi rse:
- Gelo ev xêr e? Ev Kurd her yek Î 10 - 15 sal in,
ku di parlementoyê
de ne, hîç carekî jî destên
xwe ra ned aneû ne pey i vîn e. Lê Îro, he rs ê jî 1i
pey hevdu heqê peyvê girtin.
Ka em binêrin ev çî
ye? Karê Kurdan ne dîyar e, di be ku behsa mafê
Kurdan jî bikin!
Ka bila zû dora wan bê, em
bizani bi n.
Her parl ementer di ke, ku ji meraQan bi mi re. Bi
xêr û xweşÎ dora axaftina
parlementerê
Mêrdînê
tê. Serekê parlementoyê
navê wÎ dixwîne
û wî
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vedixwîne
kursiya axaftinê.
Lê ewı di cîh de
radibe pîyan û dest bi axaftina xwe dike:
-Ez ji Mêrdînê
re lÎmanekê
(benderekê)
di xwazi m. Bila hukumata me 1Îmanekê wilo Qenc
li Mêrdînê çê bi ke. Hewqas û spas!
Ji çepik
û kenÎnan li ku buya dê xaniyê
parl ementoyêı ji bi nî ve hil bi weşi ya!
Evcar dor dora parl ementerê b~j arê Wanê ye.
Ew dimeşe ba kursiyê û mÎQrefonê dike devê
xwe:
-PêşnÎyazÎ
û daxwaza mi n över eı ku ji behra
Wanê re hukumet Qapaxekê çêbike. Çûkan behra
meya se rv eki rî tev biz Î çilê n xwe pîs û berb at
kir. Pêwîst eı ku jê re Qapaxekê baş û mezin bê
çêki ri n.
Parl emento carekî di nı ji ken û çepi kan di kel e û
dihele.
Di dawî de dor tê ser parlementerê pey text yanî
DÎyarbekirê.
PHên û çHên ji yekî dernahê her
kes bi meraq benda axaft i na wÎ di seki ne.
Ew jîd i cîh dera di be pî yan. MaŞ all ah wek Î
şelbeteyê mêranı serê wî 11ku biwa digihîşt bin
xani yê parl ementoyê. Qirka xwe çêdi ke û dest bi
axaftina xwe dike:
-Serekê
Berêz, hewa hundir nebaş e. Blla
xedeme penceran
(pacan,şibakan)
vekin 101
Ma Yi ra xan e; hemam e, çî ye, b1rê m1ni
1

122

Nifûsa Licê
Polîsê Alman ê narkotlkê dlnêre, ku ew çlQas
kesên ku bl karûbarê eroyînê ve dadl kevl n û 11
Almanyayê
tên glrtln
hemû L1cî ne. Polîs
matmayî dlmîne. Rojek polîsê Alman jl polîsê
Tı rk dl pl rse:
-Gelo, ev nifûsa L1cê çîQas e, ku hewqas L1cî bl
vî karûbarê eroyinê ve mijûl dibin?
Polî sêT 1rk di bêj e:
-Nifûsa L1cê 10 hezar e.
Vê Alman jê bawer nake û dibêje:
-Na, 10 tu şaş î! L1 Almanyê, bi tenê 20 hezar
L1cî dl dawayên eroyînê de di hefsê de ne. Bi
kêmasÎ divê ew du-sê Qat ji Hamburgê mezintir
be! Van jî ne mumkun e.
Polîsê Tlrk berslva wî dide:
-Rast e, Nifûsa wê 10 hezar e. Lê wek tu
di bêj î. me bi xwe jî, 11 Tirk îyê, j i vê dawa han
20-30
hezar L1cî avêtîye hefsê.
Hîn em 11
20-30 hezarê di n jî dl gerl n.
Polî sê Al man j i polî sêT 1rk bawer n el ke, 1ê d1xe
û bl xwe diçe Llcê.
i
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Me sûcê dizî qet tune
Diz dikeve mele yekî, hemû tiştên wî didize.
Xwedi yê mel ê deme tê rewşe mele Axw"e di b~ne~
hewerÎ 1i der û cÎrenen dedi xe. Der u cı ren zu d1
heweriye wî de diçin; lê bê fê~e ye. Edî ~iZ bi
serketiye
û çuye. Hezer çiv u gezen 11 xwe
bedeye.
Der û cÎrenên wî 'wex wex' di ki n, 1i çokên xwe
dixin. Peşê bi ser xwediyê melê re vedigerin û
yek bi yek gilî û lomen jê dikin:
-Mel neket, me te deri yê xwe beş bi gi rte!
-Pêwi st bû, ku tu zi menok û pi şteke derîyê xwe
peş bi de cîh!
-Xwedê ji te rezî, divê te pencereyên xwe rind
bi gi rte!
-Weyyy, Xwedê ji te rezÎ, mirov mele xwe
wehe bi seeten bê xwedî û weki rî nehêl e!
U herwehe her yek eqil û fi krekÎ di de xwedi yê
melê. Xwediyê
melê dike ku dîn bibe. Xwe
renegi,re û di ser der û cÎrenên xwe de di Qîre:
- Ji bo xwedê û pêxember, me sûcê ew dizê bê
nemûs Qet tune, hemû yê min e, heee?!
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Neyse ev rewşa te
ne rewşa qulÎwella ye
ClwamêrekÎ
xwedî du jlnan heye. Dema jlna
dawî tîne, dev j 1 ya kevn berdl de. Ew dl ke
xal tika xwe.
Rojekê mêrlk û jlna xwe ya blçûk dlçln nav
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b Îsten. Bîstek peşê mêrik, ji ji ne xwe re di bê je:
-Min, bêrê 11 melê bîr kir. Ez herim bînim, coyê
vekim û bÎsten ev bidim.
Mêri k di çem el ê.
Ji ni k, di nev bÎsten de gel ek bende wî di mîne,
1ê mêr neye. Peşê bîr pê di be,ku he wi ye wÎ ye
mezin 11 melê ye. Ew dikeve tetêlê û bi lez û bez
ri ye mel ê di gi re. Ji ni k, di gÎhe be derî, di nêre, ku
derî dedeyÎ (girtî)
ye. Hete jê tê 11 derî dide. Ji
deng û gi rêne derî herdu jî di zeni n,ku ev kerê
jine biçûk e. ji tirs û heyecenê, hîn pê negÎhên,
ku hemû kincên
xwe 11 xwe bikin. Mêrik ji jine
xwe re dibêje:
-Bil ezÎne ji mi n re secede ni mê jê rexe û pê re
jêre
derî veke!
Jinik,
bi gotine
mêrê xwe dike. Berê secedê
redi xe Û peşê derî ji hewi ye xwe ye biçûk re
vedike. Jinik
bi hêrs dikeve hundir. Bi tezîtÎ
li
nimêjkirne
mêrê xwe metmeYÎ
dimîne. Mêrik ji
jêr ve tezÎ û wehe li ser nimêjê
sekiniye
û
QUlî we lle di xwî ne. Pêre
jîd ile rz e. Jin i k bi
dudll Î devê xwe di be be guhê wÎ û bi dengekî
hêdi:
-Ney se, ev rewşa
te, ne rewşe
nimêjê
û
Qu1iwellayê
yel
Mêrê, wê ji ti rsen bi dengekê bil i nd;
-Allahûekberrl
dibêje.
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Ew teresê gundê me ye
Vekî OÎyarbeki rî, nasekî wê 1i gunedekÎ Madenê
heye. Carek bi caran riya wî bi Madenê dikeve.
Di keve bîra wî ku mala nasê wî 1i madenê ye. Ew
dif i kire ûji xwe re di bêj e, .mad em kun iha ri y a
mi n bi van deran keti ye; ez heri m gund ê heval ê
xwe û wî bibînim.' Ew lêdixe û diçe gundê hevalê
xwe.
Ew, çend roj li gund dimîne. Hevalê wÎ, ew li
cîh ên şîn û sey re ngeh ên gun d di geri neû did aWÎ
de ber êvarekê tên nav gori stana gund. Li nav
gori s tanê jî di geri n. Mêvanê wî yê OÎyarbeki rî,
dinêre, ku di ber her gorî (mezelî) de darekî hişk
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ê dirêj çikandÎ ye. Ev yek bala wî dikşîne û ji
heval ê xwe yê gundî di pi rse:
-Di pirsê de eyib tune be, gelo ev darên hişk û
dirêj ên ku di ba serên goran çikandÎne, çi ne?
Heval, bi şanazÎ bersi va wî di de:
-Ev darên çikandÎ, nişan û terfiya Qehremanî û
şehÎdiyê ye. Tu dibînî dirêjiya
hemuyan jî, ne
wekî hevdu ne. Hinek ji wan gelek dirêj û hinek
jî ki nin. Ka bi nêr, ev dara herî bi 1i nd e. Xwediyê
wÎ, bi çardeh gulan bi rÎndar bû, 1ê dîsa jî heta
dawÎ nefes 1i di j mi nê xwe çi kand. Rehmetî, bi
mêranî hat kuştin. Ev ê han jî, bi heft fişekên
eynelî hat kuşt in. Haaaa, ev ê 1i rex jî, deqê nav
çavê neyar bû. Serên 7 kesî bi şûrê xwe ko
fi rand.
Zende li yê DÎyarbekirÎ
dikeve û matmaYÎ 11
goristanê dinêre. Ew dibîne, ku 11 dûrê goristan,
gorek heye û dar di ba serê wê de tune. Ew bala
wÎ dikşîne û ji hevalê xwe dipirse:
-Ma ew gora han çima bi serê xwe ye û darê
hişk jî, 11ba wî tune?
Heval ê wî eni ya xwe di çi QirÎne û bi madekê
tirş di bêje:
-Ew teresê gundê me ye. Mirovekî tirsonek bû û
bi emirê xwedê mir. Kesê tirsonek û bê şeref, bi
emirê
xwedê dimirin
û weha bi serê xwe
dimînin!
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Heydê yebo MêrdÎnel
Erebekî Mêrdînê, jixwe
re Qamyonekê di ki re û
di navbera Dîyarbekirê
û Mêrdînê de dixebite.
Ereb, baş bi kurdî ni zane. Wê demê hîn otobus û
bÎnÎbus jî li Kurdistanê
tune bûn. Xelk giş bi
Qamyonan di çûn û di hati n.
Ereb bi erebî, tirkî û bi kurdî diqîre û ji xwe re
rêwi yan berhev di ke. Di çe paş û tê pêşÎ kamyonê
û gazÎ di ke:
-Haydê yabo MêrdÎne, servekirî
makîne! Hem
dibe û hem jî tîne!
Pîre jinek, bi pi şt i yê xwe ve ber bi Qamyonê tê.
Ereb, berpê diçe û ji re dibêje:
-Haydê Xalt Îkê MêrdÎne.
Pîre jin j ê di pirs e:
-Lawê min, tu bi çend wereQeyî di bî Mêrdînê?
Ereb:
-Xaltîkê li jor bikim te 2 wereQe, li şofermehlî
bikim te 5 wereQe.
Pîre jin hema pi şt i yê xwe datîne erdê û dest
davê je dar û êrîşê wÎ di ke:
-Bike ciya (diya) xwe, Erebê bê şermê û bê
namûs!
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Di nya Mermer û Qerenes e
QerenesÎ 11 hevdu dl eı vi n û dest bi gel ege1en
dl kl n. Gel egel di gere di gere tê ser mezi nbûn û
blçûkbûne
dlnyeyê. Gundiyên ku çûne esker,
dibêjin:
-Li gor gotinên Qumenderên me, dinye gelek
mezl n e. Bê hej mer reşehÎ û behr hene.
Vek -dl do jî, 1i di j ven dît i nen derdl kevl n û
dibêjin:
-Ne 10, mlrov ji Qumenderê Tirken Qet bewer
dl ke! Tev vl rek û çl rek 1n.
01 ser gotlnên wen de heltÎke Xê1îye dikeve
hundi r. Vek j 1 wen jê di pl rse:
-Herê heltÎke Xê1îye, tu dibêjî ev dinye çiqes
mezl n e gelo?
Xel tîke Xêl Îye berê dewe xwe 11nev xwe dl pêçe
û pêre:
_Uffff,
de jehr dl dlnyeyê de be! Tu çl dikî bi
dinyeyê. Ser û binê wê Qerenes û Mermer nîn
e... Heee, bi re DiY8rbeki r jî hebû!
QerenBS û Mermer herdu ji cirBn~n hev fn û gundên DiytJrbekfrê
ne.
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Xwedê jibo

bereketê hetiye

L1 Kurdi stene Bekûr, Kurdên koçer hene. Ji wen
re dibêjin bêrtî. Bêrtî, berî û zozen dikin. Ew
biheren
diçin
zozenên
dorhê1e
Xerpêtê,
Cebexçûre, Erzeromê, ErzÎncenê, Mûşê, Wenê u
hwd ... PeyÎzen jî deme hewe ser di be, bi terş û
keriyên
xwe ve vedigerin
beriyên
dorhêle
DÎyerbeki rê, MêrdÎne û Ri he yê.
Bêrt Î, di deme koçki rne berî û zozenen de, jibo
melberkirin
û kişendinê hespen biker tînin. Ew
cerÎnen, ber û berxeneyên xwe, 11 deven jî dikin
û di çi n zozenen. Sel ek, dîse bi her tê. Bêrt î, ber û
berxeneyên xwe 11 hesp û deveyen di ki n û berê
xwe didin zozenen. Bi rêçûne dûr û dirêj û zor û
zehmet
ve mehekê peşê digihêne
zozenê
ŞerebdÎnê. L1 wir konên xwe yên çerdeh stûn
dukt in erdê.
Rojek deveye wen, ji weren dûr dikeve. Ew,
di çe nêzî gun dekÎ di keve nev geri sê gundi yen.
Geri s nû evdene ,deve hete kepi ken di çemorê de
diçe xwerê. XwediyÎ geris hew dibÎne,ku tiştekî
qirese di nev gerisê wî de ye. Heme bêre xwe ye
çeldûkê digire
û ber bi geris dibeze. Deme
nêz i key Î 11 deve yêd i ke, j i tirs en biz don eke wî
di qete. Ew bi peş ve di reve û di çe gund. Hewer 11
gundi yen dedi xe û di bêj e:
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-Gundîno, tiştekî di nav gari sê mi n de heye, ku
1i darê di nyayê ti ştekÎ weha mezi n Û ecayi p
tune! saw û ti rsek 1i ser e, ku mi rav 300-400
mîtro newêre nêZÎ wî bibe.
Gundî, tîr û kevan, şûr û mertal, tufeng û topên
xwe digirin
û ber bi deveyê diçin. Xwe li pişt
zin ar, kev i r, kaş ûda ra n ve di Ş êri n. Bi ser zik û
destan hêdî hêdî xwe bi ber bi deveyê ve
dikişînin. Di newal ek de dimeşin û piçek nêZÎ wê
di bi n. Di nêri n- nanêri n yek ni zane ew çî ye. Di
dawî de rûspi yê gund tê. Ew, destê xwe di de ser
çavên xwe û hûr û kûr 1ê di nêre. Weyyyy babo! Ev
çi ye? Li ng, stû, pi şt,be j n!
RûspÎ, bi ser gundiyan ve dizivire:
-Ev ne mi rave û ne jî heywan e. Ji derê Xwedê
yek nîn e. Ev Xwedê ye û ji bo bereketa garis
hat îye. Lê, we gari s avdaye û buye çamor. Ew jî
ni kare ji nav derkeve. Ji ber ku hûn wÎ hêsat Îji
nav ga ri s de rx inû gari s j Î zê de zera r ne bîn e;
divê hûn her çar lingên wÎ bi bend girê bidin û bi
erdê re bikşînin! De heydê, Xwedê zû ji vî halî
ri z gar bik in!
Gundî, herçar lingên xwedê bi hevdu ve glre
didin û wÎ di nav çamorê de diki şÎnin. Heta
Xw ed~ ji nav zevi ya gari s dertîni n, Xwedê
dimire û garis jî, di bin llngan û kaşêna Xwedê
de diçe xwarê!
132

Merhebe kûçi kl er
Li Kurdlstamı Bakûr, heta wan çend salên dawî
jî, kêm kes dl çûn j 1 Tı rkan re eskerl yê dl kl r.
Nlha jî 11 hln dorhêlên Kurdlstanê
naçin û jl
Tı rkan re eskerl yê nakl n. Hi nek bert 11 di di n û
xwe pûç dertînin,
hinek jî, heta 60-70 sa11ya
xwe Qaçaxên eskeri yê di m înl n. Dema dl kal1t 1ya
xwe de jî bl kevi n destê Dewl eta Ti rk, ew, dîsa
wan dibin û bl wan eskeriyê didin kirin. Kal bl
tlrk î jî n1zan in. Ew, het a j i eskeri y ê ve di geri n,
jl destên serbaz, çawîş û onbaşiyên Tirkan gelek
dlklşînln.
Jl wan kalan yek jî, li hêla Mêrdînê, rojekê bl
bê bextî dlkeve destê eskerê Tlrk. Ew dlglrln û
d1b1n hêla Tı rk 1yê, tam 3 sal pê eskerl yêd 1k1n.
Kal emêr, pl şt î 3 salan bi xêr û xweşî di gi he
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gundê xwe. Gundî bi hatina wÎ di hesi n, wey 11wî
ku ji bo serlêdanê, diçin mala Kalemêr. Civata
wan xweş û geş dibe. kalemêrê esker di Quncuk
de pal di de. Her kes Qala xwe û eskeri ye xwe
dike. Mirov dibêje
Qey mala kalemêr
buye
ordi geha Ti rkan. Di vê navê de, yek ji kal emêr
di pi rse:
-Apo, tu teze ji eskeriyê hatî. Divê tu ji me re
piç ekb ehs a eskeri yê bik Î. Lê deng j i te dern aye.
Di şûn a te de em behsa eskeri ya xwe dik in. Hal bû
ku ya me kevn bû. Ka ji kerema xwe, ji me re
pi çek behsa eskeri yê bi ke? Çi heye, çi tune? We
çi di ki r?
Kalemêr xwe rast dike û dibêje:
- Mat u di bêjî dê ç i hebe. Bi serê te, guy ekê j Î
tune ... Hema her sibehan, me zû radikirin
û
di bi ri n, di ki ri n rêzê. U paşê Qumandar di hat 1i
re x mem lt di bû ûji me re di got:
-M e rhab fl k ûçj kl erf
Pişkên û birQên bi civatê dikeve. Ode tije ken
dibe.
Xwediyê pirsê 11kalemêr vedigerîne:
-Eeee ...we çi bersi va Qumandar di da.
Kal emêr bi axîn:
- Mfl, med ê big 0 t fl n çi xwa rz ê! Dem aWÎ di got
"merheba küçjkler"
me jî hemuyan bi devekî
digot "hewt,hewt."
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Bi mêranî derkev
Dewlemdek
Farqînî,
bi colan (keriyan)
pez
di ki re. Jan di kev nav pezên wÎ, hemû di mi ri n. Ew
di çe col ekê din jîd i kire. Bey tar tîn e. Ew, hem Û
pezên wÎ di kontrolê de derbas dike. çend roj
paşê, ji serî ve jan dikeve nav pez. Evcar bana
mele dike Û bi mele, ji pezê xwe re niviştan dide
çê kiri n. Ew soz did e, ku heger pez ên wî bif i lt in,
dê ziket,ÎsQat
û Qurbanan zêde bide. Dest bi
nim êj kiri nê jîd i ke. Lê mi xab in, wek îca r din di
navbera heftekê de pezek li ba deriyê wî namîne.
Weha dibe, ku goştên wan jî naye xwarin
û
termên wan giş davêjin bin sergoya gund.
Qi j ênek bi ci gera xwedî pez di keve.Radi be çeka
xwe girê dide, roja înê di dema belavbûna
ni mêjê de diçe ser ~ıyê-mHgeft6
gund. Çeka
xwe dikişîne
û gule dide devê wê. Bi behcokî
heta jê tê bi xwedê re di Qîre:
-Bes e! Edî derdê te naye kişandin lawo! Bi
duxtor û îlacan ne bÛ...Bi mela û ni vi ştan ne
bÛ...Bi soz dana zekat û îSQatê ne bÛ...Derdê serê
derdan min heta 40 saliya xwe nimêj ne kiri bû û
rojî jî ne girti bû. Ewan jî min bi cîh anî, dîsa ne
bû! Ma tu çi ji min dixwazî. Bi Qeleşî nabe. Bi
mêranî derkeve meydanê! Ji xwe karê te hemû bi
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dizî Û binf1sÎ ye.
Cerjûrek vala dtke û pêre:
-Jl te bê ml net el Bl serê ml n û bl serê
te, tu çiQos bikujî,
ez jî, dê hewQoS
blklrlm!
inat nin e! inat û xweş inot.
Hoydê kê dê poşmon bibel
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Vek deqê yekî yeı ne heft
Vekî Başatî, tê DÎyarbekl r û bl heval ên xwe re
dlçe sînemayê. Cara pêşÎ ye, ku Başatî dlçe
sînemayê. Sînema destpêdl ke. Başatî bl rl h Û can
temaşe
dlke. Kêfa wî tê. Lê bÎstekÎ
paşê
bergehek kêfa wî dl revîne. Tam 7 kes 11yekî tên
hevdu û bl gurml k û pênan 1êdl xl n. WÎ davê j 1n
erdê. Her cîhên wî dl nav xwîna
sor de
digevzÎnln. Dev jê bernadln, Lê dldln û Lê didln ...U
QasÎ 500 kesÎ dl sînemayê de heye, Lê yek jl bo
Xwedê ranabe û ew j 1 destên wan jî dernaYÎne.
BaşatÎ, êdî nlkare xwe z1ft blke û dlare:
-Ev ne mêranî ye. Bê kesÎ û Qel eşÎ ye ... Vek
deqê yekî ye,ne heft! Ma dîn û Îman jî bi we
re tune. QasÎ 500 kesî 11 wan temaşe dlkln. Vek
jl bo xwedê nabêje bes e Û em, ew jl destên van
bê baban derînin.
Demança xwe dlklşÎne û flşek dlde devê wê. Pê
re dlQÎre:
-Hûn wÎ berdl dl n an hûn çûn!
Lê, lêdana artîsan
dom dike. Başatî nîşanê
perdê dl gi re û 11ngê dl ki şîne. Cerj ûra xwe
valadlke û baz dlde der.
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Derxe heqê 7 sel şi venÎ
Pîra Fat û lawê xwe bi serê xwe ne. Ji mêj ve
mêrê wê mirî ye û ew bi jınebîtÎ 11ser lawê xwe
rûniştÎye. Xaniyek û çend bızin jî jı mêrê wê yê
rehmetî ji wê û j 1 1awê wê re maye. Lawı k bi çûk
e û Pîra Fat jî wekî ku ji navê wê dîyar e, êdî
gel ek pîr e. Ew, n1kare 11 wan çen d b1z1nê xwe j Î
bin êre. Mec bûr dim Îne b1z 1nên xwe bin Î v Î
xwedÎkı rı n di de gundi yan. Gundı yên der û dor jî
bi mesel a bi Zl nên Pîrê dı hesi n. Di gundekî cîran
de mirovekî
gelek bınık û fenek heye. Dengên
bizınên Pîra Fat digÎhêhe guhên wî jî. Radibe tê
ba Pîrê û jêre 1ava û due dı ke. Dı dawî de pîrê
razî dike. Jı bo nÎvÎxwedÎkirinê
3 bızınên baş, jı
nav bı Zl nên Pîrê hll dı bjêre. Fenek, bi dll şadî
bızinên xwe dıgıre û 11rıya gundê xwe kardibe.
Dem tê,dewran
dı çe,PÎra Fat dı keve dı mi re.
Law ê wê êdî me zin di be, d1be xort. Law 1k ro j ekî
d1fikire,tê
bîra wî ku çend sal berî dıya wî 3
bizinên hêja bi nîvî dabû wÎ camêrê ji gundê
cîran. Heta ni ha bi zi nên wÎ zêde bûne. Xwedê
zane dibe/ku bûne colek bez. 'Ez herim par bikim.
Para xwe bÎnı mûj
i xwe re bı wan j 1nekê
bıxwazım.'
Lawll~ rojekê berê xwe dıde wî gundê cîran.
Mal amê ri k di P1rs e û d1bîn e. Mêri kêf ene k j i bo
i
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wÎ, ji berê ve plana xwe çêki rÎye. Dema 1awi k
di bîn e, ber pêd i çe û j ê di pirs e:
-Gelo tu lawê Pîra Fat Î?
Lawik dibêje:
-LÎ welle!
-Way tu bi xêr û xweşÎ, di ser herdu çavên min
re hatÎ! ..Ez bawer
im,ku
tu ji bo wan hersê
çanqo1ên (ji bo ku bizinan
biçûk bike navê wan
nade ûji
wan re çanqo1 ango lexer
û kulek
dibêje.) hatî?
Lawik:
-iı Î wel1e ...
Fenek dest bi plana xwe dike:
-Va belî, me ki r qelî.
Va ko lî gur birÎ.
Va bela be1anÎ,
lotik da çû ser xanÎ.
Zarkên gundi yan şeytan bûn;
Kevkani k 1i çavê rastê xi st in
di yê çepê de deranîn!
Me goştê wê 1i gundi yan parki r
U postê wê jî firot da kêrekê ka1anÎ.
Di ser me de hat salekê giranî.
Gundiyan ji xwe re pê kereng deranî.
Roj ekê şi 1f şi kÎya ma kal anî.
Şer derket, gundî bûn dubendî.
Me zor bela wan 1i hevdu anî!
De zû derxe heqê 7 sal şi vanî!
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va ye heşt kil 0 rûnê te
û ~h deh kil 0 jî ebrê te!
Jl nlhe 40-50 sel berî, hîn dl nev L1cîyen de
qeçexçîtî
destpêneklr
bû. Ew çex plrenlye
L1cîyen, j 1 dem sele bl herê hetenî peyîzê dl çûn
weletê Serhedê, wen L1 wlr sefertî(qeleçîtî)
û
çerçîtî
dlklr. Her sel dl destpêke blherê de, jl
Dîyerbekl rê, tı ştên mîtroyê û yên çerçît îyê bl
dên dlkrîyen û bl hespen dlblrln weletê Serhedê
û gund bl gund dl gerend. Tı ştên xwe bl dên dl den
hetenî peyîzê wexte rûn û herlyê. wen, peyîzê
dest bl berhevdukl rl ne dênên xwe dl kl rl n. 01 wê
demê de zêde pere tune bû, dl şûne dênê xwe de
rûn û herlyê, jl gundıyen dlglrtln.
Dîse dı wê
deme hen de xel k bl nl vîsendı n û xwendı nê jî
nl zenl bû. Bl teybetî j 1n gel ek nezen bûn. Jl xwe
çerçl yên L1cÎ, pı ren Î bl ji nen re denûstendl n
dlklr."Jl ber ku plrenlye mêren 11der dıxebHlyen.
Jl ber vê yekê jî kêf Û kêse çerçîyên
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L1cÎ bûn.

