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ÇÎROKEN RENGİN
Temene min bû 50 sal. Min li derveye welet, anku li
Evvropaye gelek pirtûken kurteçîrokan, roman û kurteroman weşand. Hinek pirtûken min li Stenbole jî hatin çapkirin û gihîştin deste xwendevanen kurd yen li welet.
Lebele piraniya pirtûken min li Ewropaye man û
îmkane min ye aborî tunebû ku ez wan carek din li
Stenbole biweşînim û bigîjînim deste xwendevanen welet.
Min bi saya döşten xwe yen nivîskar û hinek xwendevanen kurd ji her pirtûkeke xwe kurteçîrokeke helbijart û
ez wan di yek pirtûkek de li Amede diweşînim û peşkeşe
xwendevanen kurd yen li welet dikim.
Ev pirtûka min ya hilbijartina kurteçîroken min ji bo
pencî saliya min, diyariya min ya ji bo xwendevanan e. Ez
hevîdarim ku xwendevanen kurd van kurteçîrokan bi
dilxweşî b'.xwînin.
Kîjan kurteçîrok ji kîjan pirtûke min hatiye wergirtin û
ew pirtûke min di kîjan salî de hatiye weşandin, li dawiya
kurteçîroke hatiye nivîsîn.
Ji bo ku her kurteçîrokeke j i pirtûkek hatiye wergirtin û
hemû kurteçîrokan bi tevahî ahengeke rengîn pek aniye û
her çîrok dîmenek ji renge jiyane nîşan dide, loma min jî
nave pirtûke kire kurteçîroken rengîn.
Lokman Polat /A m e d - 2006
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ÇEND GOTINEN NIVÎSKAREN KURD
Di derbare pirtûken kurteçîrokan
yen Lokman Polat de
Merheba mamoste,
Pirtûka Gulîzar e hîna di nav desten min de ye, ez
dixwînim.
Heta niha çîroken pir xweş ku bi hestân tenik û bi
zimanekî şayîk û zelal hatine nivîsandin xwendine.
Desten te sax bin. Ji çîroken te yen bere, di baweriya
min de, xweştir û jİ hâla teknîkî û hüneri de, bilindtirin.
Ew tekiliya hestyar ya di navbera jin û mer de, di
çîrokan de, bi awayekî pir nazik û bi hostayiyeke baş
hatine hunandin.
Digel silavân ji dil.
Helîm Yusiv

Yen kitebxana neçar a kurdî dewlemend dikin...
Yek ji nivîskaren kurdan ân nû ku bi berhemân xwe
kitabxana neçar a kurdî dewlemend dikin, Lokman Polat e.
Ez dizanim, dijwariyân ku li ber nivîskariya Polat e, bâhejm ar in. Di her warî de, bi her texlîdî. Ev dijwarî û asteng
â, mixabin, kâm jî nebin, -eğer roj bi roj hîn zâdetir nebin.
Lâ digel vâ jî ew dinivîse û nivîskariyeke nû tîne pâ. Kitab
li pey kitab, ew bi zimanekî hâşan û rojane, derd û kulân
kurdan diqulipîne ser vegotin û kurte-çîrokâ.
Eğer edebiyata kurdî ya nûjen â piralî bibe û mîna
keskesorâ bi pir rengan bixemile, hingî ev celeb edebiyat
ku Polat ava dike, girîng e. Ev celeb edebiyat jî rengekî
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sereke ye keskesore ye.
Her nav, her xebat, her ked, her daxwaz, her berhem û
her afirîna ku rengan tîne pe, wan dixemilîne, kitekiten
wan vedibeje û yekitiya wan dineqişîne, pîroz e.
Pîroz be Lokman Polat!
M ehm et Uzun

Pîrozbahlyek
Nivîsandina Lokman Polat tev weke serpehatiyan
hatiye nivîsandin. Ev rewş ne li cem me bi tene, li cîhane
teva nivîsandina heri zor e. Çîrok weke ku heye te lidarxistin. Avaniya we jî li gor! bûyere ye. Ev rewş ne hesan e.
Her nivîskar nikare ji bin derbikeve. Le Lokman Polat bi
nirxandin ji bin vî barî derketiye. Car din pîrozbahiyek ji
teref min...
M edenî Ferho

Lokm an Polat, di kurteçîroken xwe de rewşa
Kurdistana bere, eşen jinan ku yen li ser evîn û xizaniye û
birakûjiye bi gotinen şewat tîne ten zimen.
M urat Ergin
N ivîskare rojnama Welat
Heger em bi temamı li naveroka hemû kurteçîroken
Lokman Polat binerin, baş bifikirin, em de bene ser ve
fikire ku pirtûken wî bi bîr û bavveriya xwe ve, bi merem û
mebesten xwe ve parve dibin ser komen jerîn:
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1) kurteçîroken li peşberî xwefıroşan, muxbîr, sixur;
2)çîroken li hemberî hovî û jakawiya faşizme; 3) kurte
çîroken ronahîkirina şere çekdarî û pevvîstbûna wî; 4) kur
teçîroken li peşberî çavnebarî, dexsî û fesadı; 5) kurte
çîroken li ser hevaltî û hevretiya rasteqînî; 6) li ser fedakarı
û xwekuştin ji bo xatire serxwebûna Kurdistan û parastina
kare rexistinî; 7) kurteçîroken evîndariye, dildariye, xerîbî,
koçberî, werankirin û sirgûne.
Z. Şexmûs
Rojnama Azadiya W elat-H ejm ar 14

Beri niha pirtûkek bi nave “Jin û Zindan” di nav
weşanen “Çanda Nûjen” de derket. Naveroka pirtûke li ser
şere jina kurd a serxwebûn û azadiye ye. Berxwedana wan
a pir alî tîne zimen. Ji xwe nivîskare berheme Lokman
Polat, ji bo bîranîna lehengiya wan ev pirtûk nivîsandiye.
N ivîskar Polat psîkolojiya D ayika Kurd pir alî
derdixîne peş û mirov li ser dayiken kurdan pir alî dibe
xwedî dîtin.
Gabar Çiyan
Rojnama RO J - Hejmar: 26

Edebiyat gihandinekî hişk nîn e;
gihandinekî bi zanîn û xw eşik e.
Lokman Polat nivîskarekî kurd e ku di ve deme de ji ber
sedemen siyasî derketiye derveye welet û li Swede
giraniya xebata xwe ya edebî daye ser nivîsîna kurteçîrokan. Le di nav berhemen wî de hevpeyvîn, xebroşk, ro
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man û amadekirina hinek mijaran mirov dikare bibine. Wî
kovara Hehveste jî di wî welatî de derxistiye, le demek
şunda j i bo ku weşandina kovara Helwest gihîştiye arınan
ca xwe, weşandina kovare daye rawestandin.
Ji van pirtûken Lokman Polat şeş heb li cem me (di hepisxaneye de) hene û me xwendiye.
Em bi saya Ereb Şemo devoka Kafkasyaye, bi saya î.
Ahmed devoka başure mezin û bi saya Lokman Polat
devoka Amede fer dibin, dihewisin û lenerîna xwe dewlemend dikin.
- Baye azadiye - Çîroken nivîskar Lokman Polat yen li
ser tekoşîna bakure welet in. Di pirtûka Baye Azadiye de
xuya dibe ku tekoşîna bakure welet li ser nivîskar tesîr
kiriye. Her kurteçîrok wek belgeyek e. Rastiye aniye
zimen. N ivîskar li gor realîzma civakî kurteçîrokan
hunandiye. Mirov di ve pirtûke de mînaken zilma Komara
Tirkiye ya li ser kurdan dibine. Di kurteçîroka “Li Benda
Çepen Tirkan Nesekinin” de mirov rexneyen balkeş yen ku
li çepen tirkan hatiye kirin dixwîne. Mirov di çîroka bi
nave “Kurd Înadî” de jî tişten balkeş dibine. Naveroka ve
pirtûke gelek devvlemend e û mirov dikare ve pirtûke ji bo
zanîn û nasîna tekoşîna bakure welet wek destpekek, wek
pengavek bibine.
Dive mirov berhemen Lokman Polat yen edebî bixwîne
û bi edebiyate re tekiliyen xwe yen xurt dayne. Dema
rexne û peşin di cîh de be karanîn, me peşve dixe. Rexne
û peşin ji bo edebiyata me pevvîst e. Dive em hîn pirtir li
ser van berhemen edebî binivîsin. Dive mirov li ser
berhemen edebî nivîsen danasîn û analize binivîse û di
kovaren kurdî de biweşîne, da ku xwendevanen din jî je
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sûd vverbigrin.
Edebiyat gihandinekî hişk nîn e. Gihandinekî bi zanîn û
xweşik e. Edebiyat şerîn dike ku mirov je nereve, we
şerîniye vexwe û carek din jî bixwaze. Dawî em ve bibejin;
di nirxandina pirtûkan de kem aniyen m e hene. Le
berhemen weha yen edebî de hej pir bene nirxandin. Ev
nivîs wek despekek e.
Rezan Tovjîn
Kovara Jîrıdan - Hejmar: 8 —Sala 2000