Vekî bi dehan difrot in Serhedi yan û dehan bi yek,
ji wan digirtin.
PayÎzek dîsa dema dên û berhevkirinê
ye. Du
birayên LicÎ, li gundê Serhedê dênê xwe berhev
dikin.
Lê xwe bi xelkê wekî birayan
nadin
naskirin.
Diçin mala xaltîka
Hefsed. Xaltîka
Hefsed, dêzika(dêna,kûpa)
rûnê xwe bi wan şan
dide û dibêje:
-Xêr û guneh 1i stuyên
we lawo! De jixwe
re
qas Îdê nê xwe rû n big i ri n.
Ew sal, Xaltîka Hefsed, 50 mîhê sor dotîye.
Dêzik tije ye û ji cîh naleqe. Kêfa LicÎyÎ tên. Ji
kêfan devê wan ji hevdu dibe, diçe heta bin
gUhên wan. EW,mêzÎn û qapanên xwe yên xirbe10s
dertîni n. Bi i ntên û zi rtên
dêzi ka rûn bil i nd
di ki n û di weznÎni n. Çerçi yê bi emr bi ser Xaltîka
Hefsed ve dizivire û jê re dibêje:
- Mêze, ev ci wamêrê musil man, el eqeta mi n û
wî bi hevdu tune, xerîb e û wekî karkerek 1i ba
min dixebite. Ev şadidê min, te û xwedê ye.
KÎl ayê pê şandi de û dom di ke:
-Li qapanê mêze! Eha xwişka
min, gunê
min li stuyê te; bi dêzikê ve hemû 16 ki10
rûnê te. 16 kil 0 ebrê te, ma 2 kîlo rûnê tel
Em fît bûn. Ne te me dît û ne me te!
Bereket
11 dêzik
û mala
te! De heydê
hetanî salekê din xatirê
tel
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Şert ê Î s1emê çen din
Sofîyek diçe mizgeftê.
L1 ba dergehê (deriyê
de rv e) miz geft ê, ra stî saf i yek Îdi n tê. Ew j Îji
mi zgeftê tê der. Lê, madê wî gel ek tirş e. Vê ku
diçe mizgeftê, ji yê made tirş dipirse:
-Ma xêr e sofî, çima weha madê te tirş e? Tu
bi ku de di çî?
Sofî bi ax În bersi v di de:
-Qet mepi rse sofî! i ro ya ku hate serê me, neye
serî tu musllmanÎ
xwedê!.. Tu dizanî Îro Şêxê
Şemer hatibû
mizgeftê.
Ji me hemû sofî û
dîndarên gund şertên Îslamê pirsÎ. Me yekî jî
bersi vekê rast neda! Em 11 huzûra Şêx rezîl û
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rl swa bün (J çûn!
Sofiyê dln bl awekÎ pozb1l1n û zanatî:
-Waxxx Xwedê Îmanê bl de we! Xwezî we j 1
hat 1na Şêx xebera ml n jî pêbl xl sta! heger ez
bl hatam,hl ngê hûn jî nedl ket 1n rewşekê weha yê
xerab! Xwedê Îmana we sofîyan kamll bl ke, ma j 1
vê pl rsê hêsat1 r çl heye! Gelo we Îşev nanê bê
xwey xwarl bûn çl bû! Hûn çaowa Sofî ne û şertê
islamê nl zanl n?
Sofiyê dln bl Qehr jê dlplrse:
Ka de tu bêje, çend ln?
-8 ln, ya çend ln!
Sofi yê dl n, destê xwe 11sl nga wÎ dl xwe û wî j 1
nav rl ya xwe d1de all yêd 1n û jêre d1bêj e:
-Here lo! Xwedê Îmanê b1 te û bavê te de.. Evcar
8 1n! Me 13, 14 heta 15 got, dîsa ronlya çavan
Qebûl neklr .. Tu hati d1bêjÎ 8 ln!
Zû b1z1vlre
mala xwe ku hîn ew, te nedîtiye û te rezîl û
riswa ne kirîye!..
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Li gundêm emê r ji tirs e
jinên xwe newêri n bi gi rÎn jî
Rêwi yek, di rê de bi rçÎ di be. Gundekî pêş wî tê.
Ew, di çe gun d ku hin ek xwa ri n bi xwe. Di bîn e, ku
jin ek li mê ri xwe daye û mê ri k rû ni Ş ti Ye j i ber
lêdana
jina
xwe digirî.
RêwÎ,
hukim
û
serdestiya jinê dibîne û li mêrik vedigere:
-Bi xwedê jina te gelek baş e. Divê tu dest û
1i ngên wî maç bi kî. Li gundê me, dema mêr jiber
jina xwe bigirî; jinik li nav serî dide û nahêle ku
çHên pê bi keve! Ma hedÎ wî merÎ ye, ku 1i ba jina
xwe bi seki ne û bi gi rî!. ..
Kêfa jinikê tê. Ji rêwî re xwarinekê gelek xweş
çêdike. U ji re dibêje:
- Birayê mi n tu di bÎnL ew çi bê hurmet iyê
dike. U bi ser re jL der û cîran dibêjin ,ku "ew li
mêrê xwe serdestiyê dike!" Ah, va ye, tu bi çavên
serê xwe dibînî!
RêwÎ xwari na xwe di xwe, zi kê xwe têr di ke û
radibe ser xwe. Êdî minet û tirsa wL ji jinikê
namîne. Carekî 1i ji ni kê Û cara di n 1i mêri k
dinêre. U pê re ji mêrik re dibêje:
-Lo
bê namûs
û Qebraxê
jinê
û dinêl
Wel1ei
bille,
li gundê me, jin li ba mêrê
xwe newêrin
devê xwe vekin û bêjin
çit.
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Xelkê qulpê yê hêjal
Did ema h11bi j art 1na (s e ç î ma) bel edî yan de yek î
Qulpî jî, xwe jl bo berendametlya
seroketiya
bel edîya Qul pê dîyar dl ke. Lê he,zar ml xabl n, ew
mirovekî
nezan e. Rojekê jî ruyê dlblstanê
nedît îye. Jl xwe re, dl Qehwe û sûkan de xwendl n
û nl vîsandl nê fêr dl be. Bl tenê tîpan nasdl ke. Ew,
nîşandekên
xalşaniyê
(
wekî,
xal,
bîhnok,baneşan, îşereta pirsê û hwd ..) jî nasnake.
Ew, rojekê di çe ba heval ekî xwe yê avûQat ûji

re

di bê

je:
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-Ez, Îsel berendemê seroketiye belediye Qulpê
me. Tu dizenÎ ez beş nizenim binivîsim û ji xwe
tirk i ye min j Î tê rn eke. Di vê tu, j i min re,
exeftinekê binivÎsÎ, ku tesîr li ser wijden, Îmen,
ri h, dil û ci gere Qul pî yen bik e, ku dengên (re yên)
xwe bidin min!
Hevel ê wî yê evûqet, jêre
exefti nekê gel ek
polîtîk, tûj û bi tesîr hezir dike û dide pê.
Roje
mitîng
û exeftine
berendem
tê.
Ew ,derdi keve ser mÎqrofonê, qi ri ke xwe çêdi ke û
dest bi exeft i ne xwe ye dîrokî di ke. Wehe yên ku
evuqet nivÎsîye yek bi yek dixwîne:
-Xelkê Qulpê yê hêje! çoyek û bin nuxte (" !" ê,
çoyekû bin nixte dixwîne.)
Ew, exeft i ne xwe di domîne:
-Hûn di ze ni n, çi me Îro em 1i wi re kombûne? û
yek çengi 1 û bi n nuxte. (? ê yek çengil û bi n
nuxte di xwîne.) Em hemû, di vê destên xwe bi di n
hevdû.( Hevokê wehe di xwîne; em hemû çel gil
divê destên xwe bidin hevdû nuxte.) Gelo em
çime nebin yek?! ( wehe dixwîne; Gelo em çime
nebi n yek, yek çengil bi n nuxte yek sop e û bi n
nuxte.) Iro em hetine vire ku problemên qesebe
xwe ji hevdu re bêj in ... ( wê hevoke hen jî wehe
dixwîne; i ro em hetine vi re ku probl emên qesebe
xwe ji hevdu re bêj i n nuxte, nuxte, nuxte.)
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Tolgirtin
Li herême DÎyerbekirê,
li rex hev, du gundên
Kurden hene. Vek ji wen şêxbizinÎ
û yê din jî
gundê kurmencen e. Her tim di nev ven herdu
gunden de 1ec, qi rên û şer heye. Liser
bergeh,
kenî, delev û erden bi hevdu nekin.
Rojekê dîse şer di nevbere wen de derdikeve.
Kurmenc pi r inû bi ser şêxbi zi nÎyen de di gi ri n,
sê mêrê qi rese ji wen di kuj i n.
Liser
vê bûyerê, şêxbizi nî li hevdu di ci vi n.
rûspi yên gund di kevi n şêwr û mi şewrên gi ren.
Xweze şêwr û mişewire
li ser tolgirtinê
(heyfgirtinê)
ye. Di dewî de rûspÎ digihên
biryerekê gelek girîng. Biryere wen wehe ye:
-Hûn di zeni n, ku zevi yekê (erdekê) kurmencen
1i bi n gundê me heye. Wen, ew nû cotki rÎye. U
zevî hemû kereme(gomt,şel)
ne. Her keremekê
mezin he qesÎ serê ge ne. De heydê, bi mêr û
zeroken ve, di mele kê de çi tevr,bêr û der hene
bi gi ri n û bi ze vi yen wen mêrkuj en bi kevi n. Hete
sibehê yek kereme di nev erd de nehêlin. Em tole
hersê bebe-egîtê
xwe û hef sed bevên wen
hilîni n!
U wehe jî dikin. Zeviye şov e kereme, dikin
wekî birmûti ye (hûrt itûne) Bedlîsê.
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Malbata xewar
L1 gundekî Rihayê, malbatekê xewar heye. Bi
taybetî mêrên wê malbatê, bi hevdu re dikevin
hemberiya xewê. Birayekî wan heta seet 11 ê
roj ê raze, yê di n heta 12-an . Bavê wan heta
13-an Û apê wan heta 14-an ... Ji wan kê pêşÎ
hi şyar bi be, derdi keve devê deri yê xwe, destê
xwe dike sî Û dide ser çavên xwe û gaziya jina
yê din dike:
-Bûkê, mêrê te ji xewê rabuye an na?
Dema bersiv "na" be, bi zû paş ve dizivire
û
diçe dîsa radize. Carînan çend rojan li dû hev ji
xewê ranabin.
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Ma qey teresan navê
topa Osmanî nebÎhistine
Ji Kurdê Mêrdînê, du bi re hene. Vek ji wen 11
Stenbolê û yê din jî li Beyrûtê dijî. Rojekê ji
hevdu re telefon dikin û dibêjin,
"em 3 hefte
peşê li Mêrdînê li mele bepÎrê (kelê) xwe hevdu
bibînin." Sozên xwe bi cîh tînin û tên MêrdÎne
mele bepÎrê xwe.
Ew, êverekê 11 tel eVÎzyone Ti rk, 11 nûçeyen
(deng û behsen) temeşe
dikin.
Di nûçeyên
tel ev ÎZ yanê de behse kêmki ri ne çekên etomî tê
kiri n.
BepÎr, ji nevi yên xwe di pi rse:
-Kurên mi n, ev çî ye, dîse behse AmerÎke û Uri z
(Sovyet) di ki n?
Nevi yê wî yê Stenbolî di bêj e:
-Kela, AmrÎke û Sovyet dixwezin çekên etomî
kêm bikin û pê re pê re jî, ji nevê rekin.
BepÎr di kene û di bêje:
-Me Qey ven teresen nevê tope Osmeni ye ku li
tengeve
ÇeneQelê
ye nebÎhistine?
Heger
bibÎhÎsten mehQeQ dê şerm bikire, ku cerek din
behse sîlehên xwe bi ki re.
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Well e hûn tun in
Cunta Tirk, bi şoreşgeran re meleyekî Kurd ê
gelek dîndar jî digire û tîne davêje girtîgeha
(zîndana) DÎyarbekirê.
Eşkencevanên faşîst
11
mele didin
û êşkencên
giran pê dikin.
Bi
destpêkirna
êşkencan re, mele lavayên wan dike
û êşkencevanan re behsa Xwedê,pêxember,dÎn
û
Îmanê dike. Lê, êşkencevan ji Xwedê, Pêxember û
dîn û Îman
re tiştekî
nahêlÎn
û
çêrê
(dijmÎnê,kufirê)
wan dikin. Mele cara pêşÎ,
di bîn e ûdi bî hîs e kum emûrê n dew 1et êwe ha çêrê
Xwedê û Pêxember di ki n. Li ku be dê ew dîn bi be.
Evcar mele dest bi hewar.û gaziyan dike. Gaziya
yekem 11 EbdulQadirê Gêlanî ye:
-Va AbdulQadirê
Gêlanî!. Dengê van kafir
û
hinzÎran tê te! De were herdu çavên wan derxe.
Kafi r in nayê ne rayê û Îm anê..
Eşkencevan lê didin, Lê AbdulQadirê Gêlanî di
hewarê de naye.
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Dem ek paş ê, me 1e hêv iya xwe, êdî j i alî kari ya
EbdulQadirê Gêlanî dibire. Evcar mele gazÎ û
hewarî 1i Pêxember dadixe:
-Va nebiyê Xwedê! Va ronahıya çavan, de kerem
bike! Were can û rıhê van zaliman bigire! Dînê te
ketîye ber lingên van kafirên şewQekirÎ!
Eşkencevan, lêdan û çêran hîn zêde dıkin. Ev
re w Ş bi se eta n dom dik e. Me1e, êdî dik eve hal ekê
gel ek x 1ra b. Hêv1yek ê wî dim Îne. Ew jî Xwe dê ye.
Mel e gazÎ û hewari ya dawi 1i Xwedê di ke:
-Va Xwedanê erd û asîman! Min jı destê van
kaf1 ran xilas bi ke! Ki ri nên wan êdî navbera erd û
asîman tije kir. Haşa suma haşa Înkariya te û
Pêxemberê te di ki n. De xwe bi van zalı man nîşan
bi de ku eqil ê wan bila bê serê wan! Wan helak
bike! Çend teyrê Ebabîl bışêne!
Lê, êşkencevan, êşkence û çêrên xwe di domÎnı n.
Mele, bi seetan benda Xwedê jî dısekıne, mixabin
ew jî di hewari ya wî de naye. Mel e êdî dayaxa
derb û 1êdanê nake û di Qîre:
-Tu tune yî, heger tu hebî jî,
dîsa ji
tiştekî
re nabÎI
Ev çend tol az Û pêxwasê
Tirko,
hewkas
kufrê
te û Pêxemberê
te
dikin
û hûn dengê xwe jî nakin.
Ev çi
Xwedêtî
Û PêxembertÎ
ye? U bi ser de jî,
ev çi AbdulQadirê
te yê Gêlanî ye lo?
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Şîreta qîza pîrê
QÎzekê Pîrê heye. ew gelek şerûd û şemûz e.
QÎze pîrê. êdî mezln û xeme ye. Hetîye ber
zewecê. Pîrê çl qes şÎreten 1ê dl ke. ew jî hewqes
şerûd. dîn û her dl be. Pîrê. êdî j 1 ber wê em en
dl ke. Rojek. Pîrê dest devê je derek û 1ê dl de û 1ê
dl de. U wehe ew. ml remê dll ê xwe tê de dl helîne.
Peşê jî destpêdl ke û şÎreten 11qÎze xwe ye xeme
dlke:
-Binêre ke çe mln; êdî tu zerok nîn Î! Tu mezln
buyî û keçlkekê xeme yî. Deme te û zewecê ye. 01
ro jê de çend xwezgÎnvenê te tên. 01vê tu bl eqll
û bl terblye
bî! Hevelên te hemû çl bl eqll û
şermezer 1nI.. Ew. be mezl n û bl teybetî 11 be
mêren nepeyvln.
jl gotlne dê û bevên xwe
dernekevl n. Kerê mele xwe dl kl n. Bl nêr ml n hete
nihe destê xwe nedi de te. Lê ji Îro pê de heger tu
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-

-

dî sa şerû d L şem Û z î Û bêş erm iya n bik î, bi xwe dê
ez dê te daQoQ û kotek
bikim.
Piçek bi eqil
bisekine
û ji derdora xwe şerm bike. Divê tu îro
soz bi dî mi n ,ku carekî di n bê rêt î nekî. An ez te
ni ha bi stuna nav mal ê ve gi rê di di m, ku heta tu
geber bibî. Edî ji derdê te bes el..
Keçik mecbûr dimîne soz dide diya xwe. Hem jî
sozê ji naberê ..
Ji ber sozdana keça wê, piçek zikê Pîrê da tê.
Bextiyar
dibe, ku Qîza wê gUhdariya şîretên
wê
kir û soz da pê.
Hîn bîstekî di ser şîreta pîrê de derbas nabe, ku
ji der ve dengê Qîrîn û zarîna Qîza wê tê. Pîrê
ditirse
û dikeve
tatêlê
dibêje,
Qey bela
û
Qedayek bi serê Qîza min hat. Bi awekî gêj bi
hewariya
Qîza xwe de baz dide.
Ew çi bibîne baş e?
Ku Qîz awê de rk et i ye ser xan î ûli
ser kul ek a
xanî rûni şt îye. Qîre-Qîra
wê ye û gazîyê di ya
xwe di ke. Bi Qîrînê re hemû gundî derketine
temaşa wê. Kute kuta di 1ê Pîre ye û ber bi Qîza
xwe ve baz di de:
-Ez bi gorî, çi bû? Çi ci ri ya?
Qîza wê bi fîQe-fîQ, destê xwe li Qûna xwe dixe
û bi ser diya xwe de vedigere:
-Dayê
Quna
min
mezin
eı an kuleka
xaniyê

me?
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Hogeç çewe bû kerkê şey ten
Dema motorbi sQll êt teze tên DÎyarbeki rê, ji
Qezeyekê wê jî peyayek diçe yekî dikire û tîne
Qeza xwe. Ew, çendekî 11 nav Qesebê Lê siwar
di beû di çe û tê. Paşê, xw edi yê motorbi sQll êtê,
rojekê jî dixwaze here gundekî nêz mala mirovê
xwe. Ji baj êr derdikeve û ber bi gund ve, berî
xwe di de deşta Gewn!n. Ri ya gund a makînan hîn
tune. Dikeve riya peye û deweren. MotorbisQilête
xwe dejo. Tire-tirek
bi ser dikeve û toz û dûmen
11 pey xwe dêle ...
Ew, nêzîkî li gund dike; hew dibîne ku yek di
rêde, ji dûr
ve, ber bi wÎ tê. Dibîne, ku
kal emêrek e. Di dest vÎ de çoyek û 11 mll wÎ
heq Îbek (têrek) heye. Hi nek jî nêzîkî hevdu di bi n;
kela heme heQÎbe xwe devêje erdê û redigêhe
çoye
xwe
û êrîşê
motorbisQilêtê
dike.
MotorbisQllêtvan
metmeYÎ û şeş dimîne. Ji xwe
nizene baş motore xwe biker jî bîne. Çend car li
S erhevdu di Qîre:
-Xelo, xelo xwe bide elî, xwe bide elî! Tu çi
dikî lo!
Qet xeme xelo nîn e. Derê xwe bi vird û wir de
diweşîne û

pê re;
-Duwwww,duwwww
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hooo,hoohoo,di bêje ...

Motorbi sQll êt ven, berî m otore xwe di de el Î
restê, ew jî, 1i pêş WÎ xwe di de elî restê. Ew,
xwe dide elî çepê, xelo jî xwe dide elî çepê. Di
dew Î de 1i bi n guhên hevdu di kevi n. Her yek bi
cîyekî
ve dipelike
û li erdê digindirin.
MotorbisQilêt
jî, ber bi newelê diçe. Xwîn û
duxen bi ser ven ve digire. Vek-du gundî wen
di bÎni n û bi heweri ye wen de bez di di n. Dest,
1ing,leş û serî 1i wen nemîne. Gundî di 1eZÎni n,
wen 1i hespen si w er di ki n û di bi n nexweşxene
bej êr. Çendekî 1i nexweşxenê,
di mÎni n. Pi ştî
derketinê,
motorsiQlêt.ven
li kelo gilî dike û
cirm û hesere motorbisQilête
xwe dixweze.
Herdu ji bi dHoxen tşenı cen) xwe ve 01 çi n
dedgehê. DedÎmend (heki m) ji kelo di pi rse:
-Ke rest bêje, çi me te wehe ki r?
Kelo redibe pÎyen. Bi ewekÎ şermÎ serê xwe
dike ber xwe û wehe bersiv dide:
-Hekim beg, bi xwedê ez bê sûc im. Me min li ku
kerikê şey ten (ji motorbisQilêtê
re dibêje) dîti
bû. Min mêze kir ji hember min ve yek li
hogeçekÎ (berenekî) mezi n si wer e û tê. U ew,
hewer û Qîrîn dike. Min got Qey zerokek li hogeçe
hêç si wer buye û hogeç dê wî li erdê bixe û
Qezeyek, bi serê wÎ de bîne. Min jî xwest, ku
hogeç bigi ri m Û zerok ji wê Qeze û beleyê ri zger
bikim. Min hew dît, ku ew bi Quwet Qlloc li min
de û min evêt newelê!
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Kê vê şêrgel eyê kuşt
Xortek,j i xwe re jinekê tîne. Ew cara yekem e,
ku diçe mala xezûr Û xesûwa xwe zeyîyê. Zava
dinêre,ku mişk di mala xezûr de avayî nehîştine.
Hem û têr, ç ewa 1, tûr û hewa nên wan qul kiri ne i
di randi ne û kuri sandi ne. Si behê dema xezûr û
xesû diçin nav bÎstanê xwe; zava û bûk gezik û
carokan digirin û bi mişkan dikevin. Gelek mişk
di kuj i n. Zava ci rdonekî (mi şkekî) pi r mezi n
dikuje û termê wî davêje nav çardera deriyê
der,ku dema ew bên mêraniya
zavayên xwe
bibînin. Jê re bibêjin "hezar aferîn" û dibe ku
xelatekê jî bide wÎ.
Ber êvarê dema xezûr û xesû tên malê, di nav
derî de cirdonekÎ
kuştî dibînin.
Dilê xezûr
di qe 1i be û pê re tûkê erdê di ke:
-Kê vî cirdonê pîs ê han kuşt û avêtiye vira.
Bil ezÎni n termê wÎ ji vi ra bavê jin!
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Deng ji yekî derneye. Zeve bi ber xwe dikeve.
Mûrê xwe tirş û tel di ke. Di çe di qunci k de
rûdi ne. Şîvê t Îni n, 1ê z eve nexwe. Qet nepeyve jî.
Dê, bi dizÎ, sedemê xeyde zeve ji keçe xwe
dipirse. Keçe wÎ, bi qehr bersÎve diye xwe dide:
-Ew, ji bevê min qehrÎ û xeyÎdÎ ye. Ji kuştine
ci rdon, di vê kêfe bevê mi n bi hete. Bevê mi n beş
di zene, ku her zeve ni kere ci rdon bi kuj e. Bi restî
bevê min, 11 mêrê min heqeretekê gelek mezin
kir. Divê em rebin herin mele xwe.
Xesû, rewşe qîz û ze vê ji mêrê xwe re di bêje.
Xezûr heme redi be, di çe be derî û hete jê tê
diqîre:
-Hoyyyy bevo! Kê vî şêrgel eyÎ hen kuştiye lo!
Zeve ji quncik dibeze û dibêje:

-Zavayê

te, zavayê

tel..
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Ev 1010 ye, hîn lêlê maye
Rojek Kurdekî rêwÎ, di rê de rastî şeytan tê.
Kurd Lê silav dide. şeytan jê dipirse:
-Tu bi ku de diçî, lo pismam?
Kurd bi axîn û ofînek:
-Qet mepirse! Riya min gelek dûr û dirêj e. Ez
dê herim hetanî bajarê Erzeromê.
şeytan di bê je:
-Pismam, em bi hevdu re rast in. Ez jî diçim
Erzeromê. Ji xwe li hevalekî wekî te digeriyam.
Kurd û şeytan bi hevdu re dibin hevalê rê û li
riya xwe rast dibin. Qonax bi Qonax rê li pey xwe
dihêlin. Edî gelek diwestin. Quwet û jÎy di çokên
wan de namîne. Li sÎya darekê vedizelin. şeytan
şeytaniyek difikire.
Di serê xwe de planên dek û
fenan çêdike. Dixwaze Kurd bixapîne. BÎstekÎ
paşê li Kurd vedigere:
-Em gelek westiyan û perîşan bûn. Rê jî naqede.
Ji te re pêşni yazi yekê mi n heye. Were em , bi dor
1i pi şta hevdu si warbi n. Vê si warbuyê
bil a
stranek bi stre. Kengê strana wî dawî hat, bil a
ew peya bibe, evcar ê din lê siwar be û bistre.
Li s tik ame herw eha dom bik e. Het aku em big Î hîn
Erzeromê.
Kurd di bêje:
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-Welle bira ev fikrekê gelek baş e. Hema em ji
vi ra destpêbi ki n.
şeytan hêzdide xwe û pê re radibe pîyan:
-Heval stranekê min heye, gel ek jî ki n e. Ez
dixwazim
berî, li te siwarbim
û ev strana xwe
bistri m.
Kurd pêşniyaziya şeytan qebûl dike, şeytan lê
si war di be. Qasî çend deqÎqan di stre. Ji ber ku
carekî di n li Kurd si war be û stranekê dûr û
di rê j bi stre, ew dawi ya strana xwe tîne û peya
di be. Kurd bi kêf hi 1di kşe
ser pi şta şeytan.
Destekî xwe bi jidÎ davêje stuyê wî û yê din dibe
guhên xwe û dest bi strana xwe dike:
-Lo ..100 ... 1000 ..10000 ... 100000 ... 10000.1000 oooo!ol.. ..
Seetek,
du, sê çar ,pênc ....lê dawiya
lolo
naye ...Pişt û çok li şeytan dişike. Hilke hilkek bi
ser dikeve. Şirêna xweydanê jê diniqute ...Nefes
1ê di çi ke. Di ser mil ê xwe de 1i Kurd di zi vi re:
-Hevalê malxirab ê bêwijdan, ma dawiya lolo
ya te naye? Te pi şt 1i mi n û tlefsen bavê mi n
şikand! Te ez kuştim. Dê tu kengê dakevî lawo?
Kurd 1ê hêrs di be:
-Ma di vî karî de hîle û xurde heye? Hîn strana
min a Lolo nîvÎ nebuye. Ev lolo ye. Lêlê jî maye.
Wekî mêran bi meşe! Sozê xwe bi cîh bîne. Roja
fen û dekan nîn e.
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Şey ten deme ven gotinen dibÎhÎse,
pê re jî
di bi zde. Di ser mil ê xwe de di zi vi re û jêre 1eve
dike:
-Hev el bi bi ret Î ez di heqê xwe de derbez bûm.
Dekeve!
Bi sozê mêrê berê ez êdi li te
si we rn ebi m!
Kurd bi hêrs bersi ve wî di de:
-Sozê mêren soz e, ne toz e. Ez hete strene xwe
tevnekim,
welle tu bimirî
jî, ez ji pişte te
denekevi m j êr. Pi çek bÎhne xwe fi reh bi ke, çend
seet
peşê dê Lolo tev bibe,
evcer
Lêlê
destpêdike.
Ke di ber xwe de bide lo, kul li te
nekeve!
Şey ten di ke- neke ni kere xwe jidestê
Kurdê
serhişk rizger bike. Edî pişt li şey ten dişike. Li
ser dest ûli ngen çerpêkÎ di çe. Şey ten di keve ber
ni qi kên mi ri nê. Lê beş e, ku 1i pêş wen çemekî
dertê. Xuşxuş û gurmgurme eve çem e. Av rebuye
buhr nede. Şey ten xwe bi cerpêkÎ devêje nev
çem. Ew û Kurd bi hevdu re di çi n bi n evê û
dertên. Deme serê Kurd ji evê derdikeve, "Lolo"
dibêje. Serê wÎ diçe bin evê û dike bile-bn.
Şey ten û Kurd wehe ji hevdu dif il it in.
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Du pi f Û sebrek
Vek diçe mêvandariya
hevalekî xwe. Xwediyê
mal ê ji mêvanê xwe re kut 11kan çêdi ke. Kut1 i kan
tîne û datîne ber mêvan. Mêvan jî, di jîyana xwe
de Qet kut 1i k nexwari ye. Ew çawa kut 11kê davê je
dev ê xwe ûji
germ and ev û 9ew rî 1ê di pe rit e.
Di be kuf e kuf ê wÎ. Lê, ji şerm an kut lik j i dev ê
xwe dernaxe. Serê xwe berjor radike û li kêranê
mal ê di nêre. Lê xwedî xanî, di wezi yeta mêvanê
xwe de dertîne.
Mêvan soro moro dibe û ji
xwediyê mal ê re di bêj e:
-Gelo we, van kêranan bi çi QasÎ ki rÎye?
Xwediyê malê dikene:
- M e W 8 n b 1 du P 1f û seb re kêk 1rl ye.
t6t

Hêk Û 15 eskerên Ti rko
Ji QumenderekÎ Tirk re hêkekê lezim dibe. Berî
re di beg ezî es kere k Î xwe dik e, ku here jêre
hêkekê bi ki re. Peşê beweri ye xwe bi esker
neyine. Ew, geziyê 14 ê din jî dike. Her 15-yen bi
hev re dişîne hêkê. Bi ser re jî temÎ û şÎreten li
wen di ke, ku hêkê sex-selîm
bÎni n. Di pey re jî
gef û fûrten
li wen dixwine,
ku ew hêk
bi şkÎni n....
Her 15, bê Qeze û bê bele digÎhÎn sûkê û hêk
dikirin. CerÎnen wê bi hevdu re digirin û cerÎnen
yeko yeko .. Di rê de, yê yekî pent-orê wî dişimite
ji Qunê dikeve. Vê yekî postelê wÎ ji lingê wî
dertê. Vê yekî di n kepe wî be 1êdi xe û di çe.
Werhesil
15 eskerên Tirko digÎhên libe hêkê,
dîse dibêjin, "wex li me û li bê kesi yê."
Nêzi kî 1i ordi gehê di ki n, hêk ji destên wen
dikeve û dişike.
5 kes ji tlrse Qumender dikevin
û di cîh de dimirin.
5 kes firer
dikin
û ji
eskeri yê di revi n. 5 ên meyî jî, di kevi n zînde nê.
Li gor gotinên gotinbêjen, yek ji wen jî, nîv Kurd
buye.
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Me tu dê êverê neçî lîs
Di dema şerê Şêx Seid Efendî de, Tirkîyê, hîn nû
balafir
(teyyare)
kirî bû. Eskerên Şêx dema
dikevin deşta Dîyarbekirê,
balafirên
Tirk wan
bombebaran
dikin. Şêx, emîr dide, ku dema
balafir
bên, bila her kes xwe veşêre, ku wan
nebîne û bomba navêjin. Xeber diçe nav esker
dibêjin ku, "dema teyyare ji jor ve bên pêwîst e,
ku hûn xwe veşêrin." Hinek tênagîhîn û dibêjin:
- Gelo tey yare çî ye?
Berp i rs iya r bers i vawa n did e;
-EW, wekî teyr û qertan e! Dema tê ser mi rav,
agir li mira v di barî ne. Ji ber vê yek î jîp êwî ste,
ku mi rav xwe jê veşêre, heta ku 11 ezman wenda
bibe.
-Ji nav eskeran yek ha1anan di xwe de hildide:
-Weyyyy! Hûn wê ji mi n re bi hê11n! Ma ew bi ku
de here, dê êvare bêye lîsê (tarê) xwe. Ez îşev
wê 11ser 1î s di gi ri m ûdi Pûrç i kîn im.
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Suphanall ah
lailaheillelah

Û

Dikandarekê gelek musilman heye, di dikanê wî
de du mêzin
hene.
Navê
mêzinekê
wî
suphanallah
û ya din jî lailaheillah
e.Suphanal1ah
mêzîna ku rast diweznÎne
û
laÎlaheÎl1elah
jî, çend kîlo kêm diwezinîne. Dema
muşteri yên wî yên nas tên; gazÎ 1awê xwe di ke:
-Fesuphanallah
lawo tu çi ker Î! Seetek e, ku
musil manê xwedê benda te ye!
Dema ku muşteriyên xerîb bên û bixwaze malên
wan ji binî bike, gazÎ lawê xwe dike:
-Lailaheillelah,
kuro tu çi sekinî? De zû karê
vî musllmanÎ han bibîne!
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Ji qumandar re boq bîne
Qumandarek Ti rk, bi cendi rmeyên xwe ve di çe
gundekî Kurdan. Ji wan re xwari nê t Îni n. Xwedi yê
mal ê pîvaz jibîr di ke. Ew gazî lawê xwe di ke:
-Lawo ka ji Qumandar efendî re hinek bok bîne.
Qumadar, 11pey vî goti nê gelek di Qehre ûji ser
xwari nê radibe ûji xwedîyê mal ê re ditJ>êje:
-Bok layi Qê devê te û bavê te ye!
Xwediyê malê, bi Qebehetê xwe dihese û ji
Qumandar re di bêj e:
-Bi bore Qumandar Efendî, baqê me, ne baqê we!
Boq: Bl tirki

gû

ye û bl kurdi ji navlk8 piV8Zê ye.
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Hecî Belek
Rojek, cotek legleg bi şaşî ji alê Xerzan tên û
11 ser mi nara mi zgefta Şerefxan datîni n. Bedlîsî
hemû 1i derdora mi zgeftê di çi n û tên. Di be wil e
wi 1ê wan û ni zani n ew çi mexl ûqat in. Ji nav
wan yekî rûsp Î derdi keve ûji hemuyan re di bêje:
-Hebe tunebe, ev nêri yên Mi heme ye.
Di nav wan de dubendî derdikeve. Hinek ji wan
dibêjin "na nerast el" Vên din jî dibêjin "welle
rû spî ra s t di bêj e."
Di dawî de serokê beledîyê
tê. U ew
ji
Bedlîsîyan re di bêje:
-Ev mexlûqatên han, ji bo me Bedlîsiyan gelek
xeter (tehlîke)
in. Navên wan jî Heci Belek in.
Bila her kes zû here çekê xwe, yê ku çekê wî
tune; bila çêleka xwe bifroşe û çek bikire û
were.
Kesên wê derê, dev ji gelş koçme yên xwe
berdidin
û bazdidin malê. Rextan girêdidin
û
çekên xwe digirin
destên xwe Û çardor li
mizgeftê
digirin.
Dibe tirqe tirqa çekan. Heci
Belekên belengaz difirin
û diçin. Ji wê rojê pê
de 1egl eg nayêne Bedl îsê.
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Niç
Çêl eke yek Î wen ded i be. 0 u bire yên m el ê
derd i kev i n serê çî Y ê ûli çêl eke xwe di geri n. Ji
wen yek di çe serî çi ye yek Î û yêd i n jîd i çe serî
çiyeyekÎ din. Bireyê mezin gezî yê biçûk dike û
di qîre:
-Hoooooo,Hesoooo! Kurooo te çêl ekê dÎÎÎît t tt?
Biryê biçûk jî, serê xwe dihejîne
û pê re
dibêje,"njçl"
Ew wezîyet
qesî seetekê dom dike. Bireyê
mezin diqîre deng meng pê re nemîne. Vê biçûk jî
"njç" dibêje û tiştekî
din nebêje. Ew li çêleke
xwe digerin negerin nebînin û têne melê. Bireyê
mezin ji bireyê biçûk dipirse:
-Hey meleve! Mi n gewri ye xwe çi rend û deng bi
mi n ve neme, 1ê te dîse bersi ve mi n nede.
Bi reyê bi çûk:
-Me qey dengê min nedehetin te, min jî tim û
tim di got n1ç. Ji ni çênê devê mi n jî zuwe bûl
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Me diye te
1i wir 1i çi di geri ye
Du kesên semîmî, rojek dîse hevdu dlbîn1n û
sohbetê xweş d1k1n. Vek jl wen serê xwe d1ke
ber xwe û bl dengekî n1Zl m j 1 hevel ê xwe re
d1bêje:
-Bu çend roj 1n, ku ez dl xwez1 n j 1 te re ti ştekî
bêj 1m, 1ê j 1 şerm ene Z d1 te den eQedî n1m.
Hevel ê wî 1ê dl nêre, ku rewşe wî ne edetî ye.
Sor û zer buye. Zehf merek dl ke û jê dl p1rse:
-Fermo bêje xêr e? Jl bo çl tu şerm dl kî? Ke
bêje?
Vê dln, flrek 11 çeye xwe dlxe û d1 dlpozê xwe
de:
-Wê rojê diye mln, d1ye te 11W1r dît1ye!
Hîn dewlye gotlne xwe neyîne. Vê d1n jê tiştekî
fêm neke û Lê vedlgerîne:
168

"

-L1 wl r, 11ku ye?
-L 1 cîhê ne beş!
-Jl bo xwedê û pêxember, serê xwe jl ber xwe
reke, 11nev çevên ml n bl nêr û bêj e.
-Me ez dê çewe bêj 1m.!
-Bê je, bêj e! Şerm meke û bêje!
-L1...11...
-L1 kîj en cehennem lewo?
-L 1...1i ....kerxenê!
-Belê!
yenî tu dlxwezÎ
bêjî diye te bê
manûsiyê dike, ne? Heydê diye min bê nemûs; lê
çi ÎŞ Û kerê dlye te ye bi nemûs li wir heye,he?
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Şem dûr e en nêrdewen
J

Vek di çe hecê. Ew dema ji hecê vedi gere, der û
cîran diçin ba wÎ û heca wî pîroz dikin. mêvanek
ji hecî di pi rse:
-Ey hecÎ, Îsal hec çawa bû? Çi hebû, çi tune bû?
Hecî bersiva pirsa wî weha dide:
-Di dema vegerê de, em hatin Şamê. Me li wir
tiştekî
gelek eceb dît. Li Şamê kerek di
nêrdewana (pêlika,derenca)
textik de hilkişiya
ser xani yekî heft tebeq.
Li ser gotına hecı bırQen bı cıvatê dikeve. Ji
nav c i vat ê yek bers i va hec Îdi de:
-Hecî Qurban, te li vira vê gotina xwe got, Lê tu
li ciyekî din nebêjî ha! Malxirab ker çawa di
nêrdewanê de hil di kşe ser xan Î! Hem jî xani yê 7
tebek he?
Hecî hêrs dibe û bi heca xwe sond dixe, ku bi
çavên serê xwe dîtiye ker derket i ye ser xani yê 7
tebeq. Hem jî, ji keran, kerekî reş buye.
Ci vat, di ke nake hecî got i na xwe paşve nagi re ..
Di gotina xwe de israr di ke.
Hema yek ji ci vatê radi be, di çe kerekî reş û
nêrdewanê textik tîne ba mala hecî û gazÎ wÎ
dike:
-Hecî i rehme 11 te û 11 hefsed bavê tel De
were
ev kerê reş di vê nêrdewana
text i k
de derxîne
j orl Şam dûr eı an nêrdewanl
170

Otobusa ma 1a Bandê
Dema ku otobus nû hatin Kurdistanê,
mala
Bandê jî,otobusekê
xirbelos a Awlstln
klrÎ bû.
Wê, 11' ser riya
Çungûşê
û DÎyarbeklrê
di xe bitand1n. Vêk u d1 wêd emê den av û den 9ê wê
nebÎhÎstl
bû, hema hema tune bû. Otobusekê
xl rbel os, hem jî tam xl rbel os bû...Mezl nl ya wê 11
gor 20-25 kesan bû, wan bl kêmasî 50-60 kes 1ê
sl war dl kl r. NÎvÎ kursl yên wê tune bû. RêwÎ 11
erdê rûdlnlştln.
Memûr, xanedan û Qebedayên
bajêr
jî 11 pêş, 11 ser wan çend kurslyan
rûdlnlştln.
Carînan hundlrê wê jl QÎQle QÎQla
dîk an, .mehem eha mîh û b1zl nan den 9 û ola n
dl dan. RêwÎ 11 ser pl şta hevdu sl war dl bûn.
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Lingên mirov pirê ceren diketin setilên mest,
rûn û yê di msê. Ji j or ve dil op li serê mi rov di bû.
Ji rêwiyen,
deriyên wê nedehtin girtin.
NÎVÎ
rêwiyen di nev derî de, li ser pÎyen disekiniyen.
Şegirt û xwedî lingekî wen li hundir û ye din li
derê otobusê bû. Bi kêmesÎ QesÎ rêwiyên hundir û
biy ên deri yen, hew Qes j Î 1i jor, 1i ser 0 to busê
si wer dik i ri n.
Nîvê cemê~ wê tune bûn. Bi text i ken pîne ki ri
bûn. Di deme xebtendi ne wê de QOl 1ê di xi st û
egir li pot(çepût)
diden û devêtin cîhê don. Di
deme seknendi nê de jî, teQos û keviren devêt in
pêş Û peş tekerlekên
wê. Deng û dûxene wê ji
10-20 km ve dihetin dîtin.
Xwediyên wê, 7 bire, 9 pismem, 3 xel û hemû
gundiyên mele Bendê bûn. Nebere DÎyerbekirê
û
Çungûşê 120-130 km ye. Otobuse mele Bendê, bi
zor bele rojek, ji Çungûşê digihêştin DÎyerbekirê
û ro je di n jî, vedi geri ye Çungûşê.
Ji rojen rojekê peyÎzê, otobuse mele Bendê ji
DÎyerbeki rê vedi gere Çungûşê. Dîse rêwî pi r in.
Di hun dir deq et cîh tu ne. Din evd eri yên wêd e
wekî dêl i ye mêşen bi hevdu ve zel iQÎ ne. Hîn riye
dÎyerbekirê
û Ergeniyê nîvî nebuye, li ser rê yek
destê xwe bilin dike. Otobus disekine. Şegirt ji
rêwÎ re dibêje:
'
-Hilkişe ser otobusê, li hundir cîh tune.:
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dike ... Ew nikı:ıre xwe rı:ıbigire
û ji kewı:ın re
dibêje:
-Gi dî m Îrı:ıtı:ın!. ..Hûn qumên devê çemı:ın di xwi n û
ez jî gı:ıri sê sor di xwi m! Heger hûn kı:ıri n fi r û
fi co bi ki n, çi mı:ı dê ez ni kı:ıri bi m hı:ı? Ji we fi r û
f i c, j i min jî, hez ı:ır c ı:ır fir û f i c! Xwe big i ri n ez
ji we re hı:ıtim. Hûn bi ku de herin, dÎsı:ı ji destê
min ri z gı:ır nı:ıbin. hı:ıı:ı, ı:ıx ı:ıı:ıı:ıı:ı!
NêçÎrvı:ın, hemı:ı herdu mllên xwe vedike û dike
wek perên kewı:ın û xwe ji rizde ve, li pey kewı:ın
dı:ıvêje jêr. Bi ketinê re rih û gÎyı:ın jê dikişe.
Gel ekî wext derbı:ıs di be.Hevı:ıl ê wî gı:ızÎyê wî
di ke û 1ê di gere. Ew nı:ıbÎne. Pı:ışê ew berpı:ıl û
berpı:ılê çÎyê diçe; ku hevı:ılê wÎ, li nı:ıv berfê
pı:ıldı:ıye. Devê wî vekirî
û dirı:ınên wÎ çîk spî
dikin. Ew, bi hêrs jê re dibêje:
-Lo mı:ııviritiyo
... Ez ji serê sibehê
ve li te
di geri m. Ji gı:ızÎki ri nê gewrî
1i mi n çi ri yı:ı. Tu
nı:ıbêjÎ te kew girtiye
û xwe vedişêrÎ!
Heee, heyy
ji kêfı:ın dirı:ınên te qîç bûne! Mı:ı tu bersivı:ı min
bi dî, dê ez kewên te ji te bi gi ri m nı:ı? Ji şîr û
hevı:ıletiyı:ı
yê wekî te re helı:ıl be! Kı:ı rı:ıbe em
heri n mı:ıl ê. Tew êdî ji kêfı:ın ne tu rı:ıdi bî û ne jî
devê te tê girtin .. De rı:ıbe şev di ser me de hı:ıt.
Ni hı:ı dê cinı:ıwi rên çol ê me bi xwi n! Rı:ıbe!
Ew, ber pê di çe, di ke nı:ıke rı:ını:ıbe. Hi nek jî nêzî
wî dibe, dinêre,ku
ew ji mêj ve mirîye.
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Em di xwezi n heri n buhi ştê
Di şerê di nevbere
pêşmergeyên
Pertiye
Demokret e Kurdistene irenê û Pesderên Xumeynî
de, gelek pesder ji eliyê pêşmêrgen ve dîl (esîr)
tên gi rt in. Pêşmêrge, wen pesderên dîl di girin û
di bi n Qempên dîl ên pert iyê.
Pesterê dî1girtî,
bi rojen tiştekî
nexwin û
venexwi n. Her dem "A 11ehûekber û Xumeynî
rêber" di bêj in û di Qîri n. Berpi rsîyerên Qempê her
cere ku diçe be wen û li derdê wen dipirse, hemû
bi devekî:
-Em di xwezi n heri n buhi ştê. Me bi şîni n Buhi ştê
(Cenetê).
Berpirsiyerên
Qempê ji wen re dibêje ku:
-Buhi şte me tune, Buhi şt e Xwedê ye. Me em
çewe we bi şêni n Buhi ştê? Hûn dîn in, çi ne!
Lîderê komi ken pesderen bersi ve berpi rsîyerê
Qempê dide:
-Belê, BUhişt e Xwedê ye. Hûn şey ten, dê dînê
îs1emê bi me bi di n zenînîn he? Li gor dînê
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Hezretî