Serekanî û ilham a nivîskar rewşa rojane ya
Kurdistane û realîteya gele me ye.
Eğer bi tene armanc ev nivîsar bûya, bes bû min bi tene
perspektîva dîrokî, ango di ve delîve de rew şa
kurteçîroknivîsiya kurdî bi taybetî an jî weje û zimane
kurdî bi giştî di dema nivîsîna van çîrokan de, li ber çavan
bigirta û diyar bikira ku birez Lokman Polat karek bevvene
heja kiriye. Beguman ev yek bi sere xwe jî rast e: herçî ku
pirtûken kurdî niha jî kem in û hunera çîroknivîsiya nûjen
li c a n me he baş nekemiliye, di destpeka salen 90î de rewş
sedcarî ji niha jî kamax- û werantir bû.
15 kurteçîrok weneyek jehatî li ser tevgera neteweyî û
şere çekdarî, jiyana gundiyan û zilma li ser wan, şiyarbûna
gel û tegihîna reça rizgariye radixe ber çaven xwendevanan. Ango serekanî û îlhama nivîskar rewşa rojane ya
Kurdistane û realîteya gele me ye. Jiyana gundewarî,
sîtemkariya dijmin û zimane kurteçîrokan realist in û ji
xwe ev yek armanca nivîskar jî bûye.
Li aliye din baweriya nivîskar bi şervanen kurd besînor
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e. Ev yek jî li ser herdu çavan. Le nivîskar hevsare
lehengen xwe jî wisan dikeşe ku ew jî ji şervanan hez
bikin, alîkariya wan bikin û hwd. Begüm an e ku bi mîlyonan kurd ji şervanen xwe hez dikin û ji her alî de alîkariya
wan dikin.
Herçî zimane çîrokan e, ew asan e û xweş li wan tiştan
te ku bas je tâ kirin. Hevok jî sade û baş kerî wan kesan jî
ten ku ji berî ve pirtûke gelekî bi zimane kurdî
nexwendibe.
Husein M ihem ed
Kovara Mehname

Di van salen davviye de hinek wejenasân me berhemen
teze û balkeş afirandin. Yek ji wan Lokman Polat e.
“Torina Şex Seîd” , “Evîn û Jiyan” , “Evîndar” , “Mencas”
, “Xwîn û Hestiren Çavan” û hwd. Peyhev be rawestandin
gelek kurteçîrok nivîsand. Berhemen wî yen bijare mijaren
xwe ji dîroke, jiyana gel a civakî û ramanî, ji şere qirej
bigire heya xopankirina gundan, nefibûyî û tevkuştina
mirovan, ji şere birakujiye, şere xwekujiye bigire heya
serkeftinen peşmerge û gerillan, serîhildanan, tilîliyan,
jiyaneke tijî û teri xwe çamale peşkeşi me dike.
Lokman Polat di berhemân xwe de her wek pepelûge,
derînceyekî afırandinen xwe hildide jor, xwe nû dike û
kare xwe di regehe wejeyî de derdixe jo r û honandina eleqedariya xwerû jî dewlemendtir dike. Ew ne bes e, divâ
peşdetir here û ez hevîdar im ku Lokman Polat we afirandinen xwe yen wejeyî bidomîne û hinek ji wan berhemân
wergerine zimane biyanî û bi wan bûyeren tekûz durişma
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me bi dine -cîhane- bide nasîn û ji ware çîroknivîs de jî, ji
bo me bibe dengek.
A. D ersim i
Kovara Helvvest

Li Stockholme pirtûkek xwerû bi Kurdî derket, taybetiya ve pirtûke ew e ku; neştere li birînekî kûr ya kurdan
dixe. Pirtûk li ser şere birakûjiye disekine. Nivîskare
pirtûke Lokman Polat bi zimanekî edebî, şere birakûjiye
wek çîrokekî direj, wek Novellek, an jî wek kurteromanek
nivîsiye.
Di pirtûke de, di gel Novele hinek nivîs -meqale- yen ku
hemû jî li ser babeta şere birakûjiye ye hene. Ji xwe nave
semivîsaran bi xwe jî balkeş e. Wekî; “Şere Birakûjiye
Şerekî Neheq e” “Veca Şere X w ekujiye Ye” “ Se
Kemaniyen Kurdan” û hwd.
Pirtûka bi nave “Hawar Û Qerîn (Beşe Şere Birakûjiye”
di nav weşanen “Çanda Nûjen” de hatiye weşandine.
Rojnameya Ronahî - Hejmar: 59

Di pevajoyeke wehayî aloz de afirandina berhemen
edebî zehf bi nirx û pîroz e. Berhemeke edebî bi nave
“Hawar û Qerîn - Beşe Şere Birakûjiye” ji alî Lokman
Polat ve hatiye nivîsandin. Nivîser bi hilbijartina mijara
berhema xwe de bi serketiye. Lewra nivîser bi herikandina
vegotina berhema xwe re “şere birakûjiye” yen di navbera
me kurdan de ku ji sedan salan vir de dom dike, vedibeje.
Dema ku meriv bi awayekî rek û pek berhema Lokman
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Polat dixwîne, hingane mirov dibine be çawa “şere
birakûjiye” mala me kurdan weran kiriye û dike.
A. N isebînî
Kovara H ehvest - Hejmar: 5

Di ve mijare de ez dixwazim li ser du pirtûke Lokman
polat yen bi nave “Baye Azadiye” û “Jin û Zindan” rawestim. Beri her tiştî ez keke Lokman Polat pîroz dikim ku ev
herdu pirtûken giranbuha li pirtûkxana kurd zede kir. Ji
gele kurd re ev xizmetek bi rûmet e û parçekî şere serxwebûn û azadiye ye.
Her çîrokek Kurdistane, her serpehatiyekî ku Lokman
Polat aniye ziman trajediyek mirovahiye ye! Gava em serpehatiyen Polat dixwînin em dîsa te de digehîjin ku li rûye
dinyaye, di mirov de çi potansiyela hovîtî, dilhişkî û xedarî
hebe, bi deste metîngeren li Kurdistane û li ser gele kurd
xwe re dide. Ez bi xwe jî di Zindana Amed de ve wahşet û
hovîtiya metîngeren tirk, hetanî kerta dawî jiya me.
Ez ji keke Lokman Polat re berdewamiya serfîraziye
dilxwaz dikim û hevîdarim ku di hundire pevajoye de, ew
de berhemen bi rûmettir û girîngtir biberhimîne.
X idir EG ÎT
Rojnameya Peşeroj
Hejmar: 1 - Jırm eh 1997

Ez dixwazim di vir de piçekî li ser “Baye Azadiye”
bisekinim, ji ber ku ev pirtûka, ku tijî xem û kul, mina dile
m in, we bibe neynika rastîniya herem en bakure
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Kurdistane, ku di ve çerxa serdemî de bûye herişgeha hovane ya dewleta tirk î.. .
Çend gotinen Cankurd
Bi rastî ji van bûyer û çîroken ku di “Baye Azadiye” de
batine qelemkirin, mirov dikare rastiya hovdariya ve
devvlete binase û di dîroke de, mîna dubarekirina serdemen
bere bi cih bike.
Bo giranbihayî ya ve pirse, pirsa nivîsandina çîroken
rastînî yân serdemî, min dikarim bibejim, ku “Baye
Azadiye” raporeke dîrokî ya gelek heja ye li ser karen hovane û dîdamameyeke li ser mencasî, berxwedan û cangoriya gele me ye belengaze di ve dema vveran de li bakure
Kurdistane.
Bi rastî hinde çîroken Lokman Polat, mîna neqş û
ayînen li ser keviran de her bimînin. Bo nimûne “Neviya
Şex Saîd”, ku bûyera we li gündeki xwedî dîrok derbas
dibe. Mîna gelek keçen ku çûne şere li hember zordariye,
wilo Mizgîn jî çûye şerî. Le ji ber ku ew keç Neviya Şex
Seîd e, ev li ba tirkan tiştekî gelek dijware. . . Mirov be
hewldana nivîskar û şirovekirina direj tedigihîne ku şoreşa
kurdan a sala 1925e destpekiriye, hîn li dare û ew şoreş
jîna xwe digudîne.
Biraye heja Lokman Polat di ware çîroke de bizaven
xwe yân hâja bigudine, ji ber ku em pediviye çîrokbâjane,
ku âş û sohtin û werankirinen serdemî ji pişten (generation) kurd re, yen ku li pey me bân, bi terzekî xweşik û
rastîn bihelin... ev çande û ev histobariya nivîskare.
Cankurd
Rojnama H evî
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Merhaba Keke Lokman,
Ez Dema Nû dixwînim. Nivîseri te jî baş in, li xweşa
min diçe. Kurmanciya te jî xwe dide xwendin. Gelek heval
hene pir zore didin xwe. Heta mirov wan dixwîne, diçe alî
din û te. Le ya te ne weha ye; wekî mirov biaxive tu
dinivîsînî. Car caran bi diya xwe re diaxivim, ew di cî de
mudaxele dike, dibeje, “Bi min re bi kurmanciya siyasi
xeber nede.” Bele, bi rastî jî gelek heval, wekî gotina diya
min “kurmanciya siyasi” dinivîsînin; tene ew fam bikin
bes e. Le ya te ne weha ye. Xweş e.
Bi silav û rez.
Fehim Işik