Xumeynî, divê mirov

dîl nekeve destên

şey tan êwe k î we. Heger mira v dîl bik eve, di v ê
kuşt i na xwe ji şeytanan bi xwaze. Dema şeytan
mi rav bi kuj i n mi rav raste-rast
di çe buhi ştê.
Berpirsîyarê
Qempê matmayî dimîne. U ji wan
dipirse:
-Ni ha hûn di xwazi n, em we bi kuj inû hûn heri n
Buhi ştê?
-Belê, dibêjin.
Berpirsîyarê
Qampê rewşa wan rapor dike û ji
berpirsîyarên
partiyê re birê dike. Lê, pasdar di
daxwaza xwe ya çûndina BUhiştê de gelek israr
di ki n. Partî, bi rojan di berwan de di de, di ke û
nake pasdar nayêne rayê. Pê girtine û dê Îlahî
heri n Buhi ştê.
Partî di bêje:
-Em dîlan nakujin. Lê hûn hewqas israr dikin,
dllê me bi we dişewite.
Em dê we serbest
berdin, lê bi sazekî ku hûn dîsa nebin pasdar û
neyên Kurdi stanê û Kurdan nekuj i n. Em dê we
bişênin mala we.
Pasdarên fanatîk bersiva wan weha didin:
-Serbest berdana şeytanan, ji me re nelazim e.
Ew ji bo baweriya
me lekeyekê
reş e. Em
dixwazin herin Buhi ştê, ne mal ê.
Pêşmergekî êdî xwe ranagire û berî kelenşîkofa
xwe dide wan û dibêje,"xwehafis.177

Oi ra 1 Markî s
qiralê kîja welat e
Di deme 12 ê Aderê de, cendirmeyên
Tirk
devêjin ser mele memosteyekÎ Kurd û wÎ digirin.
Pi rtûkên wÎ yên ku hene, yek bi yek nevên wen û
nivÎskerên wen divÎsinin û wen ber hev dikin. Di
nev wen pirtûkên memoste de çend pirtûkên Kerl
Merx jî hene. Eskerek ji Qumenderê xwe di pi rse:
-Qumender,
ev Qirel MerkÎs ( melîk MarkÎs)
Qiralê
kÎje
welat
e, ku hewqas
pirtûk
nivîsandîye?
Qumandar serê xwe dil eQÎne:
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-Well e ez dlzanl bûm, 1ê ml n nl ha naye bîra ml n.
Jl mamoste
blplrse,
ew, van plrtûkên
wî
xwendl ye. 01vê ew baş wî nasbl ke.
Cendi rme ev car ji mamoste di pirse:
-Lan mamoste, ev Qiral MarkÎs qiralê kîjan
welat e?
Mamoste, 1ê ve di gerÎne?
-Te got çi? Qlral?
-Bel ê, Qi ral MarkÎs?
Mamoste bi nezani ya eskerê Ti rko di gêhe û bi
zanat Î bersi va negat Îv di de;
-Ez qi ral ekî weha nas nakl m!
-Lan tu çl cahîl mamosteyî! Maden tu tênagÎhÎ,
çi ma tu van pi rtûkan di ki rî? Serê te bi tenî ji
tiştên
xirab
re dixebite.
Ji komonÎzmê
û
kurtçÎt iyê (parvekari yê) re he?
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Hete ku kirde
ki rde beı ez nahêm
Piş tî 12 ê iıo nê, dem a hin ek Kurd ên pol î tî k ji
Kurdi stanê hatin Swêdê, wan fi rsend û îmkanan
dîtin, ku fêrî zimanê xwe yê nivîsê jî bibin. Li
gelek taxên Stockholmê,
kursên zimanê kurdî
vekirin.
Ji wan kursan
yek jî,
li taxekî
Stockholmê
vedibe. Qasî 20-25
jin û mêr
beşdarê kursê dibin. Di kursê de grametîka
kurmancî tê dîtin. Sê-çar hefte paşê Kurdekî din
jî bi kursê dihese û tê beşdarê kursê dibe. Lê,
mixabin
ew li welat jî Qet neçuye dibistana
Tirkî jî. Ji ber vê yekê bi gramera zimanekî din
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jî nizane. Lê, ew roja pêşÎ dîsa dengê xwe nake.
Roja duyem destpêdi ke çend pi rsan ji mamostê
kursê di ke.
Ew roL mamoste li ser cûrên bêjan (kelîman)
disekine.
Ew, hevokekÎ
(cumlekê)
11 texte
dinivîsîne
û analîza wê dike û dibêje, ku:
-Ev ki rde ye û ev j Î.. ...
Ew şa girt ê ku did aWÎ deh at1 bû, got inê did evê
mamoste de di gi re:
-Te got navê wê çî ye?
Mamoste;
-Kirde
ye. Bi t1rkÎ jê re özne û bi swêdî jî
subjekt dibêjin.
-Te, ew nav derxistiye û Lê daniye?
-Na, ji xwe navê wê ji berê ve kirde ye. Ez
bawer im ,Celadet ev nav lê kirîye.
-Celadet na, bavê wÎ be jî, kê dibe bila bibe,
ev nav, ne nave. Carekî şerm e. Ma mirov, hîç
kirde nav lê dike? Ev navekî seksî ye û şerm û
eyb el Divê mirov ji wê re navêkÎ din bibîne. Lê
navekî xweş. Nına naye bÎra mi n jî.
Hema di cîyê xwe de radibe; defter, pênûs û
pirtûkên xwe berhev dike. Vek jê dipirse:
-Bi ku de di çî?
-Ez diçim.
Heta
ku kirde
kirdebeı
ez
nahêm kursa kurdî!
Ew derdi keve û di çe.
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Me ez ji ku dizanim

ev welat welatê kê ye
Gerîllayên
PKK ê, diçin
gundekî
pîranê.
Gundi yan bi muxtarê gund ve berhev di ki n ûji
wan re dibêjin:
-Gelî gundiyan! wekî ku Dewleta Tirk ji we re
di bêj eıem ne eşqiya ne û ne j L terori st in. Em
Kurd in. Ji bo Kurd û Kurdi stanê canê xwe fida
dikin. Tirkan,
bi darê zorê welatê
me îşxal
ki rîye. Hemû heyîyên me yê ser û bi n erdê tal an
ki ri ne û di ki n. Wel atê me paşve hîştin. Zi man û
kultura me yasax kirin. Li welatê me, me ji xwe
re kirine kole. Em ji bo serxwebûna welatê xwe
şer dikin. Welatê me namûs û şerefa me ye.
Dewleta Tirk namûs û şerefa me herimandine. Ji
ber vê yekî jî, şerê me, şerê namûs û şerefê ye.
Di vê hûn vê yekî baş bi zani bi n. Köykorucuti yê
(caşîtiyê)
Qebûl mekin. Çek û telsizên
wan
megirin. Muxbîriyê ji wan re mekin. Kê vê yekî,
bi ke, bi we 1at û xel kê we re xaynet i yê di ke .....
Heftekê paşê Qeymeqamê Pîranê gazÎ hemû
muxtarê gundên Pîranê dike û wan tîne Qezê.
Qeymeqam ji muxtaran re weha nutiQek dide:
-Gelî muxtaran! Em ji bo huzûra xelkê û welat
dixebitin. Hinek terorîst û eşqiya peyda bûne. Ew
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xelkê
dişelhÎnin
û dikujin.
Ew terorîst
in.Terosist
bê dîn bê Îman û bê welat in. Divê
em li dij wan ji dewletê re alîkariyê bikin. Ji bo
vê yekî jî, dewlet ji we re gelek Îmkan çêdike.
Maaşekê baş di de, sîl eh, dûrb În û te 1si zan di de
we. Divê em hemû destên xwe bidin hevdu û ji
dewletê
re bibin alîkar.
Welat teslÎmê
van
terori st û böl üci yan (parvekaran) neki n.
Qeymeqam,
paşê lîsteya
xwe tîne.
Navê
muxtaran di xwîne. Li gor lîstê di xwaze fêr bi be,
ku kîjan muxtar çi q'as sîl eh, dûrbîn û tel sîz
di xwaze, ew bi ni vÎsÎne. Hi nek muxtar ji ti rsan
newêrane dengê xwe bi ki n. Ji wan çend jî, ji
qeymeqam re dibêj i n:
-Na, em tiştekî
nagirin! ihtiyaciya
me, ne bi
çekan û ne jî bi peran heye!
Qeymeqam bi hêrs ser wan de di qîre:
-uı an, hûn muxtar in! Divê berî her kesÎ hûn
welat û mil etê bi parêzi n,na?
Vek ji muxtaran, bê tirs ji qeymeqam re dibêje:

-KTjen welet
qeymeqem
begl Tu dibêjT
weletê
min Û ew jî dibêjin weletê
me ye.
Me ez ji ku dizenim,
ev welet weletê
kê
ye? Weletê kê ye, bile ew jixwe
re sil eh
bi gi re Û xwe bi perêze. Ji mi n re çi?
Me
çi bi min ketiye?
çime
ez dê sîleh
bi gi ri m, qurben?
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Nê deza hefs heye
1êdan û mi ri n heye haaal
Temoyê Siwêrekî di dilê xwe de şoreşgerî dikir.
Bi eşkere hîç destê xwe nedide tiştekî.
U
pêşkerê kerûberê şoreşgerî ne dibû. Ew bi xwe
Îllegel bû. Di meş û mitÎngen de deme her kes ji
bo rêze (hurmete) şehÎden deqÎqekÎ bê deng li
pÎyen disekiniye;
ew xwe.
vedişert û hete jê
di het di qÎri ye:
-Ji Kurden re ez edî! Ji Kurden re ezedÎ! Ji
Kurden re ezedÎ!
U pê re jibo polîsê Ti rk wî nebÎni nı nesneki nû.
negi ri nıj i mit Îngê derdi ket û di çû.
Roj ekê çend şoreşger 1i çeyxenekê Si wêrekê
rûdi ni n û behse şoreşgeri yê di ki n. Li ser hi nek
be beten muneqeşe vedibe. Temo dikeve hundirê
çeyxenê û tê be wen. Ew bÎstekî guhderi ye wen
dik e. Pe Ş ê ew, des t bi q1sek i ri nê dik e:
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-Nê deze, nê! (Bi dimilî, ne pismem,ne!)
Wekî
ku hûn dibêjin
nemeşe! Kurdisten
wehe hêse
rizger nebe. Divê şer çêbe. Hem jî şerekî çewe!
Pêwîst e, Kurd hemû hişyer bibin û dest bevêjin
çek. Dê Ti rk ew çex bi tenq, top û bi sîl ehên gi ren
êrîşê Kurdistenê
bikin. Şer di nev Kurden û
ordiye Tirk de geş bibe. Gumên û hurmênên tenq
û top en here eSÎmen. Wer bi be, ku êdî deyi k
nikeribe li kurê xwe xwedî derkeve. Pir ne, hûn
dê çend sel peşê jixwe
re bi bÎni n; heger wehe
nebû, hûn ji min re çi dibêjin, bibêjin!
Xortek, bi ken ji Temo di pi rse:
-Herê
dê tu jî di nev wê şerî de bÎ,en
ne?
Ew serê ,xwe di be û tîne:
-Nê deze! Ez jî, xwezÎ ew roj di qefesekê cem
deû cem ê ku gul e t ê derb ez nebed ebû me. Umi n
li jêr
temeşe
bikire
û helenen
di wen
pêşmêrgeyên qehreman de hil dene!
HevelekÎ din ji Temo re dibêje:
-Me melxireb,
tu hewqes şerekî mezin û bê bev
çêdikî û bi xwe jî, ji jor denekevÎ nev şer he?
Tu bi tenê temeşe dikî ne? Ev sîneme ye çî ye?
Temo:
-Nê deze,hefs
heye, lêden û mirin
heye!
Heşt
zerok
li mal ê sêwî
û bê xwedî
dimînin
haaa!
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Nanê niqirî
Vekî Hezroyî û yekî Bismilî
li eskeriyê dibin
hev el ê hevdu yê cenî men î. Dem e eskeri ye wen
tev di be û tên wel et, encex bi sel en hevdu 1i
Dîyerbeki rê keri n di bî ni n.
5el ek ji sel en, rojek ji roj en,êdî çewe di be,
riye yê Bismi1î bi Hezro dikeve.Bismllî
dibe
mêvenê Hezroyen. Ew diçe mele hevelê xwe yê
eSkeriyê jî. Lê mixebin, hevelê wî, ew roj ne li
mele xwe ye! EW,çuye gundekî din. Jine wÎ, Qedr
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Qîmetê hevalê mêrê xwe d1g1re. Xwar1nekê
xweş, navdar û tamdar jê re çêd1ke. Werhesll b1
ez et û îkram~ mêvanê xwe b1rê d1ke. Mêvan ji
haz1ran xat1r d1xwaze û d1keve rê.
Ew, Qasî 4-5 seetan li rê diçe û dibîne, ku
hevalê wî, ji aliyê d1n ve tê û d1çe malê. Berî b1
çavên xwe bawer nake. Paşê hevdu hembêz d1k1n
û hal û hewal ên hevdu dipirsin. Vê Hezroyî israr
dike ku wî bi paş ve vegerîne. Lê yê B1smilî
dibêje:
-Nabe hevaL. ez hewqas bi rê hatime û karê m1n
jî 11malê gelek e. Ez çûm mala te û min zarokên
te jî dît. B1 emrê xwedê wa ye me jî hevdu 11
W1ra dît. De bes e. Carekê di n, heger xwedê bi ke
Q1smet ez dê dîsa b1 a11yê te de bêm.
Hezroyî jê di p1rse:
-Ez li man nebûm, nizanim xwarin marin dan te
an na?
-Gel ek spas! Well e xwi şka mi n xwar1 nekê pi r
xweş ji min re çêkir. Min z1kê xwe j1dand.
- B1 xwedê
ez d1bêj 1m Qey nanê n1Q1rî
nedane te,na?
-B1 ra dev j 1 xwar1 n mar1 nê berde. M1n xwar1 n
xwar1ye.
-Na, welle, dê tu ji min re bêjî, te nanê niQirî
xwar an na?
-Ufff dev jê berde, ev çi nanê ni Q1rî ye!
Û
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-Ne, bi serê min û bi serê te, divê tu bêjî. Te
xwe ren ne? Ew kerb eve jin e min j i ber, kuj 1
nenê niqirÎ hez neke,ew nede mêvenen jî.
Bismilî mecbûr dimîne û dibêje:
-Ne, min nenê niqirÎ nexwer.
Hezroyî tel eqê xwe devê je:
-Ku tu peşve neyî em ne çi n mel ê û tu nenê
niqirÎ nexwÎ, ez bigihêm negihêm melê, ye ez
jinê di kuj i m, yen jî berdi di m. Lewa çewe di be tu
ji selen mehen cerekÎ hewqes birê bêhÎ û bibî
mêvenê mi n û nenê ni qi rî nexwÎ bi çî.
Bi smi lî, di nêre rewş ne beş e. Bi hevel ê xwe re
peşve dizivire. Hîn digÎhên be derî, mêrik bi ser
ji ni kê re di ke qîrîn û behj În:
-Ker gi dî qÎze kerê, çewe hevel ê mi n hewqes
birê bê û tu nenê niqirÎ nedî pê û wî birê bikî he!
Tu yê ji xwe re bibînî!
Bismi1Î jî, gelek mereq dike,dibêje "ke ev nenê
ni qi rî çî yek u heve 1ê min, j i baw ê min hew qes
cîh bi peş ve enî."
Hezroyî
gezÎ zerokên
xwe dike û "dibêje
bilezÎnin
çend koyen (hembêz en) êzing bînin".
Agir dedin. Argûnê geş dikin û êzingen devên ser.
Di be ti ref û bi zat. Nenên tendûrê tîni n û devên
ser eglr. Nen germ dlbe û diniqlre.
Wen nenên
ni qi rî yek bi yek devê je be mêven û di bêje:
-Fermo de blxwe û teme wî blbÎne!
i
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Ku ki neên te nû bi n
êdî dê yên kê kevn bi n
çerçÎyek,

havînê di dema bêderan de diçe bajêr,

tiştên
mitroyê
di ki re û berî xwe di de ser
bêderen, ku bi genim, ceh, nok û nîskan re
biguhêre.
Ew ji dûr ve dibîne, ku bêdervanek bêdera xwe
bi badike. Kêfa çerçÎ tê û ber pê diçe. Dema
nêz i kay Î 1i bêderv and i ke, di bîn e, kun eki ra s û
ne jî derpê 1ê heye. Derpê jî tev çi rîya ye; bi
tenÎ,doxÎn û berdoxÎn Lê maye. Her derê wî tazÎ û
ji der ve ye. çerçÎ dike, ku ji kêfan bitirs. Ji xwe
re dibêje;
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"Welle
ev ciwamêrê
han dê hemû caw Û
Qumaşên min bikire. Min îro li karê xistl"
çerçî. sil av 11 bêdervan di de û çi rp ûji hespê
xwe peya dibe. Bêdervan silava wî radigre û di
nav koma genim de milhêba xwe diçkÎne û xwe
dispire pê. çerçÎ bi dilekî xweş û bi devekî ken:
-Bereket 11 geni mê te be apo. Ez tiştên mitroyê
w ekî, caw, kitan,
Qumaş û herwekî
di n, bi
genimû ceh re diguhêrim. Malên min jî gelek
ri nd û erzan in. Ka were jixwe re 11wan bi nêre.
Apo xwe di nav koma genim de, piçek dileptîne.
Des tê xwe ji me 1hêbê berdi de. Ka û kepûra
serçavên xwe di weşîne. Qi ri k~ xwe çêdi ke û
bersi va çerçî di de:
-Sax be xwarzÎI
Ma tu dibînÎ,
kincên min
Îsal
nû ne. Ji m1n re bes 1n. Here gund.
Di be. ku hi nek kes jixwe
re bi k1ri n.
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Lawo ji diya te re
hemû hewş teşt e
Xortekî Si wêrekî yê ereqvexwer heye. Her êver
vedixwe
û bi serxweşÎ
tê melê. Edî şîret û
leveyên dê û bevê jêre pere neke. Ji lewê xwe
gelek eciz dibin û diqehrin. Jê nefret dikin. Ew,
bê pere bê pûl dihêlin. CerÎnen bi şev jê re derî
veneki n ûli der dil erze û di qeri se ..
Rojekê lewi k di çe, çend şûse ereq 1i ser hevdu
dikire û tîne melê. Delîve (firsetê)
dibîne, heme
ereqê dike nev dew û dide dê û bevê xwe. Peşê,
ereqê dide piSÎg, kûçik û çêleke xwe jî. Hemû
serxweş di kevi n, di bi n wekî Îsot. OrÎn û borÎnek
bi çêlekê dikeve û di hewşê de diçe û tê. Hewtên
û hustên bi kûçik dikeve û êrîşê zerokên cÎrenen
dike û wen gez dike.Dibe newe newe piSÎgê ji
adek bez di de ode di n û dÎweren penc di ke. Bev
strenen dibêje û cerÎnen nere li dû nere dikşîne.
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Dayik di hewşê de teşt dantîne û dixwaze ardê
xwe bêjik bike. Lê li ser teştê bêjing nake. Di
nav hewşê de diçe û tê. Ard dike bêjingê û li nav
hewşê bêjing dike. Hewş tev ard dibe ...
Der û cîran rewşa wan dibÎnin,matmaYÎ
dimînin
û gazÎ lawê wan ê mezin dikin. Lawik tê û ard
bêjingkirina
diya xwe dibîne, bi destê diya xwe
di gi re:
-Dayê tu çi di kî? Te ard tev li hewşê bel av ki r,
ev çî ye? Çi halê te ye?
Dayik dibêje:
-Lawo,
j 1 dl ya te re hemû hewş teşt e.
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9999
Li gor meqamên Swêdî, ni ha 1i Swêdê 10 hezar
Kurd dijîn.
Ji vî 10 hezarî
9999 kes ji
rêxistinên
xwe yên sîyaSÎ cuda bûne. Ew, bi
dilekî pak û bi serekî hêsa serbixwe dijîn.
Mixabin di literatora
sîyasî de bi taybetî di ya
Kurdan de gotina "serbixwe"
ne qenc e. Ji bo, ji
nav ê ra kiri nav ê got ina ne qenc, j i wan 999 9 - an
yek, hem jî yekekÎ bi nav û deng, sere, serwext û
têgehêştî radibe, ji bo civînekê sergirêdayî
ji
wan 9998 kesên di n re bangewazekê derdi xe û
birê dike. Lê. ew kesê pêşewa, cîh û dema civînê
jî ji bîr nake û li bin bangewazê dinivîsîne.
Pi çek dereng di keve. Lê xem nîne. Te dît di bêjin,
di karûbarên 1ez û bez de ti 1Îya şeytan heye. Ji
ber vê yekî jî tarÎha ci vînê hi nek bi derengî
dikeve.
Tam di sala 9999 -an de civîn destpêdike. Bê
qeda û bê bel a û bê kêmasî tam 9999 kesên
serbi xwe, beşdarê ci vînê di bi n. Maşell ah xwedê
hîn jî zêde bi ke. Ji bo seroketiya
ci vînê 9999
kes xwe pêşnÎyaz dikin. U ji bo rojevê 9999
pêşnÎyaz
tên. Ji 9999
seriyan,9999
deng
derdi keve. Ci vîn, 9999 roj dom di ke. Lê bi saxî û
si 1ametî, dîsa wekî berî 9999 kesên dil pak Û
serbixwe
bi awekÎ serfîraz û serketî ji civînê
derdikevin û diçin mala xwe.
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Beş bû ku solên min
di 1i ngên mi n de nebûn
Vekî kaja (çikûd,temeker)
hebuye. Ji ber
kojotiyê
gelek jî dewlemend buye. Ji zeroktiye
xwe ve hete kelt i ye xwe du cot sol neki rîye. Ji
ber ku sol ên wî kevn nebi n û neqet in, pêxwes
gerîye.
Roj ek, ew dîse pêxwes di çe be pezen. Qil ekê
(k ele mek ê) derê di bin 1i ngê wî ded i çe di ser de
der tê. Hewer û zerÎnek pê dikeve. Ji der û dor
kes tên û bi zor qlle çilo ji 11ngê wî dikişînin.
Kojo di xwe de di çe. Demek peşê hi şê wî tê serê
wÎ. OxÎnek di kşÎne û di bêje:
-Beş bû, ku sol ê mi n di 11ngê mi n de ne bû.
Heger ew di 1i ngê mi n de buye, dê bi çi rÎye û
biqetiye!
VaryantekÎ
şalwar buye.
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vê pêkenÎna