Ev nivîsa birez fir a t C ew erî di malpera Netkurde
—weşaneke elektronik e- de derket. N ivîs li ser m ijara
pencîsaliyan bû û ev pirtûk j î j i bo pencîsaliya nivîskare
kurd Lokman Polat hatibû amade kirin.
Lewre j î me ve nivîse j i malpera Netkurde w ergirt nav
rûpelen ve pirtûke.
Weşane H ehvest
Pencîsaliyen me
F irat Cewerî
“Tu ne w ek pencîsaliyan xuya diki. ”
P encî sa lî wilo xuya dikin.
Gloria Steinem
Te bîra min, gava di sala 1980 de min pe li erda Swede
kir û di eynî sale de ji bo çapkirina kitebeke xwe bere xwe
15

bi çapxane vekir, ez xortekî nûgihiştî bûm, riha min nû
derketibû, le ez he ji simelan bepar bûm. Ji xortekî wedetir, heke mirov xorten niha bi bîr bîne, min hû xwe ji
cîhana zarotiye rizgar nekiribû. Le ez li vvelatekî nû, li
cîhaneke nû bi cih bûbûm û eze paşe li vî welate nû teketama nav keftelefta edebiyata kurdî, min e bi hemû edebiyatvanen kurd yen seranserî dinyaye re pevvendî daniya û
bibûma doste wan. Le hingî hejmara nivîskaren kurd bi
sînor bû. Min tavile jî ew nas kirin. Ez yek ji wan kesen bi
şans im ku min xwe gihand hemû nivîskar û şaîren beri
xwe û ez li Svvede bi hevdemen xwe re bûm dost.
Ji xwe salen ku ez behs dikim hejmara nivîskaren kurd
pir kem bû. Yek ji nivîskaren ku berî min bi salan li Svvede
bi cih bibû Mahmûd Baksî bû. Mahmûd Baksî hingî li
Stockholme bû û ez jî bi we xortaniya xwe li Uppsalaye bi
cih bûm. Hingî Mahmûd Baksî ji Stockholme lexist û ji bo
ku ji min re tercimaniye bike hat Uppsalaye. Mahmûd
Baksî ne ew Mahmûd Baksiye ku we ve davviye resime wî
dît, le ew xurt, dagirtî, bi por û simel bû. Ew bi hevî bû jî,
wî bîra mirina her kesî dibir, le bîra mirina xwe nedibir.
Min ew Baksî nas kir. Wî pencî sal li dû xwe hişt û mir.
Dû re gava min li Uppsalaye dest bi ferbûna zimane
swedî kir, min Mehmed Emîn Bozarslan nas kir. Me li eynî
dibistane ziman dixwend, bi salan kiteben xwe li eynî
çapxane dan çapkirin. Bozarsalan hingî pencîsaliya xwe
danegirtibû, le mala Xwede ava wî niha ji mej ve pencî sal
li dû xwe hiştiye û he jî mîna xortekî pencîsalî dixebite.
Heke Rojen Bamas nexwaze emre xwe eşkere bike jî,
eze le mikur werim û wî bidim dest. Wî ji mej ve pencî sal
li dû xwe hiştiye û niha mevane şestî ye. Ji xwe heke ez
bibejim Amed Tîgrîs jî piştî saleke din dikeve şestî, dibe
16

ku hûn bawer nekin. Le bawer bikin ku pişti saleke din
Mûrad Ciwan dibe pencî salî. Mahmûd Lewendî bedeng e,
le wî jî pencî sal li dû xwe hiştiye. Dive Zinare Xamo jî
pencî tahmandibe. Weha li Malmîsanij menerin, wî se
salen din jî li pencîsaliya xwe zede kirine. Yekî din ku ji
mej ve ye pencî sal li dû xwe hiştiye Reşo Zîlan e. Le gava
min di sala 1980 de Reşo Zîlan li Uppsalaye nas kir, he ji
pencîsaliya wî re qonaxek mabû. Wî niha ew qonax derbas
kiriye û maşaleh he jî wek ferisekî ye. Tew Emin Narozî
penc salen din jî li pencî saliya xwe zede kiriye. Şerefkan
Cizîrî berî pencî, Xelîl Duhokî jî piştî pencî xatir ji Swede
xwestin û vegeriyan welate xwe.
Ev çend sal in ku Ferhad Shakely jî xatir ji pencî
xwestiye û beıjor diçe. Heke Zeynelabidîn Zinar ne di
peşiya Ferhad Shakely de be jî, le pe re dimeşe. Berî bi du
salan jî me li mala Mehmed Uzun pencîsaliya wî pîroz kir.
îsal m alpera Tîreje pencîsaliya Ehmed Hüseynî da
pîrozkirin. Di meha nişane de Sedat Anter pencîsaliya xwe
pîroz kir, le ji ber ku ez ne li male bûm, ez nikarîbûm di
şahiya pencîsaliya Sedat Anter de beşdar bibûma. Dawiya
ve hefteya derbasbûyî jî em ji bo pîrozkirina pencîsaliya
Rohat Alakom civiyan. Rohat Alakom bi qerf û henekân
xwe û bi denge xwe ye xweş wek sihsaliyekî heqe
pencîsaliya xwe daye.
Her ku hevalekî min ye li Swede pencîsaliya xwe dadigire, ez di dile xwe de dibejim, aha weleh çû ji me de, le
dû re derbasî ber neynike dibim û li xwe dinerim. Ere, ew
rûye ku ez bi dile xwe dibinim û ye ku di neynike de
derdikeve hemberî min, ne eynî rû ne. Ez rûye xwe ye di
neynike de nas nakim. Le ez gelek hevalan nas dikim ku
rewiyen pencî şaliye ne. Ne dûr, hema piştî du-se salen din
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gelek hevalen min li deriye pencî şaliye dixin. Sileman
Demir, Hesene Mete, Mustafa Aydogan, Laleş Qaso,
Ciwan Haco, Sidqî Hirorî, Lokman Polat we beri min
pencîsaliye bitahmînin. Ez, Alî Çîftçî, Mustafa Cizîrî,
Mihemed Dehsiwar, Kamiran Haco bi hev re dimeşin, le
ez di peşiya Enwer Karahan, A rif Zerevan, M. Alî K. û
Osman Aytar de me.
Ev rastiyek e, ezedî ne ew xorte bîst salı ye ku di sala
1980e de bixwebawer pe li erda Swede kiribû, niha hevale
pencî saliyan im...
M alpera Netkurd - 2005
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DI z în d a n e d e ,
BI TENE BÛ, BI SANCÎ BÛ
Rezan de bibana dayik. Bi eş bû, bi paşil bû. Di dile
xwe de canekî din heldigirt. Hamîle bû, roj dijmard, deste
we di gohe we de bû, bi sancî bû. Ye ku di zike we da bû,
heviya we bû, dahatuya we bû.
We xeyal dadaniyan. Papik çedikir, fanorî direfandin ji
bo bebika xwe. Dergûşe amade dikirin. Her roj bi çave
xwe li dergûşa vala dineriyan. We xeyal dikirin ku rojek
bebika xwe hemez bike û bi dil û can ramise.
Rezan dilxwişîş bû. Di binçav de, di şkencan de, mirov
dihatin kuştin. Di nav qetlîaman de, di bin bombeyan de
mezinkirina bebika xwe difikiriya. Ditirsiya. Xew û
xeyalen xirab didîtin.
Rojek dagirker hatin û we girtin bin çav. We birin kirin
zîndane. Ew ditirsiya. Tirsa we ji bo bebika di zike we de
bû. Di şkencexane de pe gelek şkence kirin. Du roj we dan
bine ava sar. Serma bû, sar bû. Dile we cemidîbû. Bi we
serma nebû, bi bebika we serma bû. Bebik ji ber sermaye
di zike we de dileriziya. Dil û kezeba we perçe dibû.
Hestiran di çaven we de dikirin xware. We nalet li
pekanînen hov daniyan. Çaven we li zike we diketin, li
zike xwe ye mezin dineriyan, meze dikirin û şerm dikir. Di
zîndane de, di şeven sar û tarî de, şerînî û dilşadiya ku de
bibe dayik dijiyan.
Ew di zîndane de bi tene bû. Ji xwe re difikiriya. Ew
dizanibû di hemû civaken cûrbecûr de tim jin hatibûn
pelixandin. Hemû sazûman yen meran bû, yen serdestan
bû. Ew dizanibû ku de çawan jin jî rizgar bibin. We rizgariya jinan bi rizgariya gel û welate xwe va giredidan. Di
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çiyan de gerilla, keç û xorten şerker, ji bo doza gel û welate
xwe, ji bo doza Kurd û Kurdistane, ji bo azadiya gel û rizgariya vvelate x\ve cane xwe dikirin feda. Ew canfîdayen
vvelaten xwe bûn. Di zîndanan de yen girtî gelek di berxwe
de didan. Berxwedana wan rindiya wan û azadiya wan bû.
Di zîndane de, sanciyen Rezane zede bû, nefesa we
dihatin birin. Bebike di zike we de, pen li zike we dixistin.
Acela bebike hebû. Dixwest, derkeve derva. Dixwest,
dinya (cihana) derve ji binase. Di nav sing û beren dayîka
xwe de dixwest be hezkirin, be maçîkirin. Dixwest memika dayika xwe bimisîne, bimijîne, şîre we vexwe û pe
mezin bibe.
Eş û sanciye Rezane zede bibû. Deve we zuwa bibû. Ji
çave we hestiran dikir xware. Rezan di nav we eş û sanciye
de, mere xwe difikiriya, malbata xwe û bebika di zike xwe
de difikiriya, rewşa gele xwe û welate xwe difikiriya. Ew
di nav zîndane de bi tene bû, xwe li erde direj kiribû.
Dinaliya. Wexta sancî dihat pe, diqeriya. Denge hewar û
qerînâ we çubû gardiyanan. Çend gardiyan hatbûn li ser
civiyabûn. Ew dizanibûn Rezan hemîle ye, de biwelide.
Gardiyanan we ji zîndane derxistin birin odeyekî. Li ser
ranzaye we direj kirin. Deste we kirin kelepçan û bi ranzaye ve giredan. Ew du roj bi deste kelepçekirî, di hemâza
hevî û dahatuya xwe de raza. Ti û birçî bû, le bi hâvi bû.
Pişte du roj eş û sanciye, can ji beden ket. Bi ketina can,
dayike rehet kir; can, ode ronî kir. Bebik giriya, kir qejîn.
Qejîniya wî qejîniya azadî û serxwebûne bû, qejîniya
heviye û dahatûye, peşeroje bû.
Gardiyanan deste Rezane ji kelepçan vekirin. Rezane
bebika xwe girt, bi dilşadî hemez kir û girt bersinge xwe.
Memika xwe xist deve wî. Rezane gava memike kir deve
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bebike bi ezber helbesta şaire ku bi esle xwe kurd bû,
helbesta Ahmed A rif ya bi semave “Erişe pesîre -m em ikebike” bi ezber xwend.
Tebax 1994
Stockholm /Sw ed