han jÎ

heye, ku dibêjin

sol nebuye,

Tu dixwezÎ

ez vereşim

ne

Vek di çe me 1e heve 1ekî xwe mêvend eri yê.
Xwed1yê melê gelek qerd û Qîmete wî d1g1re. Jê
re kut 11ken çêd1ke. Hîn 11 ser sifrê rûnen1 şt i ne,
xwediyê mel ê ji mêven di pi rse:
-Kutlik çewen in:
Mêven z1menê xwe 11 dor devê xwe d1xe û
dibêje:
-Ke min hîn tem nekir, ku ez bêjim .
. Mêven kut 11kek, d1be devê xwe, xwed1 yê mel ê
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ben de xwe ri new Îne sek i neû j ê di pirs e:
-Rest bêje he, teme wê çewe ye?
Mêven kut 1i kê di devê xwe de di gerÎne. Zû
dedi Qurtîne û di bêje:
-Gel ek xweş e!
Mêven yek-di dayê di n jî di gi re. Xwedi yê mel ê
dîse jê di pi rse:
-Xweş in ne?
Mêven serê xwe bi mene "belê" dilerzÎne.
Ew
çend libên din jî digire. Xwediyê melê dîse jê
di pi rse:
-Mesele teme wen in! Ji bo xwedê bibêje, çewe
in?
Mêven êdî eci Z di bê:
-Beş in beş ...
Mêven spes dike û ji ser sifrê redibe û dixweze
here destê xwe bi şa. Xwedi yê mel ê ji nû ve jê
di pi rse:
-Te têr xwer, xweş bûn ne?
Mêven:
-Bel ê, di bêje.
Bîstek peşê, mêven tê li eliyê odê rûdine.
Xwedi yê mel ê dîse, xweşbûn û nexweşbûne
kutl i ken jê di pi rse. Mêven êdî ji Qehren diteqe:
-Bes e....Bes e lo ...Min ziQum bixwere,
ji
kutlikên te beştir bû! VenÎ tu dixwezÎ ez kutlikên
te bikim der! Vereşim he!
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Bi hece te min sifir
ji be te neki riye
Pi rani ya gundi y an di dema zi vi stan û bi haran de
li bajaran
ji
ba dikandaran
tişt
bi dên
(qer,destyaw)
dibin. Di dema havîn û payîzan de
jî bêderên xwe radikin. Rûn, herî û wekî din
ti ştên xwe difroşi n an jî pal eyÎ û êrxatî di ki n û
t Îni n dênê xwe di di n.
Roj ek gundi yekî tê ba dostê xwe yê di kandar
hec Î û jêre di bêj ê:
-Hecî kurban, ka deftera dê nê mim bîne, Lê
binêre çiqas e? Ez pereyê te bi di m.
Heciyê dikandar deftera xêr û gunhan tîne û
navê wî dibîne. Bihayên tiştên ku birîye li bin
hev du din i vîs Îne û des t bi hes abkiri nê dik e. Hec Î
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bi dengekî bilind heseb dike:
2455+3403+417+2345=
... 10
-Pênc+sisê
kir heşt+heft
kir pezdeh û pênc jî
kir bîst. Ji bîstê re sifir û yek di dest de ...
Gundî nehêle ku hecî hesebê teve bike û gotinê
di di vê wî de di gi re:
-HeCÎ melnexireb,
beş binêre, bi hece te, min ji
be te sifir
nebirÎye. Tu şeş Î bevo. şifirê
çi helê
çi!
Hi şê hecî ji serê hecî di çe, pênûsê 1i erdê di xe
û bi ser re di qîre.
-Me rebenê min ê xwedê, ez dê bi vî hecÎtiye
xwe rebi m 1i serê te hÎl e û deken çêbi ki m he! Ev
jî heqê mi n e. Bû 6 meh e, ku te dênê xwe nedeye.
Gundî xwe di kşÎne ser hevdu û bi ewekÎ pûnokÎ:
-Ez dest ûli ngên te rem Îsi m hecî! Ne, tiştekî
wehe tune, Lê dibe, ku çewtiyek
hebe. Lê ez beş
pê dizenim,
min ji be te Îsel qet sifir
mifir
nekirîye.
Hecî jixwe
qet guhderi ye wî neke. Di çe pey
dikenê bi tiştên
din re mijûl
dibe û çêren dike.
Dîse ber bi gundî tê û êrîşê wî dike:
-Lewo ji kerê wek te re, çeyÎ pere neke!
U sÎleyek
li gundî dide. Gundî jî
li wî dide.
Cemên diken dişkÎn. Serî li wen perçe dibe. Polîs
tên wen dibin qereqolê.
Li qereqolê dÎyer dibe,
ku si fi re hecî û ye gundî ne yek in.
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Sel dizene
Du kes di berpal ekî çi yê de di meşi n û kerguhek
(kewroşkek)
ji pêş wan radi be û di reve. Ew ji
paş ve li kerguha revok dinêrin. Kerguh, wekî
gula devê tUfengê ber bi çiyê ve direve. Vek ji
yekî di n di pi rse:
-Gelo heval tu dibêjî, ev kerguh hêk dikin, an
ç êla n dert Î nin?
Hevalê wî çavên xwe li çiyayê bilind digerîne û
bi ken bersiva hevalê xwe dide:
-Sal di zane ...
Xwediyê
pirsê
tênagÎhê
û li hevalê
xwe
vedi gere:
-Çawa sal dizane?
Heval ê wÎ evcar hîn jî bi awekÎ ci dî:
-Bel ê sal di zane. Sala ku germ be, çêlan tîne. Û
sala ku sar be jî hêkan di ke ûli ser Qurp di keve.
-KÎ j an baş in? ên hêkê, an jî yê di n?
-Na na, ên hêkê ne baş in. Ew, vi rnÎ tên, vi rnÎ!
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Vek ji wen û yek ji me
Li deşta

Heranê rojekê havînê û germ e. Ji
derdê gundi yên teral û germa havînê ya rengîn
axayê gund piçek bÎhnteng dibe. Kincên xwe
dert Îne û xwe bet ana ki ras û tûm anê spî û teni k
di ke. Çend serî di nav mal ê de pÎyase dike. Hi nek
bîhna wî dadi keve. Gazî xul amê xwe di keı jêre
dibêje:
-Lawo Xelê were wira! Ez dê pÎçekÎ vezelim. Lê
van mêşê genî û gezok nahêlin mirov çavên xwe
bide serhevdu û piçek raze. Were li ser min hem
baweşÎn bike û hem jî mehêle bila mêş min eciz
neki n.
Axa vedizele û Xulamê wê bi destmalê li ser
baweşÎn di~e. BÎstekÎ paşê dibe pixên û pişêna
axê û ew d1keve xewa navroj ê. Bi baweşÎnê axê
hem hêni k di be û hem jî ji mêşan ri zgar di be. Lê
mêşekê gelek mezin heye, xulam dike nake ew ji
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serçavê axê dûr nakeve. Hema di bin baweşÎnê de
firsend dibîne, li ser laşê axê datîne û derziya
xwe têde dadiçikÎne
û xwîna wî ya şêrîn
di mSÎne. Xul am çi qas wî di qewtÎne ew natirse û
cardin tê. Dîyar dibe, ku ew mêşa han ji xwîna
axê yaş êrî n û bib akût (v it amî n) gel ek hez dik e.
Xulam ji vê mêşa genî gelek diqehre
û ji
şÎyarbûna axê jî gelek ditirse. Heger axa ji ber
gez kiri nam êşê ra be, êdî ku Ş tin a xu 1ame. Ew,
dûr û kûr difi ki re. Mêş tê û dîsa 1i ser axê di gere.
Xul am hêdî hêdî destê xwe di be kêl eka xwe û
şeşderba (demanca) xwe jiber
xwe dertîne.
Fişek dide devê wê û li mêşê dinitrÎne.
Mêşa
mal mîrat tê, 1i nav eni ~a axê vedi ni şe û derzi ya
xwe derdixe, ku di eniya axê de daçikÎne û bi
xwîna wÎ bi mi j e. Lê. xul am evcar xwîna axayê
xwe yê dîl baz pê nade vexwari n. Destê xwe yê bi
şeşderb di rêj Î mêşê di ke. Çavê xwe yê çepê
digire û yê rastê vedike, tam nişanê digire, bi
gurmên û hurmêna şeşderbê re, serî 1i axê perçe
perçe di be. Ew, di be wekî zebeşa DÎyarbeki rê ya
ku ji dÎyarê FÎsqeyayê bigindire
heya berava
çemê DÎclê.
Xul am 1i ber kuştina axayê xwe di keve. Lê bi
kuşt ina mêşê re jî, kêfa wî tê. Ew 1i termê axê
dinêre û dibêje:
-De tişt nabe lo! Vek ji me û yek ji wan!..
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Dev jê berde
bile wekî xwe bimîne
Xortekî
dîl baz û şemlo
heye. Ew gelek
dewl emend ejî. Lê di bengÎnÎ û xortani ya wÎ de
bê şansi yekê pêşkarê wî di be:
Parên (pi rçên) wî zû di weşe. Sê ta por tenê 1i
serê wî dimîne.
Xort êdî 1baz, şem 10 û Ş al ûz ro j ekê ra di bed i çe
di kana berber. Ew di xwaze porê xwe kur bi ke.
Berberê belengaz ji tirs û şerman têde naqedÎne,
ku jê re bêje; "xorto, porê te ji xwe 3 tane, ez dê
çawa buqsÎnim."
Berber pêşÎ hersê tayên porê wî bi aliyê rastê
ve şeh di ke. Lê hezar mi xabi n ji wan hersê tayan
yek bi devê Ş6F-e diçe. Dimîne dido. Berber, evcar
bi alyê çepê ve şeh dike. Tayekê din jî diçe.
Dimîne yek.
Xort, di neyni kê (eyni kê) de temaşa berber û
porê xwe di ke. Dema taya di dayan jî bi devê şeh
re diçe, hema bi destê berber digire û radibe
pîyan:
-Na, keko! Tu ji berberi yê fêm nakî. Bila porê
min bimîne. Ez traş nabim. Tu dixwazÎ di serê
mi n de fêrî berberi yê bi bî na!
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Di ren Û ni fûs
Di dema 12 ê Adarê de, rojekê dîsa eskerên
Ti rk 1i Seyrantepa DÎyarbeki rê rê di gi ri n. Kes û
ereban seh di ki n ûli nifûsên mi rovan di nêri n.
Otobus ek tê û wê jî di di n seknandi n. Rêwi yên wê
dik in der û yek biye k 1i nif ûsê n wan din êri n. Di
dawi ya rêzê de Şêxek jî heye. Lê, ew di esl ê xwe
den eŞê xe. Xel k jêre di bêj eŞê x. Şêx kal e. 70
salî heye. Diran di dev de nemane. Zarokên wÎ, jê
re diranên taxim dane çêkirin.
Şêx difikire,
kaxi zê wî yê ni fûsê pê re nîne. Ew, baş bi tirkî jî
ni zane. Gelo dê çawa bi be? Esker jî gel ek sert û
pîs in. Her kes nifûsa xwe derdixe û berpêşÎ
eskeran di ke. Her ku di çe, dor ber bi Şêx tê. Şêx
taxi ma di ranê xwe ji devê xwe derdi xe û di ke
destê xwe û benda dora xwe di se ki ne. Esker
destê xwe dirêjî wÎ jî dike, ku li nifûsa wÎ jî
binêre, Şêx taxima diranên xwe dirêjî
esker
dike. Esker çawa diranan dibîne, hema destê xwe
paş ve dikişîne. Pê re, wî ji rêzê derdixe der û
dide ber Qondaxê G-1 ê. Diran ji destê Şêx
dikevin erdê. Qumandar tê, esker rewşa Şêx jê re
di bêj e. Ew jî çen d sil e û pî n 1i Şêx di xe. Bi ser re
diqîre:
-Ulan morox, em ji te nifûsa te di xwazi n, tu,
di ranên xwe pêş me di kî! Ez dê...
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Me nelek Û çer bizmer
Peyeyek di nev çemorê de nel ek Û çer bi zmer
dibîne. Wen ji nev çemorê dertîne û peqij dike.
Dik e kuj i kêf en bite qe. Bik en, gurr û geş Î bi ser
hev el ê xwe ded i z i vi re:
-Binêr min çi dît? Ji min re me nelek û çer
bi zmerên di n. Bi rezÎye xwedê, ez dê di demekê
gelek kin de wen jî temÎn bikim. Dimîne hesp. Ji
wî re jî, xwedê mezin e, lo!
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Ni he yek bû di do
Ji xortekî
re jin dixwazin.
jê re dawet û
dîlanekê dengdaYÎ û qi rase 1i dardi xi n. Zava di ke,
ku ji kêfan biti re. Ew, êvarê di çe al i yê bûkê, ku
biz ew i ce, din êre, ku bûk ne qîz e. Bûk, jin
derdikeve. Wekî agirê geşê ku mirov hemû ava
çemê Firadê Lê bike, zava bi hemû daxwaz, hêvî û
şahi yên xwe ve ve di mi re. Dest ûli ng 1ê di qeri si n
û xwêdan ekê sar di ser eni ya wî de di ni qute.
Cixare li cixare dikşîne, heta ku Lê dibe sibê.
Sibehê zû berê xwe dide mala xezûrê xwe.
Pirsa xezûrê xwe dike. Maliyên wî dibêjin kU,"ew
çûye qehwê,"
Zava yêd est bi hen e, di çen av deri yê qe hwê,
dibîne, ku xezûr li quncik pa1daye. Qure qura wî
ye nêrge1a xwe di ki şîne. Çend heval ên wî jî 1i
derdora wî rûniştine. Çawa çavên wÎ, bi zavayê
wÎ yê ter û teze dikeve, bi destê xwe Îşereta
"were vira" dide, Devê xwe ji ser nêrge1ê hildide
û dibêje:
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-Were lewê min! Were, şerm meke, rûne!
U cîhê rûni şt i nê bi zeveyê xwe yê nerîn
şendide. Zeve rûnene. Bihorendine xwe .dixweze û
ji xezûr re, bi hêdî di bêje:
-Ji kereme xwe re tu kerî, bÎstekÎ bêyî der.! Ez
dê tiştekî girîng ji te re bêjim.
Xezûr gul pek di n 1i nêrgeke xwe di xe û di ser
zeve de dizivire:
-Bêje lewê min, tu çi dixwezÎ li vire ji min re
bê je. Kesekî xerîb li vi re tune. Ev jîne xerîb in
hevelên min in.
Zeve, mecbûr dimîne, devê xwe dibe be guhên
xe zûr û bi deng ekî gel ek hêdî di guhên wî de
dibêje:
-Well e ruyê mi n li ber te reş e! Lê, ez çi bi ki m,
ev meselekê
mezin û giren e. YenÎ mesele
nemûsê ye. Heger mesele nemûsê nebuye, min dê
bi den bi n lingen. QÎze te ne qîz bû. Ji n derket!
Min got, ez te egehder bikim û qÎze te peşve
bişê
.
Xezûr gotinê di devê zevê de dihêlê û destê xwe
di serê wî de di de û nermi k nermi k:
- Pir beş bû, kut u het Î û tev ême sel ê j i min re
got. Qehpi ke di ye wê jî wekî wê bû. Ni ha yek bû
didol Tu qet Îşê xwe pê mey În. Xalê te vê
mesele hen hel dike. Tu rest here melê be jine
xwe. Ez di derheqê wê Û di~e wê de têm!
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Gi dî de gi dî şûr
Dl deme şûr Û Şûrkêşen de, 11 şevgerlkekê
behse çekên qenc dlkin. Dl wê demê de jî şûr
qenct1 r çek tunebûne. Dl şevgerl kê de hemû
şûrkêşen
qebûl klrlne,
ku şûrên herî beş 11
Erzeromê Pênoyê f11eh çêdl ke. Şûrê kl rÎbê Pêno,
dl yek derbekî de leş û serê neyer j 1 hevdu cude
dlke.
Vekî xwedî dl j ml n jî, dl şevgerkê de hebuye.Ew
dl nev derê solen de rûnl şt Îye û hete dewî.
gUhderıye şûrkêşen
kirîye.
Jl ber ku bev û
bi reyên wî het 1ne kuşt 1n, .beş guhên xwe deye
şûrkêşen
û şûre Klrîbê Pêno gelek bele wî
k1şendîye.
51beht i rê, ew rebuye û berê xwe deye bej erê
Erzeromê be k1rÎbê Pêno. Çengek zêr dide K1rîbê
Pêno û ew jî, jê re şûrekî gel ek hêj e çêd1ke. Ew
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pey eyê hen şûrê xwe di ke kel enê û tê mel e xwe.
Roje di n teQÎbe ni yerê xwe di ke û di çe xwe 11ser
riye wÎ vedişêre. Deme neyerê wî di hember de
derdikeve,
heme şûrê xwe ji kelen dikşîne û
evê je nev rê pêş wî û di şûr de hel enen di de:
-Şûr he şûr, ke serê wî j êbi ke û heyfe bev û
bireyên min bigire!
NÎyerê wî ji tirse, bi lez û bez şûr ji erdê
di gi re û ber pê di çe. Ew di reve û di j mi n di de pey,
nêzîkî Lê dike û dibêje:
-Mi rov di j mi nê xwe di kuj e, şûr nekuj e. He wehe
heeee!
Çi ngên ji şûr di çe!
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Şûjin pere dikin
çerçÎyek, di çe gundekî jixwe
re hûr mûren bi
hêk, gem in, ceh,herÎ û bi rûn re di gUhêze.
peyeyek j 1 nev gund tê û j 1 çerçÎ dl pl ~se:
-B1 te re şûjln hene keko?
-Ne b1re well e, bl ml n re şûj ln tune ne. Me ez
dê şûj 1n pê çl b1k1m? Kesekî şûj 1n nekl rê ku ez
bÎn1m!
peye b1 dll ekî koven j 1 çerçÎ re d1bêje:
- Tehhhhh ... xwedê mele te eve b1ke! Tu n1ze nî j 1
xwe re Qezenc b1kî. N1he tu berek şûjln bînî
gund, dl nevbere 2-3 seet en de tev dlbe. Kerê te
tune tu hêken berhev bl ke û blle ew blşl kîn.
çerçÎ, roje dln berê xwe dlde bejêr. L1 dlkenên
bejêr yek bl yek dlgere. Dl teveylye bejer de bl
zor berek şûj 1n berhev d1ke.
çerçÎ, roje d1n, b1 nêmêje s1behê re berê xwe

209

dide gundê bê şUJın. Şûjinfroşê
me hîn bi perê
gund dikeve,dest bi rekleme şûjinen dike:
-Werne
şûjinen,werne
şûjinen .. Neme,
neme ...Şûjinên
beleş .... Ke werin,
ke werin
bin êri n, çi şû jin in? Wey yyy..wey y y! Hem şû jin,
hem bijûjin in û hem jî derzî ne!
Kerê wÎ jî mekerekê dibîne û zirênek pê dikeve.
Di bin berê şûjinen de êrîşê wê dike. Şûjinfiroş,
derek 1i nev guhên kerê xwe di de û ker di bi n
berê şûj i nen de di keve erdê. U 1i ngên xwe
di gi rgl şîne.
Ker dimire!
Ji derî ew peyeyê, ku jê re goti bû "şûjin pere
dikin" yekî din bi eliyê şûjinen ve neye. Ew jî tê
û bi tenî şûj i nek di ki re. şûj i nfro j metmeYÎ
dimîne bi kelogirî jê dipirse:
-Melneket,
te. bi min berek şûjin de kirîn! Te
got" şû jin pere dik in. 0 i gun d deh erk esl i
şûjinen digere. çend ber hebe di nevbere 2-3
sesten de di qede." Ke yek neki re? Te jî yek ki rî!
Ker cehemÎ û şûjin jî li meydene xwedê men. Ker
û şûj i n herdu jî bi dên bû. Ez dê çewe dênê wen
bidim.
peye 1i şûj i nfroş vedi gere:
-Ce 1i zi rzop bi nêri n! Me qey ez berek şUJ1 n
neki ri m. Ji mi n re yek 1ezi m bû, mi n ew ki rî! Me
min şûjinên te girtiye stuyê xwe lo!
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Ji qUla nîr nebuya
kewroşk ni kari bû bi reve
Nêçîrvan di çi n nêçîrê û kewroşkekê (kerguheke)
bi saxitî digirin. Ew gelek şa dibin, ku wê bi
saxît î gi rt i ne. Kewroşka sax tîni n di ki n hew şa
pez. Ji ber ku deriyê hewşê tune, nîr tînin didin
ba derî. Dibêjin "êdî şahê wê jî bê, nikare ji
hewşê derkeve.
Me derî lê mehkem girt."
Nêçîrvan diçin ba mizgefta gund û behsa nêçîra
xwe di ki n:
Gelek fortên
xwe û kewroşkê
dikin.
Edî
gundi yên li ba mi zgeftê ni kari n xwe bi gi ri n û
dibêjin:
-Ka ew çi kewroşke, ku hûn hewqas behsa wê
di ki n? Em heri n bi bÎni n!
Ew, tên ba deri yê hewşa ku kewroşkê ki ri ne pê,
di nêri n, ku kewroşk
di hewşê de tune. Wey
xwedêwo tu kewroşkê bidî! Erd û ezman diqelişe
û kewroşk
têde wenda dibe ... Dikin,
nakin
nedizanin,
ku ew di ku de derketiye
û çuye.
Radibin gazî eqi1mend û şêwirmendê gund mamê
Miç dikin.
Mamê Miç tê. Ew baş li hewşe u 11 qUl1ka nır
dinêre; paşê destê xwe dide nîr û biryar did~:
-Hûn di zani n, ew di vê quli ka nîr de derket i ye u
A

A'

•

A

A

çuye!
211

Miha Helimko
Berxekê Helîmko heye. Ew, pi r jê hez di ke.
HelÎmko,
Qaşlê zebeş, betêx û hûrê nan û
mewijan
11 ku bibîne dide wê. Ji ber vê yekê,
berx jî Qet ji wî naQete. Dibe bilindir.
Dîsa jî
Helîmko bi ku de here mî ha wî jî 11 dû dere.
He1îmko dere bexçe ew 11dû, dere rezan ew 11dû.
Bi kurtî mîh Qet jê dûrnakeve.
Rojekê, He1îmko ew bi xwe re di be reza. Mîh di
bi n si ya darekê de mexel di keve û kayi na xwe
dike. Dema He1îmko ji nav rez vedigere siya
darê, mîh jê vedicniQe
û direve.
helÎmko
matmaYÎ di mîne û ber pê diçe. Ew hîn jî dit i rse û
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di reve. Helîmko pê re di peyve:
-Weyyyy, xêr e! Ev çî ye? Ez im, ez! Te min nes
neki r?
Dîse bi el i yê mîhê ve di çe. Mîh, herdu 1i ngên
xwe yên pêşÎ 1i erd, di xe û hîn jî bi kovîtî di reve.
Helîmko gelek hêrs dibe:
-Ev çi Qeşmerî ye! Ez im, ez. Ez xwe di yê te me ...
Helîmko me! Çevên te kor bû, çî ye?
Peri yek nen dik e des t ê xwe û ber bim Î hê di çe.
Mîh, hîn jîd it i rs e û 1 0 ti k did e xwe.
Helîmko, ji hêrse dike, ku biteqe. Heme ew,
herdu destên xwe di be, be guhên xwe di ke wekî
guhên gur û di bêje:
-Uûûûûû
Ez gur im, gur .. Gurê menco. Gurê çol
û çepelen Ez nihe dê te kerî kerî bikim! Tu bi ku
de di çî!
Mîh, hete ku jê tê, ber bi çi yê ve di reve û
Hel Îmko di de pey wê. Mîh di pel i ke û di pel i ke. Her
cere ku li der û deviyen dikeve, kuliyên heriyê bi
serê wen ve dimîne. Di deW1 de mih )1 t1rse xwe
ji zi nerekÎ bil i nd de devê je xwerê. Li ng 1ê
di şi kîn û êdî ni kere bi reve. Helîmko, ji peş ve
digehÎ pê û li erdê cend pÎnen lê dixe û jê re
çêren di ke:
-Te ji xwe re dît, ez kî me... Ez Helîmko me ... Ez
çi tîni m serê mi rav! Ji te re QencÎ û rest Î pere
neke! Wehe geber bibe!
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Gula kaniyê
Ji n û mêrek di çi n gundekê cÎrı:ın û di xwı:ızi n ji
wir, ji lı:ıwê xwe re keçikekê
bixwı:ızin.
Li gor
edetê Kurdı:ın jin diçe ı:ıliyê jinı:ın û mêr jî diçe
ı:ıll yê mê rı:ın.
Di yı:ı keçi kê gı:ızÎ keçı:ı xwe di ke:
-Keçı:ı min xwı:ızgÎniyên
te hı:ıtine, divê em ji
wı:ın re zÎyı:ıfetekê
Qenc çêbikin. Zû bimeşe, here
sı:ıt 11ekê ı:ıv ji bîrê bîne û were.
Ji kêfı:ın 1i ngê keçi kê 1i erdê nı:ıkevi n. Kûz li ser
mil û sı:ıti1 di dest de, ew ber bi bÎrı:ı gund
dimeşe.
Dı:ıyi k bi seetı:ın ri yı:ı keçı:ı xwe di pê, 1ê ew nı:ıye.
Di dı:ıwÎ de dı:ıyi k, di ri yı:ı keçi kê de di çe. Demı:ı
nêzikı:ıyÎ
li bîrê dike; dibîne, ku keçı:ı wî por û
porçikên
xwe dikişîne.
Bi dengekê bilin digirî
û
hew ı:ır dik e. Dı:ıy i k di gÎ hêk eç ı:ı xwe û wê j i erd ê
rı:ıdike. Ew egerı:ı (sedemı:ı) girîn
û hewı:ırê jê
dipirse.
Keçik bi nÎşQe-nÎşQ
bersivı:ı diyı:ı xwe
214

dide:
- iro xwezgînîyên mi n heti ne, dê hûn mi n bi di n.
Dê 9 meh peşê lewi kek ji mi n re bi be. Ew dê bibe
7 sel î. Deme ez bême mele we zeyî, ew, dê bê
ser vê bîrê û dest bevêje ev gule hen e be bîrê û
pêre bi keve bîrê û bi xi ni qe. Weyyy li mi n lo,
çevên di ye te kor be!
Deyik jî dibêje:
-Rest e. Weyyyy nevi yoooo! Çevê pîri ke te kor
be lewoooo!
Dê û keç bi hevdu re dest bi gi rîn û qêrînê di ki n.
Vên din li melê bende keç û dê disekinin. Evcer
bireyê keçikê, di gezî û riye wen de dişênin. Ew
jî diçe û bi peş ve neye. Dor tê ser bevê keçikê,
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ew jî dide rê û diçe. Av li wî jî zelal dibe.
XwazgÎnvan,
di kevi n tatêla bûk û xi nami yên
xwe. Ew herdu jî radi bi n, di kevi n nav gund, ri ya
bîra gund dipirdin û diçin ser bîrê. Ew dibînin, ku
bûka wan bi dê,bav û bi rayê xwe ve 1i der dora
bîrê diçin û tên û behre behra wan in, diqîrin û
hewar dikin. Hemû der-cîran li wan kom bûne û
dixwazin wan aşt û amoş bikin.
XwazgÎnvan, bi merak ji wan di pi rsi n:
- Gelî xin amyan çi bû, çi ci ri ya?
Dê bi hewar û hoy-hoy bersi va wan di de:
-Hoyyyy kurban, êdî çi bibe! Va ku di serê me
de hat i ye û qewi mye, bi la neye serên gur û
hirçên çol û beyaran!! Em dê keça xwe bidin lawê
we, hoy Yy! Dê jêre 1awe k bib e, hoy Yy ez big 0 rî!
Zendên sPÎ, çav û bi ruyên reş ên qey tan, waxxx,
pîrik bi heyran lawooo! Dê 7 saliya xwe tije
bi ke, aman berxi kooo! Dê bi di ya xwe re bê mala
me ze yî , wayyy, çavên mi n kor be lawooo! Ew dê
bi diya xwe re bê ser vê bîra han û dest bavêje
van gulan û bi keve bîrê û bi xi ni qe; heywaxxx
mala min şewitiyooo!!
Mêri kê xwazgÎnvan,
mi 1ê jina xwe di gi re û
di ki şîne:
-Were, em lingek zû herin mala xwe. Tu nabêjî,
em bi ser mala dînan ve bûne! Zaroka ku ji keça
wan çêbe, dê ew jî wekî diya xwe dîn be!
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peyê şinik
Gundek salana mîr ji bîr dike û nade. Mîr, ji
wan re xeberek di şîne û dibê je:
-Bila
zû salana xwe bişînin.
An jî ez dê
xulamên xwe bişînim, gundê wan tev wêran bikin
û wan jî bikin darê cilo û bişewtînin.
Gundî, li hevdu dicivin
û salana xwe berhev
dikin. Dibêjin "em çawa bikin, ku salanê lingek
zû bişênin, ku hîn mîr li me nahatiye xişm û
xezebê. Divê em peyayekî şinik (bezok) bibînin,
ku di nav çend seetan de salanê bigîhîne destê
mîr." Di dawÎ de bi ryar di di n, ku "j i kewroşkê
be~0 ktir tûm i ro v û hey wan nîn e. U ew bi xwe
peyayê şinik e."
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Gundî di çi n kewroşkek
di gi ri n û t Îni n pereyê
seıleıneı gund dikin neıv kÎsikekê
û wê li ser pişteı
kewroşkê
gi rê di di n. Jê re di bê jin "peyeıyê şi ni k,
heı peyeıyê şi ni k. zû veın pereın bi gÎh Îne m Îr, ku hîn
li me neheıtîye xezebê."
Çend hefte di ser xebereı m Îr de derbeıs di be,
mîr dinêre, ku gundî seıleınê neşeındin. Ew, gelek
hêrs
dibe çend xuleımên
xwe dişeyine
gund.
Xuleım mezinên
gund berhev dikin û ji weın re
dibêjin
ku "çimeı hûn seıleıneı xwe berhev neıkin û
neışêni n?"
Ew di bêj i n; "neı beıvo bi xwedê me seıl eıneıxwe ji
zû ve şeındiye."
Xuleım ji weın beıwer neıkin. Weın mezinên gund
didin pêsÎreı hespeın û dibin beıjêr beı mîr.
Mîr, demeı ji weın dipirse, ew dibêjin;
"welle
me seıleıneı xwe çend hefte berê berhev
kir û deı peyeıyê şinik û şeınd."
Mîr, "peyeıyê Şinik kê ye" dipirse ew dibêjin,
ku
"ew kewroşk
e."
Mîr, ji weın gelek
diQehre,
dibêje,
ku veın
gundiyeın bi min henekeın dikin. Li hember min
serÎhlldidin.
Vek ji xuleımên wÎ dibêje ku "mîrê
min, neı welle ev ehmeQ in. EQilê weın kêm e. Keı
weın bi cerb Îne, bi nêre ehmeQ in, eın bi zeıneıbûn vî
keırê heın di ki n."
Mîr li ser gotineı xuleım reıdibe weın dicerbÎne.
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Ew ji xulemên xwe re di bêje "heri n qe sî çend
kÎloyen kêzi kên reş û hewqes jî mewi jji
mi n re
bînin." Xulem, dexwezên mîr bi çÎh tînin. Mîr,
sîn i yek ê gel ek me zin 1i nev m el ê re st dik e. Wen
kêzi k û mewi j en li nev hevdu di xe û di ke ser
sÎni yê. U ji wen mezi nên gundi yen re di bêje:
"Ke de kerem bikin mewijen bixwin."
Serokên gundi yen ,di nêri n, ku hi nek di çi n û
hinek li ser sÎniyê dimînin. Vek ji wen dibêje:
"Berî em ew ên ku di çi n bi xwi n. Ew ên meyî, ji
xwe melên me ne."
Ew bi kêziken
dikevin
û dixwin.
Piştî
teveki ri ne kêzi ken ew, evcer vedi geri n mewi j en.
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Wex li min hewer e
Du di z di geri n,negeri n tl ştekî bi dest nexi n. Ew,
tên ser çiyeyekî,
dinêrin,
ku li berpelek
cotyerekî
jixwe
re cot di ke û pê re jî di stre.
Vek ji wen destê xwe di de ser gi rmll ê hevel ê
xwe:
-Hişşşş,
bise! Xwedê de. Em, dekek 11 serê vî
cotyerî. çêkin û herdu geyên wî jî bigirin û bibin.
Vê din ji hevelê xwe dipirse:
-Dekekê çewe?
Dizê
din rûdine
û hevelê
xwe jî dide
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rû ni Ş tan din:
-Tu here haaaa 1i hember li ser wê bana han
xwe bavêj erdê û bi dengekî bil i n bi Qîre û bêj e,
"wax 11 min hewar eo" Ew çax cotyar dê di
hewari ya te de bê û ez jî gayan di gi ri m û di çi m.
Ew dema gehÎşt ba te tu ji erdê ranebe û
hewara xwe bi domîne.
Ew weha di ki n. Cotyar di hewari yê de baz di de
û herdu ga jî diçin.
Di z gayan di bi n. Ci gera cotyar di pi rpite û Qij ên
jê diçe. Ew riya gund digire û diqîre:
-Wax 1i mi n hewar e, di zan herdu gayên mi n jî
biri n!
Ji na cotyar ber bi hewari ya wî de baz di de. Ew
texmîn dike, ku Qeza û belayekê mezin û giran bi
serî mêrê wî de hati ye. Ew, destpêdi ke li çok û
jinuyên xwe dixe û hewar dike:
-Wax 1i mi n hewar e! Ha hewar e!
Cotyar hema bi herdu destan bi jina xwe di gi re

û:
-Mi n di gora hefsed bavê te kutayê! Bi xwedê û
bi Pêxember hebe-nebe xebera te û di zî yek e.
Eynî wî jî wekî te digot; "wax 11 min hewar
eo" Di be ku ew ji mala bavê te be!
Ma êdî cotyar jinê ber dide! Dibêje; "min dizê
xwe dim ala xwe de girt."
Ew, 1ê di deû wêl i
erdê di rê j di ke.
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Ji kerê Mecl i sê re ke di vê
Atet1rk

û

ismet

bi

derxist1ne

Qenûnekê,

mizgeften
digirin
û deriyên wen kilît, dikin ..
Rojekê, ismet bi xel kê re di peyve:
-Pert i ye me CHP mi zfgeften girt û ki r kedin.
Ji nev gel yek bi hêrs bersi ve wî di de:
-Rest e. Ew kerên ku di Mecli sê de ne, ji wen re
gelek ke divê!
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Ez ji Rohilat im
Gi rt i yekî Kurd tîni n mahkemê. Haki m ji
dipi rse:
-Rast bêje tu Ti rk Î, an Kurd Î?
GirU yê Kurd weha bersi va haki m di de:
-Rastî li Qanûna we Tirkan naye. Direw jî
me naye. Divê mirov navbera wê bibîne.
Rohi lat im.
Mehkeme bi ryar di de, ku "sûcê wî tune"
berdidin.

gi rt Î

li ya
Ez ji
û wî

223

Eqi 1ê Ereban
Eqil froşek, eqil ê hemû mil etan di ke kÎsan û
navên wan 1i ser di ni vÎse. Vek tê, ku jixwe
re
eqil bi ki re. Ew, 1i bi hayên eqil an di nêre. Li gor
eqilê miletan 1îste weha ye:
Eqil ê Amerîka 80 dolar
« Ti rk
80«
« Ermenî
80 «
« Fari s
80«
«CuhÎ
80«
«Kurd
80«
«Ereb
160 «
Eqil kirox, di nêre, ku eqi 1ê ereba hem bi çûk û
hem jî si vi k e. Lê, di nav eqil ê hewqas mil etî de
yê Ereb tenî 160 doler e. Ev yek bala wî dikişîne
û ji eqi1firoş dipirse:
-Ev bihayê eqilê Erebe, çima wehe zêde ye?
Eqil fi ro Ş bersi va wÎ di de:
-Bi şerefa biratiyê, min eqilê van miletan her
yek ji seri yekî derxi st. Lê, mi n 130 serên ereban
şi kand û eqil ên wan berhev ki r, encax hewqes jê
derket.
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Faşîstê me
L1 Stenbolê, du xendevanên şoreşger ên kurd
rastî
faşÎstekÎ
S1wêrekÎ
tên û lêdlx1n.
51wêrekÎyekÎ
şoreşger, dl bîne, ku herdû kurdên
şoreşger, 11faşîstê 51wêrekî dl xl n.
B1 ser herduyan re d1Qîre:
- Ul an ç 1mah ûn 11 hem baj arl yê m1n d1x 1n? J 1
ber ku b1 tenê ye, keysa we 1ê hat 1ya na?
Vên şoreşger bersl va wÎ dl dl n:
-Keko, ev faşîst e. Mal a şoreşgeran dl şewt Îne.
51wêrekî bl hêrs:
-Hîn
ku mln
destê
xwe
nedaye
we
b 1ceh 1m 1n û j 1 Y 1r he rl n! Faş Î s t bej Î i
faşîstê
me ye. Jl we re .Cl?
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Ristemê Zel jin en mêr bû
Du heval rûdi ni n, di derheqê mêr û mêrxasên
berî de dipeyvin. Vek ji wan dest bi Qala mêr û
mêrxasiya Ristemê Zal dike û dibêje:
-Ristemê
lawê Zal, çi mêr bû! Mertalê wÎ 50
kîlo dihat. Şûrê wî dimaniyan marê reş. WÎ dema
şûrê xwe di he j and, kêmasî 50 kes di zi vi rande
erdê. Laşên wan li erdê digeviziya. Bi gurzekê re
bedena bajarek xira dikir. Hespê wÎ heta kapika
di erdê de di çû xwarê. Tû mêr û pel ewan nikari
bû, pi şta wÎ bi de erdê. Werhesi1 mêran Î û
pelewanÎ lê helal be!
Vê din, ji hevalê xwe dipirse:
-Rehme li bavê te, Ristemê Zal, mêr bû, an jin
u.
bA?
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Bi çûkî

Û

mazi neyî nemeye

Bav Û 1aw si warê kamyona xwe di bi n û di çi n. Ji
nîşka ve otomobîl ek tê ûji wan derbas di be. Law
ji bavê xwe re dibêje:
-Bavo mêze, ev texsiya biçûk, qamyona me ya
mezi n derbas ki r û çû.
Bav, bersi va 1awê di de:
-Lawo, êdî ne biçûkî û ne mezinayî maye û ne jî
qedr û qîmet!
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Elhemdûl ill eh
1ewê me ci xere nekşÎne
Du mel bet ên xwedî zerok, tên be hevdu û sohbet
di ki n. Ji hevdu re gil î û gezi ndên zerokên xwe
dibêjin. Vek ji wen dibêje:
-Lewê me, dest bi kişendine
cixerê kirîye.
Cixere kişendin ji bo zeroken gelek ne beş e. Lê
em di ki n- neki n dev jê bernede. Em ni zeni n çi
bikin, çi nekin!
Dore peyvê evcer tê ser mêvene melê:
-Elhemdûlîlleh,
lewê me cixere
nekişîne.
Derdekî me yî wehe jî tune. Lewê me gelek bi
eqil e. Gotine mi n û bevê xwe neşi kîne. Lewi kekî
gelek sernerm e. Ne girîng e, Lê di ven mehên
dewî de cerînen eroyîn dikişîne. Lê, ne xem e. Em
jê gelek rezî ne. Xwedê jî, ji lewê me rezî be!
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Sömürgeci

û süpürgeci

Şoreşger, 1i Dîyerbeki rê 1i di j dewl ete Ti rk û
exen mitîng û meşekê çêdikin. Bi hezeren kes
beşderê meş û mitîngê
dibin. Ji her sinif
û
tebeQeyî dt meş û mi tîngê de hene. Her kes bi
heyecen û bi kêf e. 510genen di Qîri n. Dengê wen
wekî zengil derdikeve. Kolen û sûk olen didin. Di
nev wen slogenen de, slogene ku pi r tê gotin û
deme ku tê gotin jî, her kes hete ku jê tê diqîre
"kahrolsun
sömürgeciler"
(bimre
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ko10nîyelîzm) e.
Komek kerkerên be1edîye Dîyerbekjrê,
dj rêze
meşê de dj nev xwe de lec djkjn Û bîstek peşê,jj
meşê der djkevjn û djçjn. Jj berpjrsiyerê
meşê
yek, wen djbîne û 11 pey wen bez djde û jj wen
djpl rse:
-Gelî bireyen, çj qewjmî, we çjme dev jj meşê
berde?
Jj wen yek:
-De here lo! çj meş e, çj mit j ng e? Me xependj n,
got j n, meş û mitîng 11 dj j zl1 me dew1 etê û exen
e. He1bû ku 11 djj me ye. Me me bj we çj kjrîye
me1xj reben!
Berpj rsîyer metmeyî jê dj pj rse:
-Ez t j ştekî tênegl hêm! çj me 11dl j we ye? Kê j j
we re çl gotîye?
-Me dj serî de tu bl xwe vê dljîtîyê
dlkî. Tu
dl bê jî k6hr
01sun süpürgecil
er û hemû j 1
devê te djgjrjn. Me me süpürgecıyen (peqıjvenen)
bj we Çl kl rîye?
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Xwedê li mele xwe nîne
Li bajarê Agiriyê yekî gelek xizan heye û komek
jî zarokên wî hene.Ew di xwaze here huzûra
xwedê û jê re lava bike, ji bo ku piçek riya
Qismet û Qedera wî veke. Bi şeref û bi namûsa
xwe keriyekê nan bixwe û bide zarokên xwe. Ew
ci wamêr, rojekê radi be û di çe ba mel eyê taxê û
ji mele re dibêje:
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-Mele ezbenî, gelo mı:ılı:ı xwedê li ku ye?
Mel e bi ı:ıwekÎ ti rş:
-Tobe
tobe, mı:ılneket, tu çı:ıwı:ı musllmı:ınÎ,
ku
hîn bi malı:ı xwdê nizı:ınÎ. Malı:ı xwedê mizgeft
(cı:ımî) e.
Ci wı:ırê
mizgeftê.
bı:ı mele:

xi zan tı:ım heftekê
li dû hev di çe
Lê Xwdê nı:ıye mı:ılı:ı xwe. Ew dÎsı:ı diçe

-Seydı:ı ez bi qurbı:ın, ez tı:ım heftekê
li dû hev
çûm mı:ılı:ı Xwedê, lê ew qet nehı:ıt mı:ılı:ı xwe. Tu
di bê jî bi cîhekî ve çuye, çî ye?
Mel elê hêrs di be:
-Hı:ışı:ı sumı:ı hı:ışı:ı, tu gunı:ıhkı:ır dibî lı:ıwo. Xwedê
tê mizgeftê
çl! Gotin wehı:ı tê. Xwedê 11 jor e.
Ciwı:ımêr sibehtirê
çend nı:ın li pişta xwe girê
di de û berî xwe di de çi yı:ıyê Agi ri yê û ber bi jor
hıı di ki şe. Di çend roj ı:ın de xwe di gÎhÎne
gû pi kı:ı
çiyê. Ew li der dorı:ı xwe dinêre, ne mı:ıl, ne În û
ne jî cîn 11 wir hene. Paşê ji xwe re difikire;
"bi
xwedê ev teresê mele min dixı:ıpÎne û mı:ıla wî ji
mi n re rı:ıst nı:ıbêje. Mı:ı xwedê li vi ra çi di ke û 11
çi di gere. Ji tîh û bi rçÎnı:ın dê bi mi re."
çı:ıwı:ı ji çi yı:ı dı:ıdi ke, ço yekî di gi re û bi ser mel e
ve diçe:
-Lı:ıwo mele bê nı:ımûs, mı:ı tu çimı:ı mı:ılı:ı wî ji
min re rı:ıst nabêjî! Welle, bÎlle ez gl1iyı:ı te pê re
nı:ıkim! işê min pê heye mı:ılxirı:ıb!
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Mirina Mao
Dem ek 1i Ferq Înê nevêMe 0 ket i bûn ev xel kê.
Çexe ku Meo di mi re, dengê mi ri ne wî hete
FerqÎnê jî diçe. Li FerqÎnê jinek heye û lewê wê
jî meoÎst buye. Rojekê, lewê wê tê bi dilekî
koven di bêje:
-Serok Meo mir! Wex li min!!!
Ji ni ke FerqÎnÎ, di bê je qey Meo hevel ê kurê wî
ye û ew çend roje ku hetiye kuştin û bê xwedî li
erdê meye. Ew jî, bi mi ri ne Meo re di ke şîn û
girîn. Li çokên xwe dixe û di bêje:
-Axxx lewooo, meo! Bê kesooo li erdê mewo!
Axxx meo 1ewo!
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Qilêne kûzê
Mêri k, ji ji ne xwe ev di xweze:
-Keçê, ke zerı kek(tesek) ev bı de mı n!
Jinık dıbêje:
-Mêro, welle deme ez jı kûzê (cerê) ev têdikım,
di be Qll e Qlle kûzê û ez j 1 wê Qll ênê dit 1rsı m.
Rojek, jınên gund tên mele wen
û bı dorê
desterê dihêrın. Mêrik jî, 11 odeye xwe ye, Lê
herdu guhên wÎ 11gotin û gelegelên jinen e.
Jı n dı nev xwe de behse, tı rs û net 1rsendı nê
dıkin. Vek ji wen dıbêje, ku:
-Kê net 1rse û j 1n e, blle nı he dı vê şeve terî de
here ser goristene
gund, be wÎ gore ku nîvçe
meye, helewekê blQelîne û bîne. Ez dê ven zêrên
serê xwe bı dı me wê.
Jı ne mêrı k e ku ji Qll êne kûzê ditirse, dest bi
xwe ve dide û dıbêje:
-Ez diçim!
Ew redı be, tewe, dı ms, rûn, erd, er û dûwên
xwe dı gl re û dı çe gorı stene gund. Hîn ji nı k j 1
mel birê neketiye, mêrık dı pêşiye wê de dıçe
nev gorıstenê, be gore nÎvçemeYÎ. CewekÎ spî 11
xwe dll ef Îne û xwe dı çel ê de vedı şêre. Ji ne wî
tê, 11 kêl eke çel ê kUÇlke (erûne) xwe sez Û egi rê
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xwe geş dike. Ew dest bi Qelandina helawê dike.
Mêri k destê xwe ji çal ê di rê jî wê di kê û dibê je:
-Xanim, tu ji bo xêra dê û bavê xwe piçek
helaw didî min?
Ji ni k bersi va wî di de:
-Ka sebir bike! Bila çêbe!
Jinik
stranên
xwe distre
û helawa
xwe
diQe1îne. ÇeQe çeq ji tawê diçe. Mêrik dîsa destê
xwe dirêjî wê dike û dibêje:
-Pi çek helaw ~
Ji ni k, req kevçî 1i destê wî di xe û bi ser re
diqîre:
-Tu Çl miriyekî bê nefs û gorenahl Î ! Qet sebra
te tune! Çawa tu dikarî di gorê de bisekinÎ?
Helaw diQele, mêrik dîsa destê xwe dirêjî wê
dike û helaw jê dixwaze. Jinik kevçiyek bi tenê
did ewî û jêre di bêj e:
-Bes e! Encax hewqas para te bikeve! Bê
nefsi yan neke!
Ew hel.awa xwe diQelîne û tê gund nav jinan û
zêrên xwe digire. Mêrê wê zû diçe mal û xwe
dike nav livînan.
Dema jin ji destarê diçin,
mê ri k j i hêla din gaz i'yê wêd i ke:
-Keçê, ez gelek tîh bûme,ka zerikek av bide
min.
Ji na wÎ bi hêrs bersi va wÎ di de:
- Mat u ni zan Î, ku ez j i Qil êna kûz ê dit i ri sim!
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Ew nedinı digirin
Melekî, dikeve evê û bi melewenÎ (evjenî) jî
nizene. Serê WÎ diçe bin evê û derdikeve. Av diçe
devê wî û dibe bile bile wî. Gundiyek ber bi
mele bez dide. Destê xwe dirêjî wî dike û jê re
dibêje:
-Mele destê xwe bide min!
Mel e destê xwe nede pê û di çe bi n evê û dertê.
Av diçe devê wÎ, hindik dimîne, ku bixiniQe. Vekî
din ji dûr ve gezi yê gundî dike û dibêje:
-Kuro, mel e fêrî deyînê nebûne, ew tim di gi rin.
Jê re bêje destê min bigir.
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Pisporê Seddem ê muzîkê
Erebek, li Ewropa di bi stana muzi kê teva di ke û
vedigere iraqê. Saddam gazî WÎ dike û jê re
dibêje:
-Tu hunermendekî Ereban ê gelek mezin î. Te, li
ser navê Ereban, 11Ewropa gel ek medal ye jî gi rt.
Divê tu mizÎkekê
çêbikî ,ku heta niha Qet 11
dinyayê nehat i ye guhdarî ki ri n.
Ew hunermendê Ereb, tam 10 sal 1i ser wê
muzîka han dixebite.
Di dawiya
10 salan de
bi serdi keve. Ew mÎroyekê (gêri kekê, morÎyekê)
fêrî dansê di ke. Hem jî mîro radi be ser herdu
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pîyên xwe yên paşî û dans dike.
Hunermendê Saddam, berî ku muzîk û mÎroya
xwe şanê Saddam bide, dixwaze çend hevalên
xwe dawet bike û marîfeta
xwe û mÎroya xwe
şanê wan bide. Ji wan dostên wî yên nêzîk, yek
jî Kurd e. Dostên wî tên û ji wan re muzîka xwe
pêşkêş dike. Ew dixwaze di dawî de mÎroya xwe
jî şanê wan bide. Qutiya ku mîro têdeye datîne
ser masê ûli heval ên xwe vedi gere:
-Hevalno, hûn dê nıha herÎQekê temaşe bikin. Bû
10 sal in, ku ez bi vê mÎroytJ han re dixebitim.
Min wê fêrî dansê kir. Roja Înê, ez dê wê derxim
huzûra Saddam. Ew dê ji Saddam re dans bıke. Dê
ew çax, navê min jî li dınyayê belav bibe.
Kurd, bı heyecan jê dı pı rse:
- Kîj an mîro?
Muzi kvan, m Îroya ku di Quti yekî de ye şanê wÎ
dide.
Kurd diranê xwe dide serhevdu û tiliya xwe ya
beranek di de ser mÎroyê û dı peli xîne û pêre
dibêje:
-Ev haaaaa!
MuzÎkvanê Saddam dîn dibe û dikeve kuçe Û
kol anên Baxdayê. Li der dora xwe di nêre û di bêje:
-Kurd
û Saddam ...Kurd û Saddam ...Kurd û
Saddam ...
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Ew ê ku pêlevên xwe nede
mel û cenê xwe heyhey nede
Ji Kurdistana
Bakûr,kurdekÎ
şoreşger
Û
sosyalîst
diçe Kurdistana Başûr ba pêşmêrgan.
Ew her roj
ji
pêşmêrgan
re propaganda
sosyalîzmê di ke. Pêşmêrge guhdari ya wî di ki n.
Ne 11gel û ne jî 11dij wî dipeyvin.
şevekê,
ew dîsa behsa sosyalîzmê
dike.
Pêşmêrgeyek jê dipirse:
-Kaka, bû çend roj in ,ku tu behsa sosyalîzmê
di kî. Mi n di bi stan mi bi stan nexwendı ye ûji ber
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vê yekê jî baş bi tiştan nizanim. Ka bi kurtî ji
min re bêje, ev sosyalîzm çî ye?
Ew bi kêfxweşÎ bersiva wî dide:
-Sosyal Îzm wekhevî ye. Divê xizan tune bin û
h erw eha dew 1eme nd j Î tu nebi n. Mal û milk ên
şexsÎ nemîne, ew bibin ên dewletê û yên her
kesÎ. Ji derî namûsê divê her tişt kollektîv be.
Ew dom di ke û pêşm êrge d1fi ki re. Goti na xwe
tev dike. Evcar pêşmêrge jê dipirse:
-Kaka can, bi rastî
sosyalîzm
tiştekî
zor
(gelek) çak e. Tu jî mirovekî
sosyalîst
Î. Tu
dib~nÎ kinc û pêlavên (solên) min diriyane, êdî ez
şerm dik im, kul i xwe bik im. Kab erî tu van pêl av
û ki ncên xwe yên nû û çak bi de mi n, ez 1i xwe
bikim û herweha, em ji te dest bi sosyalîzmê
bikin.
Ew 1i ser gotina wî pêşmêrgeyî sor di be, zer
dibe û pê re jî xweydanekê
sar dide û li
pêşmêrge vedi gere:
-Kaka, ev kincên min ên şexsî ne. Çi eleQa wan
û sosyal Îzmê bi hevdu re hene.
Pêşmerge dengê xwe pi çek bil i nd di ke:
-kaka can, bi rojan e, ku te guhên me bir.
Sosyalîzm
ji devê te nakeve. U tu dibêjî,
ku derî can û namûsê her tişt
mişterek
e.
Vê ku îro pêlavên
xwe nede, dê beyanî
(Sibehê)
çawa mal, ax û canê xwe bide?
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Ez li ber te
Xwedê 1i ser te
Ji bo xebata kurdayetiyê,
yekî Kurd di gi ri n û
dibin dadgehê (mehkemê) ku ceza bidine pê.
Haki m bi ser gi rt i yê Kurd re di Qîre:
-Rast bêje, tu kî yî û sûcê te çi ye?
Girtî ra di be pi yan û bers i va hak i m we ha did e:
-Ez Kurd im. Welatê mi n jî Kurdi stan e. Sûcê
mi n jî jiber
ku ez Kurd im ûji Kurdi stanê me ...
Ah, ez li ber te, Xwedê li ser te û ceza bi dev û
destên te!
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Nev Û peşnevê gund
U Kurdi stenê memosteyek,
ji şegi rtên xwe
di pi rse:
- Zerokno, gelo çi me du nevên gundê me heye?
Hemû şegirt difikirin.
Vek ji bo peyvê destê
xwe bilind dike:
-Memoste tu û cendi rme ji gundê me re di bêjin
Çeğdeş û gundî jî dibêjin Cinezûr.
Evcer şegi rtekî di n destê xwe hil di de. Mefnoste
heqê peyvê di de pê:
-Ci nezûr, bi ti rkî di be çeğdeş.
Memoste jê di pi rse:
-Bel ê, çi me bi ti rkî di be çeğdeş?
-Eyy memoste, Qey bi tirkî mi rov ni kere bêje
Cinezûr. Dibe ku deme Tirk bêjin Cinezûr devê
wen venebe û ni keri n bêj i n.
yekî di n destî xwe bil i nd di ke. Memoste, bi
mene "fermo" serê xwe jê re dihejîne. Şegirt:
-Mamoste,
C1nezûr navê gundê me ye Û
Çağdaş ji paşnavê wi ye.
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Sîyonîstekî