QANSER
Dilşa çû axure, bine dewaran paqij kir, şîre çeleke û
meşine jî doşand, hew dît dîsan tîrek ket singe we; memika we bû wekî agir, dişevvitî. Hema dicîda şîr girt ji axur
derket çû jor, di ode de xwe avet ser mindere û bû hemde
xwe kir qîrîn û hawar.
Ev bûbûn çend car ku weha tîra eşe diketin memiken
we. Le we digot belki tiştek nebe, ew de eş biçe û rehet
bibe. Le her ku diçû eş zide dibûn. Mere Dilşaye Seyîtxan
çûbû nava gund, ew û çend gundî li peşiya camiye
rûnîştibûn, hinek gundiyan bi hev re diaxifiyan, du gundî
jî bi hev re tireze dileyîstin. Seyîtxan xatir ji gundiyen xwe
xwest û bere xwe da mal, gava hat ber deriye xwe denge
qîrîn û zarîna Dilşaye, denge girîna we ket gohe wî.
Seyîtxan lez kir, di cîh de çû hundir, meze kir ku Dilşaye
li erde digevize û bi deng hawar dike.
Seyîtxan got: “Çibû, dîsa eş û tir ket cane te. ” Dilşa
denge hawar û girîna xwe birî, je re got: “Ji ber ve eşe ez
nikarim bisekinim, deyax nakim. Bû çend car ez ji te re
dibejim min bibe ber dixtor, an jî min bi hekîmekî kurmanc
nişan bide. Le tu qet goh nadî min, weha eş berdewam
dike, eze ji ber ve eşe bimrim. ”
Seyîtxan heq daye, bi rastî jî bûbû çend car ku Dilşa je
re gotibû; min bibe ber dixtor. Le wî ew nebiribû ba dixtor.
Ji xwe di günde wan de nexaşxane tunebû, qeza jî ji wan
pir dûr bû, ger ew bibira de tonek m esref li heqe re, razane
û tişten din biçûna. Wî temehkarî kiribû û ew nebiribû ber
dixtor. Nuha jî zivistan bû, re û dirb hatibûn girtin, bixwesta jî nikarîbû we bibe qeze.
Seyîtxan ji Dilşa re got: “Li ber xwe bide, xwede mezin
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e, ew de şîfayek ji te re bişîne. ” Dilşa got wî: “Ez jî li
heviya xwede me, ancax ew dikare min ji ve ezabe xilas
bike. ” Seyîtxan rabû got: “Te ka û giya da dewaran?”
Dilşa got: “Na. ” Seyîtxan got: “Way eze biçim axure, yem
bidim dewaran û ji wir biçim qehwa gund Heme Reşit
bibînim. Hinekî kare min pe heye. ”
Seyîtxan çû axure, li aliyekî ka û giya dida dewaran, di
aliyekî de jî ji xwe re difıkirî; gelo ew de çawan bibe, çar
zaruyen wî hene, du law û du keç, ger tiştek bi jina wî bibe,
ew de kî li zaruyen wî û li male mezeke, ya herî girîng jî
wî û Dilşa ji hev hez kiribû û bi hev re zewicibûn.
Seyîtxan kare xwe ye axure qedand û bere xwe da
qehwa gund, çû qehwe rûnişt, çayek ji xwe re xwest, di
navbere de gaveke kin derbas bû Heme Reşît hat qehwe,
silav li Seyîtxan da û li ber rûnişt. Seyîtxan çayek jî ji wî
re xwest. Qehwecî çay anî wan çaya xwe vexwarin.
Heme Reşît û Seyîtxan bi hev re virda weda xeber dan,
qala kare xwe kirin. Heme Reşît mezekir ku Seyîtxan
mirûz e û pir difîkire. Wî je pirsî: “Çiye te heye, çi bûye,
murİze te xirab dixuye, çi derde te heye j i min re beje, em
hevale hev in, gere em tiştan ji hev veneşerin, ka beje çi
bûye?”
Seyîtxan je re ji peş hatanî paş qala eşa Dilşa kir û got:
“Min tu çare nedît, ez nizanim çi bikim ku ji eşa we re
çareke bibînim. Tu hale min dizanî, pere min jî tuneye ku
ez we bibim ber dixtoran. ”
Heme Reşît bi deve kenîn deste xwe da ser mile
Seyîtxan û got:
- Qet xem mexwe, min got da hele çi bûye, eva tişta pir
zehmet nîne, tu dev ji çûyîna ber dixtoran jî berde. Ew e ku
eşe dixe İaşe meriv Xwede ye û ewe ku derdixe jî dîsan ew
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e. Eşe weha gıran ancax alîmekî Xwede li ser meriv
bixwîne û ve eşe ji İaşe meriv derxe.
Li ser ve gotina Heme Reşit keyfa Seyîtxan hat cîh, dil
ket ber û je pirsî:
- Gelo, tu merivekî weha alîm nas diki ku em Dilşa
bibin ber wî, belki we rehet bike, duaye wî je re bibe şifa?
Heme Reşit got:
- Ere, ez alîmekî pir mezin û zana dinasim, di günde
Mirgesore de rûdine, ji vir pir dûr nine, ger tu bixwazî em
dikarin bi hev re sibe biçin wî gundî. ”
Seyîtxan got, “De baş e, eze hetanî sibe xebere bidim te,
nuha dereng bû ez rabim biçim mal. ” Heme Reşit û
Seyîtxan bi hev re rabûn ji qehwe derketin û heryekî le
xist, çû mâla xwe.
Seyîtxan merivekî ne xwende bû, misilmanekî Xwede,
gundiyekî reben û belengaz bû. Ji dixtoran pirtir baweriya
wî bi şex û melan hebû. Ji ber ve yeke ji gava ku eş ketibû
cane Dilşa, ew nebirî bû ber dixtoran, le tene ew biribû ber
mele gund û mele ji je re nivişt çekiribû, le nivişt ji tu feydek nedabû Dilşa.
Seyîtxan we şeve bi Dilşa re got:
- Tu qet xem mexwe, eze sibe te bibim günde mergesore
ba alîmekî, ew de ji nexweşiya te re çarek bibine.
Sibehtirîne Seyîtxan, Dilşa û Heme Reşît bi hev re li
hesben xwe suwar bûn û çûn günde Mergesore. Ew kese
ku Heme Reşît je re digot alîm e, nave wî Şex Mirza bû,
günden der û dore û gundiyen wî, hema beje hemû male
Xwede didan. Bi zekata gundiyan dijiya û ji xelke re nivişt
çedikir û di ser de pere jî ji wan distend.
Seyîtxan û ew din çûn mala Şex Mirza, deste wî maç
kirin, el pençe li ber rûniştin û Seyîtxan qala nexweşiya
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Dilşa kir û got:
- Umuda me li jor Xwede ye, li jer jî tu yî. Nexweşiya
jina min rehet bike, eşa cane we bide sekinandin, tu çi ji
min bixwazî eze bexşe te bikim.
Keyfa Şex li cih bû, yeke din jî ketibû deste wî. Şex ji
Seyîtxan re got: “Baş e küre min, eze çarek ji nexweşiya
we re bibînim û we rehet bikim, de hun her du rabin li der
va bisekinin, ka ez li ciye eşa we meze bikim û göre we
duanje re bixwînim. Le hun belkî nizanin, gelo ji we re qal
kirine an na, ku deste min şîfa ye, ez deste xwe te bidim
cîde rehet dibe û ez hişkan ter dikim, teran jî hişk dikim.
Jine ku bi salan zarû nayinin di saya min da dibin xwediye
zarukan, hetanî nuha tu tiştekî ku min je re çare netîtiye
tuneye. ”
Seyîtxan û Heme Reşît ji ciye xwe rabûn, dîsan deste
Şex maç kirin û derketin der, Şex û Dilşa tene di hundir da
man.
Şex ji Dilşa ye ra got: “Keça min, qet şerm meke gorâ
ku mere te göte min, eş û tîr ketiye memika te, gere ez
deste xwe bidim ser meftıika te û le meze bikim, gercî ewe
destmeja min bişke le tiştek nabe. De hayde sînge xwe
veke û memiken xwe derxe derve. ”
Dilşa şerm dikir, le çi bike ji ber neçariya xwe sînga
xwe vekir, memika xwe anî der. Şex li memikan meze kir,
av ji devî wî çû, deste xwe da ser, da binî, rabû çû qapqape
anî tif kir binî û se car li ser memike xist, henî dua xwendin
û dîsan deste xwe danî ser memike û tevda, tevda, tevda...
Û ev tevdan weha hefte careke, mehe çar car dom kir,
hetanî bihare. Le nexweşiya Dilşa her çiqas diçû zede û
xedar dibû. Sere bahare ji ber neçariye û ji ber qîrîna û
zarîna Dilşa Seyîtxan mecbur m a ew bir qeze ba dixtor.
25