bê namûs

Navbera Xalê Mihemedê DÎyarbekirÎ
û dînê Qet
tune. Lê ew êdî kal jî buye. Heval ên wÎ, der û dor
lê digirin û jê re dibêjin:
-Xalê Mihemed mal neket, êdî lingên te li hafa
gorê ne. Ji xwe re nimêja xwe bike û rojîya xwe
bigir. Dawiya rafiziyê tune. Te dît mirov ni zana,
dibe, ku te serê xwe danî û mirî! Tobe û estefala
xwe bîne. Xwedê mirov efû dike! Ew mÎhrevan û
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dlloven e!
Xel ê Mi hemed 1i wen hûr û kûr di nêre. Peşê ji
wen di pi rse:
-Nihe hemû nimêj û Îbedetên we, ji bo çûndine
buhi ştê (cenetê) nîne?
Ew dibêjin:
-Belê! Ev tiştekî ne biçûk e. Mirov heye û heye
11wir dimîne!
Xelê Mihemed, serê xwe dlleqÎne û dîse ji wen
dipi rse:
-Dergevenên Buhi ştê dê Ereb bi n en ne?
Ew dibêjin:
-Be 1ê dergevenên wê Ereb in. U nehêl i n kesên
gunehker bi wê de heri n. Hem jî di destên wen
de qemçÎyên pole hene.
Xel ê Mi hemed, bi ken bersi ve wen di de:
-Hema bila di destên Erebên dergeven
de
Qamçiyên
pola
û egir
jî hebin;
ez dê
sÎyonÎstekÎ
bê nemûs
şanî
wan erebên
dergevan
bidim
ew
dê wî
bibînin
û
bi revi n. Ez jî dê wê demê serbest
destên
xwe libaxi m û heri m e buhi ştê!
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Ez jî Atat irk Û Zubeydê
Şevekê, çend Kurd di xwazi n ji al i yê Kurdi stana
Ti rkÎyê derbasî Kurdi stana Surîyê bi bi n. Li ser
sînor
ew û eskerên
Ti rk 1i hevdu diteqÎni
n.
Kurdek êrîşê ser kemîna eskerê Tirk dike. Esker,
ji Tirsan xwe şaş dike û ji kemînê derdikeve
û
direve. Kurd paşve dide pey pî û dibêje:
-Kero,
ez
dê
niha
bikutim
Atatirk,
Zubeyde,Ankara
û Cumhuri yeta te. Ma tu êdî ji
destê min xilas dibî! De haydê Îro,roj
roja mêran
e!
Eskerê Tirk G-l a xwe davêje
erdê û ew jî
destpêdi ke:
-Keko, tu bi xwedê
û bi pêxember di kî, tu dê
min nek u jî! Ez hez a r car bik u tim
At a tirk,
Zubeydê,
Ankara
û Cumhuriyeta
wÎ ... Erê,
erê ...Atatirk
û diya wî Zubeyde xanim, pey textê
wÎ Ankara û Cumhuri ye ta wî ya Ti rk. Ma deng
naye te, naye te ...Ez jî... ez jî, ez jî
bi te re
haaaa!
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Kurd kî ne û çi ne
Di- ven selên dewî de doze Kurden li Ewropeyê
hinek rojene
bû. Ev bele hinek sosyologên
EwropeyÎ jî kişend. Ji wen sosyologen yek 3-4
sel li duhev li ser Kurden lêkolîn û lêgerînek
çêdike.
Di deme xebete xwe de li her çer
perçeyên Kurdistenê jî digere û dibîne. Ew piştî
hewQes xebet, rojekê, li Bruksel ê bi roj nemeven
û nûçehÎhenên
Ewropeyê re civînek
pêktîne.
Rojnemeven û nûçehÎhenên EwropeyÎ bewer in,
ku dê civîn bi seeten hete bi roje dom bike. Li
gor
vê
jî
herkesî,
di
derheqê
dîrok,
sosyo-ekonomÎ,
jeopolîtîk
û rewşe sÎyesiye
Kurdistenê de pirsên xwe hezir dikin.
Sosyolog,
derdikeve
pêş mÎQrofonê
û ev
exeftine
jêrîn dike û bi lez û bez ji selonê
derdi keve û di çe.
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Maıên wan 11ser çiya ne,
Çek 11mll û destan e.
Her dem goven û dîlan e
Ki ncên kesk û sor li wan e.
Pîvaz û Îsota tûj xwari na wan e.
Petrol û maden tev 11erdê wan e.
Hemû bi qir û cir in.
Ji hevdu re pi r mêr in.
Ji xelkê re bikêr in!
Ji hevdu re bê xêr in.
Hemû eqil froş in:
Ne dêyin dikin
" ne jîd i kiri n!
U
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Nexweşiya

zik

peyeyek her ti m ji zi kê xwe nexwe şe. Duxtor
nemîne ku ew diçe belê, lê yek bi nexweşiye wî
dernexe. Her ti m bi zikê xwe digi re. Ew, roj ek
dîse di çe be duxtorek, zi kê wÎ mueyene di ke û di
dewÎ de wekî hercer tu nexweşiyekê tespît neke.
Ew ji be wê duxtorÎ, lê dixe diçe be yekî din.
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Nexwe ş, j i duxtor re di bêj e:
-Ez ji be fi len duxtorÎ têm. Ew, mi n mueyene
kir û ji min re got "tişekî di zikê te de tune". Lê,
ez dizenim ku tiştekî tê heye. Zik zikê min e, ne
yê wî ye, ku ew bizenibe. Lê, rieekê min ji te
heye, divê tu beş li min binêrî. Gelo ev çi kul û
kotikên di zikê min de?
Duxtor, telefonê ew duxtorê ku nexweş ji be wî
het i ye di ke û di derheqê nexweşi ye wî de
Înformesyon
digire. Duxtorê berî, ji yê din re
dibêje ku:
-Tiştekî
wî tune. Nexweşiye
wÎ bi tenê
psikolojîk
e. Min ji bîr kir, ku jê re bêjim; lê tu
jêre bêje ku "be.bik di zi kê te de heye."
Duxtor te 1efonê di gi re Û gezi yê nexweş di ke û
wÎ di mueuyene dibûrÎne. Ew jî dinêre, ku bi
restî tû nexweşÎyek
di zikê wÎ de tune. Deme
mueyene di qede, ew, ji nexweş re di bêje:
-Min nexweşiye te dît. Bebik di zikê te de heye.
Hem jî bebik 3-4 mehî ye.
Nexweş redi be ser xwe, ki neên xwe 1i xwe di ke
û ji duxtor re dibêje:
-Welle
teşhÎse
te rest
e. Min digot
tiştekî
di zikê
min
de heye,
duxtoren
digot
-ne 101- Ez dê di gonı hefsed
bavê
jinikê
de birîm.
Min jê re çiqas
digot
-nekeve ser mi n, ew di ket.249

Ez çêzê mêzê nizanim
Bejeriyek, di enguriye (teriye) êverê de, ji xwe
re şÎşikên kebebê dikire û der dikeve derî bejêr.
Liber
çemekî rûdi ne û bi kêf û xweşÎ kebebe
xwe di xwe. Ew, gepe kebebê ye dewÎ digire destê
xwe û di xweze wê gez bi ke. Lê goşt ji nev destê
wî dikeve evê. Kebebxwer, heme zû bi zû destê
xwe di ke nev evê ûli kebebe xwe di gere. Destê
xwe di nev evê de di gerÎne û beQekê di keve nev
destê wÎ. EW,beQ digire û derdixe. Deme ew beq
ji evê derdi xe, beq, di nev destê wÎ de çi ze çi z û
Qure Qur dike. Kebebxwer, dibêje Qey ew kebebe
mi neû di xweze bi reve. Ji ber vê yekê jî çi ze
çi z dik e." Ew, ji çi ze çi ze wê hêrs di beû di Qîre:

-Ez çêzê
deye Û ez
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mêzê n1zen1m, m1n pereyê
dê, te di xwi 11)1

xwe

Mêrxasê herî mezin
Di civetekê de, behse mêrenÎ û mêrxwesi yê tê
kirin. Peyeyek, kume xwe dike nev çevê xwe,
Qirike xwe çêdlke û wehe pesn û fortê mêrxesekÎ
herî mezi n û nevder dl de:
-Mêrxes
û gernesê herî beş ji Kurdistenê
derdl keve. Di Kurdl stenê de jî, j 1 bej erê me. Di
bej erê me de jî, bi teybetî Qeze me, di Qeze me
de jî, li gundê me û di gundê me de jî mele me û
di mele me de jî, yek heye. Lê ez nevê wî
nebêjim. Ji xwe hûn wî nes dikin. 01 ser wî
ci wemêrÎ de, 11 derê di nyeyê ne mêr û ne jî
mêrxes heye. Bile deylke wî ji xwe re bêje;
"welle min egîtek enî" û bevê wÎ jî, bêje," lewê
min heye." Ji derî wÎ,niç .. Hemû feso fîso ne!
251

Du geveze
Roj ekê du geveze, di bi n heval ê hevdu yên rê û
bi hev re ji gund diçin bajêr. Ji wan yek dest bi
qi seki ri nê di ke. Qi se di ke û qi se di ke ... Qise di ke
û qi se di ke. Bi seetan di rê de di çi n, ew qi se
di ke. Qet naber nade qi seyên xwe. Gevezeyê di n,
di zikê xwe de dike, ku bimire.
Lê ew jî,
firsendekê digere, ku hevalê wÎ, xwe ji bîr bike
û bisekine, ku ew destpêbike ... Lê eyibe eyib ê
di n qet dora qi seki ri nê nade pê. Wekî motorê
qi se di ke. Weha zû zû qi se di ke, ku êdî mi rav
qiseyên wî fêm nake.
Werhesil,
bi vê wezi yet Î tên ser kani yekê û
dixwazin
av vexwin. Gevezeyê din, ji xwe re
di bê je, "temam, ew dê ni ha devê xwe bi de ser
avê û ez jî, ji vê fersendê dest bi qi seki ri nê
bikim; êdî bavê wî bibe feJ ek jî, ew nikare min
bide seknandin. Gevezeyê ku qisedike, hem qise
di ke û hem jî herdu destên xwe di de erdê, xwar
di be û devê xwe di be ser avê ku bi quri çan av
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vedixwe. Çawa devê xwe dide ser avê, yê din
des t bi qi seki ri nê di ke. Gevezeyê qi seki rî devê
wî tije av e, êdî nikare qise bike. Evcar herdu
1i ngên xwe bi mana ku "mi n qi seki ri na xwe tev
nekirîye dihejîne. Ez av jî vedixwim dîsa qise
dikim. Bila haya te ji min hebe, ku min naber
nedaye qi seki ri na xwe." Bil qe bil q ji avê tê û
ling wekî Îşareta nuxta nîzamî, radibine hewa û
dil eqi n!
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Perdan tu û bevê xwe

ne

Gundiyek hêkên xwe dike selekekê û tîne bej êr
li sûkê detîne û difraşe. Vekî kumlengeriyê
bi
Qirewet di kêleke wî de dimeşe.Ew, sel eke hêken
nebîne. Lingê wî li selekê dikeve û selek
digindire.
Hêk dibin .hêkrûn. Hêkek sex nemîne.
Peyeyê kumıengerÎ di ser hêkfiraş de vedigere û
bi dil ekî şi kest Î û berket Î:
-Perdan bi re!
Vê gundî jixwe
ji derdê hêkên xwe di ke ku
bimire. U deme dengê perdanê jî dibÎhÎse dîn û
her di be:
-KumlengerÎ
kurê serserî! Tu hem hêkên min
i

dişikÎnÎ û hem jî, ji min re dibêjî perdan. Perdan
tu û heftsed bevê xwe ne! Te fem kir!
Bi Qirewete wÎ digire û bi erdê re dikişîne.
254

Şine çend gurz e
Gundlyê
Şlnê dlxwazln
herln
ba Mîrê
Çoı emêrgê. Vek j 1 wan dl bêj eı ku:
- Emn 1ha herl n baM Î r d1beı ku b111nd1ya ç 1ya yê
Şlnê jl me blplrse. Ew çax em dê çl berslv bldln
Mîr?
Vên dln dlbêjln:
-Well e rast e. Ka em herl n Şl nê bl pÎvl nı ew
çend bejln (gurz) b111nde.
Mêrên gund hemû hll dl kl şl n ser çl ya. Pel ewanê
gund bl herdu destên xwe davêje tîjlkê
çlya û
i
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xwe berj êr berdi de. Ew, jiyên di n re jî di bêje:
-Bila yek bi lingên min bigire û yên din jî yek
biye k bil i ngên hev du big iri n. Em dêw eha bi jor
ve berjêr dakevin û bilindiya çiya bipîvin. Weha
yek biye k bi 11ngên hev du di gi ri n û xwe bi Şi ne
ve berdidin
jêr. Bîstek
paşê dest û milên
pelewan dêşin û diwestin.
Ew ji hevalê xwe re
dibêje:
_Heval no, xwe baş bi j dÎni n ez westiyam
û ez
dê tûk bikim destên xwe. Destên xwe ji gupkê
çi ya berdi de, hemû bi hev re di çi yayê Şi ne de
gêrdi bi n û tên xwarê. Tev hûr û pûr di bi n. Laşê
hinikan bê serî û yên hinikan jî, bê ling û mil
dimîne ...
Jin û Qîzên wan xwe dixem1înin û ji wan re
Gulole
çêdikin
û dibin. Ew dema digÎhên bin
Qontarê Şinê, dibînin, ku devê yekî vekirî maya û
diranên wî Qîç dikin. Ew jê re dibêjin:
-Erê, erê! We zû çi ya pîva ûji
kêfan di keni n na!
Paşê dinêrin,
ku giş bûne term. 'Laşê yekî
dibînin,
lê serî pê ve tune. Çend jin gaziyê
jinikekê dikin û jê re dibêjin:
-Ca were, ev ne mêrê te ye? Tê bîra te, dema
spê ji malê çû, gelo serî pê ve hebû an na?
Jinik dibêje:
-Welle
diket!
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ez serî

nizanim,

lê, simêlê

wî 11 ba

Hîn ev lewê wî ye
Li gundek virkerekÎ hebuye. Di ser wî û virên wî
de vi r herem be! Nevê wÎ 1i deşt û çi yen, bi
kurtehî li her derî belev buye.
Dem di çe dewren tê, 1i gundekî di n jî, nevê
virkerekÎ
derdikeve. Roj bi rojê pesnê wî didin.
Wehe di be, ku nev ji vi rkeren re nemîne. Ew
virekê yekem, rojekê
ji xwe re dibêje;"ev
ci wemêr ji me re nev û nemûs ne hi şt. Ke ez
heri m zÎyeret i ye wÎ, ew çi kes e. Ez û ew hevdu
bicerbÎnin.
Em kî zîrek û hunermend in."
Ew, gund bi gund di gere. Di dewî de di çe gundê
vi rek. Li mel e wî di pi rse û di çe be deri yê wÎ. Li
derî dide, xortekî
derdikeve der û dibêje, ez
1ewê vi rekê bi nev û deng im.
Vi rekê rêwÎ, ji 1ewi k di pi rse:
- Ke bevê tel i me 1ê ye? Ez di xwe zi m pêre qi s e
bi ki m.
Lewi k bi dil ekî koven 1ê vedi gerÎne:
-Ne epo, bevê min ne li melê ye. AsÎmen
qelişÎye,
çuye, ku wê pîne bike. Fermo were
melê, ew dê gevekê şûn de bê.
Vi rek ni çe-ni ç di ke û serê xwe di hejîne:
-Ne bevo, hîn ev lewê wî ye! Ke dê bev çewe
be! Ji be deriyê virek dizivire
û riye mele xwe
digire.
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Zor spas
Kurdekî kurmanc û yekî soran, 11 welatekî
Ewropayê rastê hevdu tên. U bi trênekê de, bi
hevdu re rêwîtî dikin. Vê soran barê wî giran e.
Çend bawi1 û çenteyên wÎ hene. Pereyê wî jî
tune. Zi man ni zane. Werhesil perîşan e. Şansê wÎ
heye, ku yê kurmanc rastê WÎ tê .. An wÎ, dê gel ek
perîşanî
bikşand. Heta bajarekî
bi hevdu re
rêw Îtî di ki n. Paşê ri y awan
ji hevdu di qete.
Destên hevdu di gi ri n Û xatir ji hevdu di xwazi n.Vê
soran piştî hewqas alîkariyê,
ji yê kurmanc re
dibêje:
-Zor spas kaka!
Vêk urm anc mat may Îdi mîn e. Ji xwe re di bêj e;
"min hewqas alîkariya wÎ kir û hîn ew ji min re
dibêje ,zor spas. Vanî spaskirin jî jê re zor tê."
Li dû zor spasê destê yê soran berdi de û:
-Bi xwedê tu kurekî ne qenc Î. Pi ştî hewqas
zehmetî dîsa zor spas ha!..
Vê soran şaş di mîne. Nedi zane çi bi ke û çi bêje.
Paşê bi mil ê yê kurmanc di gi re:
-Kakcan min spas dikem! Tu tênegÎhêştî.
Vê kurman serê xwe di hejîne:
-Belê, belê ez tê gehêştim,
ku tu kêm spas
dikî!
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Madem ku tu

ji axurê dernayî
Navê yekê ker e.
Her kes jê re dibêje:
-Ker hat. Ker çû. Ker raket. Ker xwar. Ji bavê
xwe yê ker re sl1 avan bi ki n! Werhesi1, ker ha ker!
Rojekê zarokên wî
-Bavo, ev navê te
dike dibêje "ker û ji
"Her çi Qas ev nav bi

ji re dibêjin:
weha na be. Her kes gazî te
me re jî dibêjin, kurên kerê.
te xweş tê j L 1ê bi me xweş
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neye. 01vê tu vî nevê xwe bl guhêrî.
Bev, bl rojen diflklre
û ji xwe re nevekî nû
dl bîne. Lê nevê xwe yê nû j 1 kesekî re nebêje.
Dixweze şehîyekî pêkbîne û dl şehîyê de nevê
xwe eşkere bl ke. Kêfe zerokên wî jî tên, ku êdî
kesekî nlkerlbe ji wen re bêje" kurê kerê."
Roje şehi yê tê. Hemû nes û dost dl şehl yê de
beş der dl bl n.
01xwi n û vedl xwi n. Peşê dor tê ser dîyerkl ri ne
(eşkerekirlne)
nev. Ker, ji bo dîyerklrlne
nevê
xwe yê nû redibe pîyen. Her kes nevê wî yê nû
m ere k d1ke. Bi xêrh et 1ne m êvene n d1ke û j 1 wen
re nevê xwe yê nû wehe pêşkêş dl ke:
-Gelî dost û mêvenen, ml n nevê xwe guhert. Jl
vir şûn de, nevê min Ge ye.
Lewê wî yê mezln êdî xwe reneglre û bl ser re
di qîre:
-Bevo, medem ku tu jl exurê derneyî; nevê te yê
berê beştlr e. Mebe Ga, Ker bımîn. Ker jl Gayî
beştir û xwestlr ejî!
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Dete

Û

personnumerên Kurden

01 sele 1980 î de Kurden berê xwe de Swêdê.
Hetlne Kurden jl swêdlyen re çend problemên
mezln
derxlst.
Vek jl wen problemen
jî
personnumere
(terîhe bûyîne, doğum terîhi ye)
Kurden bû. Wekî ku em hemû pê di zeni n pl reni ye
terîhe
bûyune
Kurden
bi
yekê
mehe
yekê(O 1.0 1.19 ...) destpêdlke.
Ev 01.01 hemû
deteyên (bil gi seyerên) Swêdi yen tev11hev kl r. L1
Swêdê her tı şt bl deteyen dl be. Ew jî 11 gor
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hejmerên terÎhe bûyÎne mirove.
Qeyde her kesî
kul i Swêd ê ye, 1i gor hej me re bûy Îne mi ro v li
deten tê nivÎsendin.
Meqemên resmî deme di
derheqê kesekî de bi xweze Îmformesyon
bi gi re
li hejmerên bûyÎne wÎ/wê dixe,ew çex her tişt
derdikeve
holê û
eşkere dibe. Ji ber ku
hej merên hemû Kurden 01.01 i n,deme yê yekî 1i
deteyê di xi n, ewçex yên hemû Kurden tev1 i hev
di be. U her we hen i ke ri n ne t i ce k, big iri n.
Pi sporên (expertên) deteyen li ser vê prop1 eme
Kurden gelek serê xwe êşendin.
Guhertine
sî ste me deteyen li ser Swêdi yen bi mil yonen
rûdi ni şt. wen Çereye dewî di sîsteme hej meren
de dîtin. Li personnumere her kesî 4 numerên din
zêde ki rin.
Ji eliyê din ve jî, Swêdî, li ser roje bûyine
Kurden sekinîn ... Çime hemû Kurd di yekê mehe
yek ê ded i bin? Gelo Kurd cîn sin, çin e? ..Ji bo
1êko1Îne vê bûyerê,
ji bÎyo1og û doktoren
komîtekê çêkirin. Hin jî komîte, li ser cÎnsbûne
Kurden kerûberê xwe yê lêkolînî didomîne.
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Tirk Îji

xwe 3 kel Î mey e

Nîjadperestên Tlrkan dlbêjln, ku "Kurd tune ne.
Ew, Tı rkên çÎyayÎ ne. Zl manê kurdî jî, j 1 33
ke1Îman pêktê. Jl derî 33 kelîman, ên dln hemû,
ji erebî. farlsÎ, tlrkÎ û ji zimanên gelên dln ên
Rojhilata
Navln gırtlne.
Ev jî, nabe zlmanekê
serbl xwe." Ev çîroka nîjadperestî
çend sal berê
11 ser navê 1êko lînekê zanyarî (il mî), di kovar û
rojnameyên Tirkan de cîh girt û belav bû. Dema
nîştimanperwerekî
Kurd, vê çîroka nîjadperest
di rojnameyên Tirk de dixwîne, xwe ranagire;
rojnamê davêje erdê û pÎn dike û dibêje:
-Navê min 11 navê te û kuma mln 11 serê te.
Nîjadperestên virek! Zlmanê we, ne 33 kelîme, 3
kelîme ye. Ew jî yoxı çox û pox e..(NÎne,ge1ek û
gû ye) . Ma derî van hersê kelîman
êdî tirkî
heye?
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Me nevê te zi rzop be
dê tu ke ri bî çi bik Î
Rêwîyek li rîY6 xwe di çe. R6stê rêwîyekî di n
tê. Hem jî Ç6W6
rêwîyek ...Bejn6 wî heye
mîtroyek
û çend s6ntîm. U weh6 j6r Û reben ku
heye 30-40 kî1o ...0i n6V ş6l û ş6pik de wend6
dibe. S16V Lê dide û n6vê wî dipirse. Ew dibêje:
-N6Vê mi n mU16yîm efendî ye.
Rêwî. c6rekê di n b6ş 1ê di nêre û bi ken:
-Tew gidî tew, hem MulahÎm û hem jî Efendî.
Me tu bi vî bejin û bele xwe zlrzop
bî, dê tu
ke ri bî çi bik il
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Mi rav carÎnen bi goti ne
şeytan bi ke beş di be
Dem dema ser bêderan e. Her kes bêderên xwe
hi lt Îne. Keda xwe ya sal ê berhev dike û di be
maıê. Mele jî, di wê kele-kela
havînê de,
sîwanên wan li ser serê wan in û li hespên xwe
si w ari n, 1i ser bêdera n 1i zik at ê di geri n û berh ev
dikin.
Rojek meleyekî diçe ser bêdera ciwamêrek.
Mele dinêre, ku ciwamêr û jina xwe ji hevdu eciz
bûne û pev di çi n. Ci wamêr goti nên nemayî ji jina
xwe re dibêje. Mele dikeve nav wan dixwaze wan
piç ek nerm bik e û li hev du bîn e.Lê bê f êde ye,
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mêrik gelek eciz buye û mısewa êrîş dibe ser
ji ni kê. Lê,
baş e, ku me1e nahê1 e ew xwe
big i hêş Îne jin i kê û 1ê bid e. Evcar mê ri k, ber bi
mele çend gavan davêje û xwe bi xwe dipeyve:
-Ev teresê mele ji ku ve derket! şeytan
ji
min re dibêje, de çend daran li mele bide, bila
hi şê wî ,bê serê wÎ.
Me1e gel ek ditirse, paşve vedi ki şe û sil ewatan
tine:
-Haşa,haşa ... lanet
11 çaYê şeytan
bÎnel
tab e û es texfurel1ah
yarab Î! Tu gunehkar buyî
mal neket. Mirovê musilman Qet xebara şeytan
dike! Haşasumma, haşa!
Mêri k paşve di çe nav koma geni m. Nûcar ve dest
bi çêr û gotinên ne baş dike û ji jina xwe re
dibêje. Hinek genim bêjing dike. Paşê di nav
kom age nim dep i Ş tax wera st dik e û bi ser jin a
xwe ve di zi vi re:
-Şey tan
ji mi n re di bêje, hema herdu têrên
(çûwalên) mele bide ber koma genim tije bike û
bila here!
1i ser Yê got inê jin i k Qet 1ê nan êre û wek Î ku
hîç ne bÎhÎse jî. Lê, devê mele di cîh de beş dibe,
j i kêf and i kek u bi sî wan a xwe ve bif i re. Bil ez
bersi va mêri k di de:
-Bi xwedê, heger carînan miroy bi gotina
şeytan
bike, baş dibel
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Dewl ement ir dewl ement irÎn
Ll bajarekê Kurdlstanê,
3 kesên nas û jêhatî
tên ba hevdu. Destên xwe dl dl n hevdu û pereyên
xwe d1k 1n yek. Ş 1rk etek ê ava d1k 1n. Des t b1
bazl rganl yê (tı caretê) dl ki n. Çend sal bi dil Û can
dlxebitin.
Zora hemû bazirganên
bajêr dlbin.
Dlbln xwedî hêz ( Quwetek) û sermayekê mezin.
Roj ek pej g li t HaQa wan di keve. Ji wê rojê pê
de her dem Qlrên û ci rên e û pevdi çi n. Her ro j
dl kevl n zerarê. Hêz û sermayeyê wan gel ek jar
(zeyif) û kêm dibe. itîbara wan êdî ne li ba
hevalên wan ên bazirgan, ne jî li ba mlşterîyên
wan dimîne.Dl sûkê de serî li hevdu dişlkînln,
dl
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mehkemê de serî li hevdu digerînin.
Piştî vê
rewşa hen, êdî ni keri n bi hevdu re ker bi ki n. Ji
hev du di qet in. Did 0 bi hev re dim Î nin, yek ji wen
cûde dibe û bi serê xwe dimîne. Evcer bi hevdu re
dikevin
hemberiyê.
Di nev hevelên xwe yên
bezi rgen û mi şteri yên xwe de, destpêdi ki n 1i di j
hevdu gotinên ne beş dibêjin. Herdu elî jî, nevê
şi rketê bi ker tîni n. Di xwezi n mi şteri yên xwe
yên berê ji dest bernedin. Li her derî, ji her kesî
re dibêjin
"em hîn bi hêztir
û dewlementir
bûn. Ti ştên baş û saxl em 11 ba mene."
Kar nemeşe. Çend meh peşê evcer ew herdu
heval, xwe bi xwe, bi hevdu di kevi n. Hevdu bi
diz it iyê û t ele ri yê su c dar dik in. Bi kêr Û
xenceren êrîşê hevdu dikin. Ji berî xirebtir
tişt
tînin serê hevdu. Bê mirin ew jî, ji hevdu
di qet in. wekî dema berê dîse di bi n sê kesên bi
serê xwe. Vên qels û ji hevketî. Lê tiştekê
bi
tenî ji wen re bi ker dimîne: Nevê şirketê. Lê,
nevê şi rketê wehe tişekî bi çûk nîn e. Ji wen re
di bem 0 reL. ji ber vê yek ê her yek di bê jie,
"şirketa
me
(ne ye min)
hêztirÎn
û
dewl e ment i rÎn e! Heta ku rojek ji bi rçÎnan
dimirinl
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Me ji Îsotê re jî herê well eh
Di Kurdistenê de Rihe, cîhê Îsotê ye. Deme Rihe
dibêjin,cere
pêşÎ Îsot dikeve bÎre mirov. Her
cûrên Îsotê 1i Ri heyê tên çendi n. Vên di rê j,
zirev,zirev-dirêj,giıover,şÎn
kesk, sor, zer ... Û
hemû jî yên tûj in! Isote ne tûj re, RiheyÎ
nebêjin Îsot, dibêjin gÎye .. RiheyÎ ji bo zivistenê
jî, bi çewel û telÎsen Îsot hişk dikin. Nefeqe û
xwerine wen ye herî xweş û gi rÎng Îsot e. Si behê
zû teştiye xwe bi Îsote tûj dikin.
Pi şt Î Şerê CÎhenêyê Duyemîn, Frensi z tê ri heyê
digire.
Li
dij
Frensizen
RiheyÎ
qet
desthilneYÎnin.
Bê deng Rihe dikeve
destê
Frensi zen. Rojekê, peşeyê Frensi z 11sûke Ri heyê
di gere. Liser di kenen rest Î Îsotên cûrbe cûr tê.
Bele wî dikşîne. Vekî digire û dev Lê dike. Hoyyyy
xwed~wo!.. Çi qes ev û şerbete bej êr heye di di n
peşeyê Frensi z, kerekî neke. Dev û zi men 11 peşe
nemÎne,perçe perçe dibe û diperite.
Ber êverê
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şewete devê peşê kêm di be. Hi şê wî tê serî. Peşe
dipirse,
ku ev Îsot ji kÎjen weletî
tê. Jê re
dibêjin,
bexçeyên binye Riheyê, ji derî Îsotê
tiştekî
nîn e. Ew bexçeyên kesk û şîn hemû Îsot
in. Peşe, di cîh de emîr dide, ku hete sibehê di
ven bexçen de divê yek binî Îsot nemîne. EskerênFrensi z tev 1i bexçeyên Ri heyê bel ev di bi n. Te bi
te Îsotê dikişînin.
Sibehtirê,
RiheyÎ ji bo teştê derdikevin sûkê,
di nêri n, ku Îsot tune. Sedemên wê di pi rsi n,
dibêjin
ku emirê peşeyê Frensiz wehe ye. U
behse hilkişendine
Îsotê jî, li nev bejer belev
di be. Liser
vê bûyerê, Ri heyî bi di zî 1i hev
di ce v inû bi ry ere kêwe hed i gi ri n:
-Ven bê nemûsên Frensiz Riheyê girtin,
me
dengê xwe nekir. Me ji wen re got" herê wel1e,"
Dest evêtin mel û milkê me, me dîse got"herê
well e." Keç ûji nên me yên pek bi ri n, me dîse
got"erê welle." Ji xwe bi tenî Îsot di destên me
de mebû. Evcer çev berdene wê jî. isote me jÎyen
û nemûse me ye. Em ji vê yekê re nebêjin "erê
wellel" Xwe ji şer re emede bikin. Çi çek,hesin
û der di destên we de hene bigirin, em dê Îşev li
Frensi z bi xi n.
Bi stêrke sibehê re devêjin ser ordiye Frensiz û
wê dişikînin. Ordiye Frensiz bê çere dimîne û ji
exe Ri heyê derdi keve.
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Muxtarı bavêj e bîrê
Li dorhê1e bejerê
Kizi1tepê
ku girêdeyîyê
Mêrdînê
ye, muxterê
gundekî
ji
xwe
re
trektotekê
di ki re. Cere yekem e, ku trektor
tê
gund. Hemû zer û zÎç Lê kom dibin. Vê ku di gund
de zenibe trektorê
bejo nîn e. Şoferê muxter
bej êrî ye. Ew dê li m el e m uxter be, ku het ewî
fêrî şoferÎyê bike. Muxter deme çev bi gundîyen
dixe, pişê wî mezin dibe. Quretî wî digire. Ji
şoferê xwe re di bêje:
-Ke ez bi cerbîni m, ez keri m bej omen ne?
Muxter 1i trektore
xwe ye sor- qîber si wer
dibe. Şofer, xebtendine motorê pê şen dide û
trektor
di serberj êre gund de di meşe. Her ku
mesefe digire hîn jî zû diçe. Muxter dike -neke
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ni kare wê bi de seknandi n. Bêtir gas di de pê û
traktor
hîn bêtir bi surhet diçe. Şofer li dû
traktorê baz di de û heta jê tê gazî muxtar di ke:
-Muxtar fitêsê bavêje bîrê, bîrê !*
Hewar hewara muxtar û gundi yan di gi re ser
gund.
Şofer hem 1i pey baz di de û hem jî:
-Bav êje bîrê, bavêj e bîrê!
Çawa dibe dengê "bîrê" diçe muxtar. Hema ew
berê traktorê dide bîra biniya gund. Çend deqîqe
şûnde, muxtar bi traktora xwe ve dikev bîrê û
têde de wenda dibe!

* BTr,
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bi tirkT yek e. Ango bBvêje fitêsB yekê.

Elo çûye Mêrdînê
Vekî Dîyerbeki rî, nevê 1ewê wî Elo ye û Elo di
postexenê
de dixebite.
Hingê
telefon
li
Dîyerbeki rê, 11 mel en gel ek kêm in. Bi tenî di
mel ên memûren mezi n û dew1 emendên mezi n de
hene.Elo jî, ji ber ku di postexenê de memûr e,
heqê telefonê ye dore pêşî didin wî jî. U herwehe
Elo jî telefonê tîne melê û dibe xwedî telefonê.
Roje yekem ku telefonê girê didin, Elo jî, ji bo
kerê postexenê diçe Mêrdînê. Ew roj bevê Elo li
melê ye. Zîle telefonê lêdikeve, bevê wî telefonê
çewe bilin dike, yek di telefonê de dibêje: ..
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-Elo!
Bevê wî dibêje:
-Elo ne vi re ye çevê min, ew çuye Mêrdînê.
Pê re telefonê
digire.
Bîstek
peşê dîse telefon
1êdi keve. Ew, çewe
bilin dike dîse dibêje:
-Elo
Ew tel efo nê redi ke û di bêj e:
-Elo çûye Mêrdînê, Mêrdînê!
Çend seet peşê cerekê din dîse dibe zire-zire
telefonê.
Evcer bi hêrs bilind dike û dibêje:
-Çî ye lewa!
Di telefonê
deng tê:
-Elo!
Ew:
- Uf ff, bû çen d ce re, ku ez j i tere di bêj im, Elo
ne 1i vi re ye. Ew çûye Mêrdînê. Qede û bele 1i te û
li Elo bikeve. Ev çi Elo, Elo ye lo! Ne hûn bin, ne
jî Elo be!
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Di terît i yê de
ti rkî sereder nebe
Hete çend sel berê jî, 1i gundên Kurdi stene
Bekûr, kêm kes bit i rk Îdi ze ni bû. Ew jî çe w e
tirkî ... Tirkiye
ku li eskeriyê fêr dibû. Nîvî bi
tirkî û nîvî jî bi kurdî bû.
Di wê deme hen de, qoz-qoce 1i gundê Dêrxustê
jî, Xel ê Si 10, tenî bi tirkî
di zene. Di şevekê
şilÎ-şilepe
û terî de cendirme tên mele muxter.
Muxter bi xwe jî bi tirkî ni zene. Ji lewê xwe yê
mezin re dibêje:
- Kurê min,here, gezÎ Xelê xwe Silo bike. Bile
bê, cendirme hetine; bi wen re bipeyve. Ke derd û
kerê wen çî ne.
Lewik diçe be mele Xelê Silo Û beng dike:
- Xel ê 5 il 0, were
ce ndi rm e het in emel eme.
Bevê min dibêje "bile bê, bi wen re bipeyve, ke
derdê wen çî ye."
Xelê Silo, di hundirê melê de, bi dengekê bilind
bersi v di de:
&iro mel xi rab, di vê şeva şi lî-şil ape û

tarî de tirkî çawa sereder (fam) dibe. Ka
bise bila bibe sibeh û ronî. Ji bevê xwe re
bêje,
welle
tirkiya
min têrî
şi1Î û
tarÎt j yê nake ...
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Mîr çewe ro jê guhert
Di dema mîrîtîyê
de, Hêne bi Licê ve girêdayî
bû. Hêneyî mecbûr mane, her serê slbehê çûne
Licê. Karûbarên
xwe tevkirne
û ber êvarê
ve geri yan e Hênê. Hêne, Li ro j ava yê Li cê dim îne.
Ev yek ji Hêneyîyan
re prob1emekê
mezin
dertîne.
Dema Hêneyî serê sibehê çûne Licê,
tîrê j ên rojê 11 nav çavên van Xl stîye. Heta ku
wan, 11 Licê karûbarên xwe tev kırne, êdî buye
ber êvar û berê xwe dane Hênê.Evcar tavê li nav
çavên wan xistiye heta ku çûne Hênê.
ji ber vê yekê, Hêneyî çûne ba mîrê xwe û jê re
lava û rıca kirine, ku rojê jı ser çavên wan bide
alî. Mîrê Hêneyînan, jı wan re gotiye:
-Ev karê xwedê ye. Jı ku weta mı n der e.
Mîrê Licê, bı vê yekî hesîyaye. Gazî HêneyÎyan
kirîye û ji wan re gotîye:
-Heger hûn 20 1îtir rûnê helandî û 20 mêşın
(mîh) bînin, ez dê rojê ji ser çavên we bıdin alî.
Hêneyî dı navbera çend rojan de 20 1ît 1r rûn û
20 mêşin ji mîr re dıbin.
Mîr ji wan re dibêje:
-Mi n rojê ji ser çavên we guhart. Weha bi ki n:
Ber êv ara n j 1 Hênê derk ev 1n û we ri n Li cê. Ewê
şevê 11 vır bimînin.
Serê sibehan jî, ji Licê
derkevin, herin Hênê. Ew çax tav li ser çavên we
naxe.
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Em burj ûvezi yê mezi nin
Û zêdî serê tene jî he!
Di sele 1978-en de xortekî
çend ceren di çe komele DDKD ê. Ew, rojekê dîse diçe komelê, dinêre
ku DDKD Î li ser komele DHDK (Komele ciwenên
Ri ye ezedî) sohbet û muneqeşen di ki n. Xort beş
goyên xwe di de exeft i nen. Axeft ven di bê jin ku
"DHKD komele burjûveziyên
biçûk e."
Çend roj peşÎ ew xort 1i çeyxenekê
restî
çend
xortên DHDK î tê. Nesên hevdu ne. Li dor mesê
kom di bi n Û çey vedi xwi n. Hêdî hêdî dest bi muneqeşên polîtîk
dikin. Deme hevelê DHKD î dest
bi exeftine
xwe dike; ew xortê
hen gotinê
di
devê wî de digire û bi dengekî bilind
bi ser yê
DHKD Î re di qîre:
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- Tu dengê
xwe
meke,
hûn DHKD Î hemû
burj ûvazi yê bi çûk in.
Vê DHKD Î matmayî
dimîne. Ji ber ku ew hevdu
baş nas dikin; ev heval bi tenê diçe Komela DDKD
ê û tê. Mirovekî ne polîtîk e. Ew jî hema xwe ranagire û ji wî dipirse:
-Na lo, em burjuvaziyê
biçûk in, Lê hûn çi ne! Hûn
DDKD Î heta ba Xwedê burj uvazÎyê bi çûk in. Hem
jî hûn hesos Î ne 1awo!?
Xortê alîgirê
DDKD ê di cîh de radibe pîyan û bi
ser yê DHKD Î re he ta jê tê di qîre:
- Ti rê he we11a bi 11ah, devê xwe bi xwe bi ke! KÎ
burjûvaziyê
biçûk e? Em yê mezin in û hem jî
serê te û bavê te jî mezi nti r in!. .. Ji me mezi nti r
kî jan burj ûvazÎ û hêz heye he?
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Ez temsîlvenê
Împerye1 iye al emÎ me
L1 Surlyê, kurdekî hemal û endam ekê partlya komunîst rojekê 11ser meseleyên sîyasÎ munaqeşe
dlkln. Munaqeşe kûr û geş dlbe. Vê kurd jl xwe
hemal e. Reben û belengaz e. Qet tlştek wî tune
ye. Lê yê komunîst hem dewl emend e û hem jî
burokrat e. Ew 11 gor rewşa xwe gelek peyvên
mezln dl ke. Hemal Kurd, bl qul pên wî yên zeyîf
dlglre û wî dlxe rewşekê nebaş. Komunîst dlnêre
ku nl kare bl hemal re bl serî serkeve.Ew dl xwaze
hemal blde seknandln û kozê xweyê dawÎ blkartîne. Ew jl hemal dlplrse:

-Keko tu niha dibêjî
çi? Ez baş xirab
temsîl vanê partiyekê
komunîst
a al em Î
me. Ma tu kî û çî yî?
Hema 1 bi ken În bersi va wî di de:
-Keko ez jî temsîl vanê Împeryaliya
alemÎ
me! Tej Î fêm kir?
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Bile li çiye buye we dê ji

xwe re derbê mêran

bi dîta

Çıyayî dıbêjın, "deştî nemêr ın, tırsonek ın. 7
deştî nıkarın çıyayîyek."
Rojekê 3 çıyayî dıçın deştê. Çawa dıbe dın nav
wan û deşt 1yan de şer derdı keve. Deştı yekê radıbe 11 kîjan çıyayî dıde ew dıkeve erdê. Çıyayî
baz dıdın û 11 der dora xwe dıgerın -nagerın ne
dar heye û ne jî kevı r. Çıqas dest davê j 1n erdê ax
û xwelî dıkeve destên wan. Lê deştıyê malwêran
bı sl1e û kulmıkan wan jı halek dıxe halekî dln.
Ser Û caxvên wan baş çêdl ke. Gundî tên bl zor
bela hersê cl yayîyan, j 1 destê deştî dertînl n.
Çlyaylyên blrÎndar dibêjin:
- B11a ç.iya bu yaw e dê j 1 xwe re derb êmê ra n
bidÎta! Ma dl nav xwellyê de mêranî dibe? Ev karê
jinan e, ne yê mêran e.
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