Dixtor ji Seyîtxan re got: “Jina te qanser bûye, di serî de
gava eş ket cane we te çima ew neanî, te we gave ew
baniya ew çax heja nû bû, me çarek je re bidiya, le nuha
çare tüne. Em memika we jekin, ger em memika we
jenekin qansere le zede bibe. Qanser nexweşiyeke pir xirab
e, dide ber xwe û zede dibe, dawiye jî meriv dikuje. ”
Seyîtxan nivişta mele û tevdana Şexe alîm jî ji dixtor re
qalkir û dawiye got: “Dixtor beg, Dilşa sitûna nava mala
min e, bila tiştekî pe nebe, de bila qet memikeka we jî
tunebe. ”
Dixtor göte: “Di nexweşiya qansere de tişte herî xirab
tevdana ciye qansere ye, çiqas meriv tevde ewqes dide
bence, zede û mezin dibe. Ji xwe ewe ku mala jina te xera
kiri ew Şexe ehmaqe nezan bûye. ”
Û daviyâ memika Dilşa jekirin. Dilşa ji ber mirine fllîtî,
le edî baweriya we û Seyîtxan bi mele an jî şexekî nema.
* Ev kurteçîrok p e şi di rojnama “Kurdistan Press ” de
hate weşandin û p a şî di pirtûka Lokman Polat y a bi nave
“Xw în û H estiren Ç avan” de di sala 1995an de hate
weşandin.
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DU DİLİ
Bave Narine Mele bû. Melayekî welatparez bû. Ax û
kedera wî her tim ji bo Kurdistane bû. Wî zaroken xwe bi
şiûra mîllî ya kurdayetiye mezin kiribû. Wî her tim ji
zaroken xwe re digot:
- Ji bo doza K urdistane xebat bikin. Em belkî
Kurdistaneke azad û serbixwe nebinin, le dive hûn bibinin.
Narine ji wek bave xwe vvelatparez bû. Narin çubû
dibistane û dibistana navendiye ji qedandibû, le qet di bin
tesîra dîtinen kemalîstiye de nema bû. Narin her kurd bû,
welatparez û şoreşger bû.
Narin û Mahsûm ji hevûdu hezdikirin. Mahsum xortekî
şoreşger bû. Pişte 12e ilone çend sal ji di zindane dagirkeren tirkan de razabû. Mahsûm pişte ku ji hefse derket dîsa
wek bere dest bi xebata siyasî kir. Tekiliye Mahsûm bi rexistineke Kurd re hebû. Pişte demek Mahsûm, Narine ji
kiribû bi rexistinî û wan herduyan bi hevre xebate dikirin.
Rexistina Mahsûmî li bajare Stenbole kovarekî fermî
derdixistin. Ere kovar fermî bû, le di kovare de peş ta paş
li ser pirsa kürdi û rewşa Kurdistane nivîs hebû. Kovare di
hejmara xwe ya yekemin de dest bi nivîsa diroka kurd û
Kurdistane kiribû, diweşandin. Tehda û zilma dagirkeren
tirk li ser kovare pir bû. Xwedî û xwendevane kovare
digirtin, kovare dicivandin û ji bo ku di hela aborî de
kovare qels bike, ceze pera didan pe. Ev bûbû çend hejmaren kovare derketibûn û hemû ji hatibû civandin, wan
hejmaran qedexe kiribûn. Berpirsiyare kovare ji hatibû
girtin.
N arin û M ahsûm hâj di Kurdistane da bûn û
dixebitiyan. Rojek hevalekî Mahsûm je re xeber şiyand ku
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ew be Stenbole. Hevale Mahsûmî je re gotibû:
- Dive tu hevalekî din, yân ku diploma wî ya lise jî hebe
bi xwe re bini. Berpirsiyare kovare girtine, dive em yeki nû
bi wezîfe bikin.
Mahsûm dizanibû ku diploma Narine a lise heye.
Mahsûm ji xwe ra fikiriya ku ew û Narin bi hevre biçin
Stenbole.
Hezkirina Mahsûm û Narine ji hevûdu re pir zede
bûbû. Ew çend car jî bi hevre raza bûn. Mahsûm nexewestibûn bi Narine re raze, le Narine xwestibû û je re gotibû:
- Ji xwe çawan be em de bi hevre bizewicin. Ka were
em bi hevre razin. M a qey tu sofi yi ku tu benda mahra olî
(dînî )bisekinî.
Mahsûmî ji Narine re gotibû:
- Nabe! Em ecele nekin.
Le Narine pir İsrar kiribû û gotibû:
- Ev riya ku em tede ne, mirin heye, zindan heye. Were
em lingek zû bigihîjin mirade xwe.
Û bi ve tewirî Narine Mahsûm îqna kiribû û bi hevre
raza bûn.
Mahsûm û Narin bi hevre çûn Stenbole. Liwe qeyda
Narine ya resmî li ser kovare çekirin û Narin bû berpirsi
yare nivisan ya kovare. Mahsûm û Narin li Stenbole di
mala hevalekî xwe ye rexistine de diman. Pişte çendek
hevalen Mahsûmî, wî dîsa şiyandin Kurdistane. Narin di
Stenbole de ma û Mahsûm çû.
Narin tim bi kar û bare kovare re mijûl dibû. Di navbere
de du meh derbas bû. Narin adet nebibû. Bere her meh wek
her jinî, je xwîn dihatin, le ev bûbû du meh ku xwîn je
nehatibû. Narine fam kir ku hamile ye.
Narin li ser hamîletiya xwe pir difikiriya û meraq
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dikirin. De çavvan bibana? Bave we pe bihesiyana ku zarok
haniye, de çi bigotana? Gotine dayika we nûha ve diket
guhe we. De diya we je re bigotana: “Tu qehpik î. Te pînc
haniye. Ev pînce ke ye? Ji ke ye?”
Hevalen Narine yen ku di Stenbole de bûn û bi hevre di
kovare de kar dikirin jî nizanibûn ku Narin û Mahsûm ji
hev û du hez dikin, bi hevre razane û Narin ji wî hamile
maye. Ew bi tene wan du hevale wek rexistinî dizanibûn.
Haya wan ji evîna Narin û Mehsûm tunebû.
Narin keçikeke pir şermok bû. Wisa şerm dikirin ku,
imkan tunebû ku qala evîna xwe û Mahsûm ji hevalen xwe
re bike û ji wan re rastiya xwe û hamîletiya xwe bibeje.
Ere, de çawan bibana? Narin tim ev tişt difıkiriya û
mitale dikirin. Narin çend roj dûr û kûr fıkiriya ku ji ve
derde xwe re riyek bibine. Narin ewil fikiriya ku xeber
bişeyne pey Mehsum, wî bine Stenbole û je re bibije; Ez
hemile me, bebika te di zike min de ye. Le de çavvan xeber
bişandana. Ere Mehsum di Kurdistane de bû, le Narin
nizanibû nûha di kîjan bajar, navçe an günde Kurdistane de
ye. Narin bi kare rexistinî ya siyasî dizanibû. îro li vir e,
sibe li cîhekî din e. Ku ji hevalen xwe re bibeje bila
Mehsum be li vir, de hevalen we bibejin, “Xere! Çima be?
Kare wî li Kurdistane hey e. Şert e be va?”
De we gave ew çi bibeje. Nedibû. Şert û imkan tunebû
ku Mehsum be Stenbole. Narin reyeke din fikirî. Pişte
fikrandineke kûr, Narin ew re dit. Ere, tene ev re li ber
mabû. Ve re, we ji ve ezabî xilas dikirin. Re jî ev bû;
Kürtaj.
Narin, de biçana nexweşxane, an jî dixtorekî (bijîjk)
xususî bidîtana û zarok ji ber xwe bikirana. Rekî din
tunebû.
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Zike Narine hinek mezin bûbû û her roja ku diçû, hin jî
mezin dibû. Narin li Stenbole di maleke (Rexistine ew mal
kire kiribû) de bi hevalekî xwe re dima. Ew hevale we ye
male jî di kovare de dixebitiya. Ji bo kovare nivîs
dinivisand. Ew jî ji cîhekî din, cîhekî dûr hatibû Stenbole.
Ew hevale Narine zevvicandîbû, le jin û zaroken wî li
Stenbole nebûn. Cam a şeş meh an di saleke de carek diçû
mala xwe, li cem jin û zaroken xwe çend roj an çend hefte
dima û dîsa dihat. Hevale we jî pir şermok bû, mirovekî
melayim bû. Cama qet sere xwe bilind nedikir û li jineke
meze nedikir. Kare nav male jî piranî wî dikir. Male paqij
dikir, firaqan dişûşt, çay çedikir. Nedihişt Narin deste xwe
baveje tiştek. Narine wexta didît ku ev hevale we karen
male hemû dike, ji xwe re di hûndire xwe de digot: “Jina
wî ke ye? Xwezî bi cane we. Ew gava di mal de be, jinik
ji xwe ra rehet dike. ”
Narine biryara xwe da ku, bebike ji ber xwe bike.
Lewra we qet nedixwest ku hevalen we pe bihesîn ku ew
hamileye, bebika we heye. Narine xistibû heşe xwe, digot
“Ku heval pe behesîn de bikevin şüphe, bejin qey ez û ev
zilam di malek de diminin, gelo em bi hevre razane ku ve
hevale rexistine, min hamile hiştiye? Ku jina vî hevalî bi
ve rewşe bihesî û dedîqodiyeke weha biçe guhe we, de çi
bibeje?”
Rojek Narîn ji kovare derket kıi biçe nexweşxane
bebike ji ber xwe bike. Di riya nexweşxane de Narîn li
parqe runişt ku henî behna xwe bide. Narîn runişt û deste
xwe rast da ser zike xwe, bir û hanî, gerand û bi bebika
zike xwe re axifiya.
Narine weha got:
- Küre min, an jî keça min. Ez nizanim tu kur î (lawî)
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an keç î (qîz), le ji bo min qet firq nake. Tu ewlade min î.
Tu be siûd î. Qet şanse te tüne ye. Ku siûda te hebana, de
bave te li vir li cem min bana û min de te bi saxî û xweşî
baniyana dinyaye. Le nûha ez nikarim te binim dinyaye.
Rewşa min dest nade ku ez te binim. Ez dizanim, tu di zike
min de ganî (zindî) yi. Le hej bave te, nizane ku tu heyî û
di zike min da yi.
Nûha ez di riya nexweşxane de me. Diçim we ku te ji
ber xwe bikim. Bi deste xwe te bikujim. Ez de te ji ber xwe
bikim û bibim qatîle te. Diven Kürtaj, katîlbûyîna ewlad e.
Weha dibejin û ez ji dibim qatîle evvlade xwe. Ez nizanim
ez çi bikim? Ez te bikujim, an na?. Ez dudil im. Dil peritî
me. Kezeba min dişevvite. Ez de çawan bibim qatîle
evvlade xwe?. Ku bave te pe zanibana tu heyî û di zike min
de yi, ez dizanim wî qet nedihişt ku ez te ji ber xwe bikim.
Wî tim ji min re digot: “De roj be, em bi hevre bizewicin,
zaroken me hebin. Bila hemû law bin. Ez de nave wan
Serdar û Eğit deynim. ”
Ere küre min, bave te weha digot. Le deste min naçe te,
deste mirovî çawan diçe evvlade mirovî? Ez te nakujim.
Eze te binim dine, te xweyî bikim, mezin bikim. Ez de
nave te ji Ferman deynim. Ferman hevale bave te ye him
biçûkayiye û him ji hevale wî ye hefse, zindane bû. Bave
te ji Ferman pirr hez dikir. Ez de te binim û gava bave te
nûh be te bibine, ez de jere bejim han ji te ra Fermane
biçûk. ”
Narine van gotinan ji bebika zike xwe re got û sekini,
be deng ma. Çirpenî bi hûndire we ket. Te digot qey bebike
di hûndire zike we de xwe livandiye. Deste we li ser zike
we bû. Hendî di xwe de teqet nedît ku rabe û bi ber aliye
nexweşxane ve ling baveje. Germ bu, kele kela havine bû.
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Roje tîreje xwe dabû ser Narine. We ji ber tîrejen roje
xweydan dabû. We di xwe de cehd nedikir ku ji ber roje
rabe û biçe di bine siya dare de ronîke. Germa tave (rojâ)
li zike we dixist. Çawan roj li dendika toxime dixe û
vedike, jîn dide, tîreje roje weha bebike di zike we de bi jîn
dikir.
Ev bûbû çend saet ku derbas bûbû. Narin ji şuna xwe
ranebûbû. Him kûr kûr difıkiriya û him jî bi bebika zike
xwe re diaxifiya. Yeke ku we bi ew halî bidîtana, digot qey
ev keç dîn buye û xwe bi xwe xeber dide. Dudilî zor bû.
Mirov gava di tiştek de du dil be, nizane çi bike.
Narine dîsa dest pe kir û bi bebika zike xwe re axifiya:
- Bebika min, delaliya min, ronahiya çaven min, ez de
çi bikim? Çawan bikim?. Ez dizanim ku tu zanibûyayî ez
te dikujim, tu de bizariyana, de te bikir ana hewar û qerîn.
Ku zimane te hebana û denge te bihatana min, de te ji min
re bigotana, “qey rizqe min tene li dine tüne ye. Ji bo min
nan li dine tüne ye. Ez güne nîn im, tu çira min dikujî? M in
nekuje. Ez dixwazim bave xwe bibînim, xwe bavejim hustiye wî, bila min hemez bike, bila m in ter û tijî ramûse. ”
- Ere bebika min! Heqe te ye jiyane heye. Çima tu jî
wek me nejî? Tu bibî û hetanî ku tu mezin bibî, belki em
vvelate xwe rizgar bikin, gele xwe azad bikin. Tu jî wek
zaroken gele me di nav aşîtiye de jîyaneke bextewar bijî.
Bebika min, xweşika min, ez te nakujim, îro min bi te re
pirr xeber da, hej ez de pir û pir jî bi te re biaxifim. Hetanî
ku tu beyî dine, hetanî ku neh meh û neh roje te biqedî, eze
bi te re xeber bidim, ji te re name binivisînim. Ez de nave
name xwe daynim: “Nameye ji bebika ku hej nehatiye dine
re
- De heyde, nûha em rabin biçin male. Qeda û bela li
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nexweşxane bikeve. Hendî ez linge xwe vir ve, bi ve alî ve
navejim.
Narîn rabû, bere xwe da mal, çû male. Hevale we bere
hatibû male. Nan û wexwarin çekiribû, hazir kiribû, her
den paqij kiribû, demlika çaye jî danîbû ser agir û çûbû li
ber compîtore runiştibû nivis dinivisandin. Hevale we ye
melayket je re got:
- Nan hazire! Nane xwe bixwe û were li ve nivise
binere. Henîk direj bû, em bi hev re piçek kin bikin.
Narîn çû metbexe. Nan li we bû, le ew birçî nebûbû. Ji
xwe nan di qirika we de nediçû xware. Ew dileş bû, mirûz
bû, xwedane derd, kul û keder bû. Nan nexwar. Ji xwe re
û ji hevale xwe re çay te kir û hat cem hevale xwe runişt,
nivise girt deste xwe û xwend.
Hevale we je pirsî:
- Te çira nan nexwar?
Narîn:
- Sipas! Ez ter im. Loma min nexwar.
Hevale we, nave wî Kamil bû, an Salim bû. Henîka je
re digot Salim, henîkan jî digotin Kamil. Narîne tene je re
digot “Heval” nave wî ye din bi ser ve nedikir. Hevale we
mirovekî melayîm bû. Hesûd nebû. Felbaziye nizanibû.
Wek hinekan fen û fute wî tunebû. Mirovekî baş bû, dilşewat bû, le pir cimri bû. Narîn û hevale xwe bi pere (dirafe)
rexistine dijiyan. Kiriya wan a xanî û hemû mesrefa wan
rexistine didan. Wan û çend hevale wan yen din jî bi pro
fesyoneli kar û xebat dikirin, bi kare kovare re mijûl dibûn.
Hevale we ji bo ku pirr cimrî bû, gava Narine got, “Ez ter
im, lewma min nan nexwar, ” hevale we got qey we li
derve nan xwariye, loma ji Narîne re got, “Li derve nan
nexwe, biha ye. Em tişt bistînin, di male de nan çebikin hîn
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erzan tâ. Ew gav mesrefa me pir naçe. ”
Narine tiştek negot, denge xwe nekir.
Di wan rojan de Narine û hevalân xwe him kovar
derdixistin û him jî li ser pirsân civakî û neteweyî ya kur
dan pirtûkan jî çap dikirin. Di we mehâ de jî pirtûkek li ser
diroka Kurdistane ya nûjen dendstibûn. Narînâ qutiyek
giran helgirtibû û eşek ketibû pişta wâ. Pişta wâ pir
dihâşiyan û ew ditirsiya ku gelo bebik ji ber neçe!
Bû âvar, mexrîbe ew û hevalâ xwe ji büroya kovare derketin. Çend hevalen wan di buroye de man bi datayâ nivis
dinivisandin. Hevalâ wâ got:
- Em îşev mâvanâ hevalekî ne. Me dawet kiriye, em dâ
biçin mala wî, bi hevre nan bixwin û ji xwe re sohbet bikin,
biaxifin.
Narin û hevalâ xwe yâ mülayim bi hevre çûn mala we
hevalâ xwe yâ din. Wan, bi hevre nan xwarin. Eşa pişta
Narînâ berdewam dikirin. Lâ wâ ji hevalân xwe re negot
ku pişta wâ dâşâ.
Piştâ xwarin û wexwarinâ, nûçeyân T V âjî guhdarî kirin
û dest bi sohbetâ kirin. Ji hezar kanî av hanîn, li ser hemû
tiştan axifîyan. Gotin hat ser şehîdan. Hevalân wan yân
xwediyâ malâ got:
- Wella, ez pir li ber bûyera heval Mehsumî ketim.
- Wî gava weha got, Narin zer û zuwa bû, guhâ xwe bel
kir, dawiya axiftina hevalâ xwe sekini. Gava hevalâ wâ
got:
- Bila serâ we, sere me û serâ gelâ Kurd sax be. Heval
Mehsum heyf bû, zu şehîd ket.
Wâ gavâ Narînâ kir qârîn û hewar, li çokâ xwe xist, xwe
bilind kir li erdâ xist û giriya. Hevalâ Narînâ nizanibu ku
Narin û Mehsum hev û du di nâzîk de dinasin, an ji hev û
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du hezdikin. Heger ku bizanibana de şehîdbûna Mehsumî
negotana. Hevale Narine yen malî, yane hevale we ye
milayim pe hesiyabû, dizanibû ku Mehsum şehîd ketiye, le
ji Narine re negotibû.
Pişte ku Narin pe hesiya ku Mehsum şehîd ketiye, qîre
qîra we û zara zara we bûn. Hevalen we, ew aş kirin. Gotin
megrî. Le N arin ji kul û kedera, ji kerba û ji eşa İaşe xwe
be heş ketibû. Jina hevale we ye xwediye male qolonye
hani li ser û rûye Narine kir. Hinek heş hate sere Narine.
Pişte demeke kin derbas bû, eşa Narine zede bû, sancı
dihatin pe. Narine di xwe de his kir ku xwîn je dihat xware.
Lewra nava çogen we germ bûbû. Narine ji jina male re
got, “Rewşa min xirabe lingek zû min bibin nexweşxane.
Hevalen we, di cî de we kirin texsiye û birin nexweşxane. Li we bebik ji ber Narine çû. Dixtor ji hevalen we re
got, “Bebik j i ber çû. Tiştek nabe, metirsin. ”
Hevalen Narine ji xwe re şaş û ecep man. Levvra wan
digot qey, Narin qîz e (keç e), bakire ye.
Narine ji ve hale xwe pir şerm kir, li berxwe ket, li ber
bebika xwe ket. Le çibike, tiştek di deste we de tunebû.
Narin pişte ku ji nexweşxane derket, hendî ji şerman
mimkun nebû ku kare büroya kovare berdewam bike.
Loma ji hevale xwe ye milayim re got:
- Te waye rewşa min dit. Ez ji te re bibejim çi?. Bi çi
rûyî ez de hendî li vir bimînim û bixebitim. Ez dixwazim
hûn icaza min bidin, ez biçim male.
Hevale we je re got:
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- Baş e tu dikarî biçî.
Hevale we çû bileta we birî, hinek jî pere (diraf) da pe
(veca cimrîtî nekiribû) û Narın li otobose sûwar bu û çû
mala bave xwe.
* j i pirtûka “E vîndar” sala çape: 1996 — Stockhol /
Sw ed

KEÇA ELEWÎ
Herduwa jî bi deste hevdû girtibû û di ber çeme nav
bajer de dimeşiyan. Hinek re çûn, li ber çem kafeteryayek
hebû, çûn li we rûniştin. Keçike bi deste kurik hişk girtibû,
jidandibû. Keçik bi tirs bû. Dile we wek xişûşe ledixistin.
Di hundire we de hîsek çebûbû, de ew û kurik negihîştana
mirade xwe. We nedixwestin belek an jî tiştek be sere
kurik. We ji kurik pirr hez dikir. Le kurik, qarektereke xwe
ye zeîf hebû. Mirovekî be guman bû, tiştek ji xwe re
nedikir derd. Dine xirab bibana xema wî nebû. Ji xwe re
digot ez welatparez im, şoreşger im, le welatparezî û
şoreşgeriya wî wek tolaz û qirixen Xançepeke bû. Keçik bi
ve rewşa wî dizanibû, le dîsa jî je hez dikir, dile we ketibû
pe.
Keçike ji kurik re got:
- Malbata min, de min nedin te. Ji bo ve jî were em dev
ji hev berdin, bila ji bo me bûyerek xirab çe nebe.
Keçik, nave xwe Nermîn bû. Kurd bû, le bav û dayika
we elewî bûn. Elevviyan jî, zû bi zû keçen xwe nedidan
kürden sûnî. Kurik jî nave wî Mizafer bû. Ew jî kurd bû, le
elewî nebû. Mizafer û Nermîne hevdû di komele de dîtibûn
û di nav pevajoya jiyane de dile wan ketibû hevdû, ji hev
hez dikirin.
Nermîne wexta ku got, “Em dev ji hevdû bedrin, ”
Mizafer hers bû, xwe aciz kir û got:
- Çima eme dev ji hevdû berdin?. Qey tu ji min hez
nakî? Ka evîna me? Te çi zû jibîr kir? Malbata te çima te
nede min?. Ger te nedin min, ez jî de te birevînim.
Nermîn:
- Kiro tu qey min fam nakî. Qey tu nizanî ji bo çi min
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nadin te. Em elewî ne, tu sûniyî, loma de min nedin te.
Mizafer:
- Ez sûnî nînim, tiştek nînim. Hûn çira elewîcîtî dikin.
Em sûnîcîtî dikin, ev çiye! Ka tu şoreşger bû, bave te jî
welatparez bû. Ev elewîcîtî çiye?
Nermm:
- Elevvîcîtî di esle xwe de peşverûtiye, le ez nizanim
çima keçen xwe zû bi zû nadin sûniyan. Hemû elewî bi
hevdû re dizewiciiı. Le dîsa jî tu were min ji malbata min
bixwaze, belki min bidin te.
Mizafer:
- Wella ku wehaye, ez qet nayem te naxwazim. Eze te
birevînim, qediya û çû. Ewe ku em ji hev hez dikin, eme bi
hevre bizevvicin, malbata te nikare bibe asteng ji me re.
Hevalekî min hebû, keçika elewî revand û qet tiştek jî
nebû. Hej jî bi hevre dijîn.
Di nabeyne de demek derbas bû. Mizafer neçû Nermîne
ji mala bave we li gor u rf û adetan nexwest. Keçike îqna
kir û bi riza dile we, ew revand. Pişte revandine bave
keçike Qasim xwe gelek aciz kir. Ji der û dora xwe re got:
- Kurik çira nehat we nexwest, çira we revand. Madem
ku wan ji hevdû hez dikirin, me de li gor u rf û adeten xwe
dîlana wan bikirana û wan bizewicandana.
Xeber çû ket gohe kurik û keçike. Ji bo ku bave keçike
li dij zewaca wan nebûn, wan jî gotin em biçin deste xale
Qasim ramisin û li hevdû ben. Nermîn û Mizafer bi çend
hevalen xwe va çûn mala bave Nermîne. Deste bav û diya
Nermîne ramîsan û roniştin dest bi axaftine kirin. Nermîne
ji bave xwe re got:
- Me xeta kir, tu me bibexşînî.
Mizafer mirovekî ters bû. Li ser ve gotina Nermîne
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hema di cîda gotina xwe got:
- N a!. Me xeletî nekiriye. Me ji hev hez kiriye û em bi
hevre dijîn. Bave te nikare bibe asteng ji me re.
Qasim aciz bû, got:
- Küre min, ez ji we re nedibûm asteng. Le, dive li gor
usul û qaîden adeten me, hûn bizewiciyana.
Mizafer:
- Usul û adeten we paşverû ne. Hûn elevvî keçen xwe
nadin yen ne elewî.
- Bi ve tewirî mineqeşe direj bû. Wan tiştek nexistin
sere hev. Davviye rabûn çûn. Gotinen Mizafer gelek li dile
Qasim ketibû, Qasim bi wan gotinen wî pirr aciz bûbû.
Roja din, Qasim demançe da küre xwe û je re got:
- Ev tişt hendî bûye mesela namûse. Dive tu herdûyan
jî li ser hev bikûjî.
Kurik demançe girt û çû li pey xweşka xwe û zavaye
xwe geriya. Di kuçekî de derket peşbere wan. Newîne
gava biraye xwe dît, ji Mizafer re got:
- Heywax!. Ewe me b u k ije!.. .
Nermîne hej gotine xwe neqedand, biraye we demançe
derxist û bere güle da wan. Nermîne xwe avet peşiya mere
xwe, je re bû sîper. En pirr güle li Nermîne ket. Nermîn di
cîh de mir. Mizafer jî birîndar bûbû. Biraye Nermîne jarjora xwe di wan de vala kir û reviya çû. Mizafer rakirin
nexweşxane.
Mizafer bi gotinen xwe ye ters û ji ehmeqiya xwe bu
sedeme ve bûyere û bu sedeme kuştina Nermîne. Bave
Nermîne jî xeletiyek gelek mezin kir ku, keça xwe bi deste
küre xwe da kuştin. Küre xwe kir qatîle xweşka xwe.
Kurik jî û ew jî, de hetanî xweşbin azabe wijdana xwe
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bikşînin. Tradîsyonen weha dive hendî ji nav gele kurd
rabe. Gelek tiştekî xetere ku mirov bibe asteng ku keç û
küren elewî an sûnî bi hevre nezewicin. Dive ev adeten
kevnare hendî ji hole rabe.
* J i pirtûka “M erxas - Serpehatiyen Kurdî “ Sala çape:
1996

ÎMAM Û PERWÎZ
Şereke dijwar di navbera pastar û arteşa Xumeynî û
peşmergeyen kurd de berdewam dikir. Herdu alî jî, pire
caran ji sibe hetanî evare şer dikirin. Peşmergeyan tî û
birçî, li pişt kevirekî yan jî li bin deviyekî xwe bi erde ve
dizeliqandin û şer dikirin. Denge tifîngan guhe mjrov kerr
dikir. Guleyen çekan wek barana meha nişane dibarîn.
Behna barûte, xwarine dixist bîra ziken birçî.
Şer li ser axa Kurdistana Rojhilat (Iran) dom dikir.
Peşmerge bi re, dirb û gedûgen mintîqe gelek baş nasbûn.
Di şere gerilla de rola ve yeke gelek girîng e. Bo ve yeke
bû ku pastar û arteşa Xumeynî nikaribûn bi peşmergan re
serî derxin.
Dawiya meha nîsane bû, berf ji ber baran û tava roje
heliyabû. Tene li sere çiyayen bilind peleke berfe xuya
dikir. Berbanga sibe fermandare peşmergan, deng li
peşmergan kir. Peşmergan xwe amade kirin, rabûn ji gund
derketin û riya çiya girtin. Ew çûn li aliyeke gedûkeke kûr
behn dane xwe. Fermandare peşmergan çar nobedaran li
dorhele bi cih kir û zivirî cem hevalen xwe. Ew rûniştin.
Wan türen xwe vekirin ku xwarine bixwin. Nane wan hişk
bû, qatix jî tunebû.
Nobedar Xoşnav dûrbîn danî, le niherî. Çend qeretûn
dît, valayiyek kete hundire wî. Ew nikanîbû xwe zift bike.
Wî dest avete keleşkofa xwe. Gülen xwe niherî û dîsa dûrbîne da ber çaven xwe. Demek bihûrî, dît ku ew qeretûn
mirov in û çeken wan jî kifş kir. Wî di hendav de, bi
dengekî nizim gazî fermandare peşmergan kir û je re got:
- Fermandare min, grubek pastar ber bi me ve ten!
Fermandare peşmergan di cîde ji cihe xwe rabû û hat
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cem Xoşnav. Wî dûrbîne ji deste Xoşnav girt û xwe avete
pey kevirekî û li derdore meze kir, li yen ku ten seyr kir.
Fermandar hinek jî li derûdore neriya û dûrbîne da Xoşnav.
Li derûdore kendal, gedûg, dar û devî hebû. Xoşnav
peşmergeyekî ciwan û wisa jî besebir bû. Wî ji fermandar
re got:
- Fermandar e min wexta sekne nîne, ka beje em çi
bikin?
Fermandar, peşmergan li dorhela xwe kom kir û ji wan
re çend gotin got. W î ferman da û peşmerge li dorhela
herdu aliye gedûge bi cih û war bûn. Fermandare peşmer
gan got:
- Dema min tifîng teqand, hûn jî dest bi şer bikin.
Peşmerge wisa mewzî girtibûn ku, wan kozikeke weke
tîpa “U” li peşiya pasdaren Xumeynî danîn. Haya pasdaran
ji peşmergan tunebû. Tifîngen pasdaran li milen wan bû û
yek li pey yeke dimeşiyan. Nîşkave deng li wan hate kirin:
- Teslîm bibin! Hûn teslîm nebin eme we bikujin.
Ev deng, denge fermandare peşmergan bû. Pasdaran
tifîngen xwe ji milân xwe anîn xware û her yeke xwe
avetin erde. Peşmergan dor li wan girtin û wan kirin çem
bere. Piştî şereke kurt, anku di demeke kurt de peşmergan
pasdaran dîl (esîr) girtin. Peşmergan pasdaren birîndar
birin nexweşxane û esîran birin girtîgehe.
Li perçeyeke herema Kurdistana Rojhilat ya ku di bin
desthİlatdariya Partî D em okrat a K urdistana İran û
Komeleye de bû, hem nexweşxane û hem jî hepisxaneya
şoreşe hebû. Pasdaren faris yen dîlketî di girtîgehan de
bûn. Di nav esîran de yek hebû, nave wî Pervvîz bû. Perwîz
xortekî bejn zirav û çeleng bû. Bave Perwîz gelek dewlemend bû. Hersal dirave (pereye) ku li ser nave Xwede
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belav dikir, bi hezaran tümen bû. Bav û kale Penvîz gelekî
olperest bûn. Navbera bave wî û hecî, xoce, mele û îmaman gelek başbû. Dema ku di navbera peşmergeyen kurd
û dagirkeren faris û paşî di navbera dewleta Iran û Iraqe de
ku şer destpekir, kale Penvîz, be hemdî ji bo rewşa Penvîz
fikirî û ji xwe re di dile xwe de got: “Şer dest pe kir. We
roja Penvîze min jî be. ” U bi ve yeke ricifî, zer û zûwa bû.
Rabû gazî Penvîz kir û wî da pey xwe û bere xwe da riya
mala îmam. Ew çûn ber deriye mala îmam û li deri xistin.
Xulam ekî îmam derî vekir û wan derbase menzela
mevanan kir. îmam odeya xwe ya mevanan bi xalîçeyen
ecem yen giranbiha, rengîn û xweşik raxistibû. Dîwar bi
xalîçeyen dîvvaran û lewhen bi ayeten erebî hatibûn xemlandin.
Dema ew derbase ode bûn, îmam li ser limeje bû. Wî
limeja xwe kuta kir, zivirî silav da mevanen xwe. Penvîz
deste îmam ramîsa. Rûniştin, ji dine û axrete xeber dan.
Xulam semavvere dagirt, fıncanan danî ser seniye û bi îzet
û îkram ji wan re çay peşkeş kir. Wan çaya xwe vexwarin.
Kale Penvîz got:
- îmame min, ji bere ve bav û kalen me dibejine eqil ser
eqilan de ne. Meriye xwenda, ulmdar tim û daîm xwedane
fem û feraset in. Cenabe te dizane, şer dest pe kir. Di
demeke kurt de hemû xort û ciwanan we bigrin bine çek.
We wan bişeynin qada şer. Tu dizanî Penvîz, sermiyan,
hebik, ucax û delaliye mala me ye. We di demeke kurt de
roja wî jî be. . . Ji şer bireve, ew çax xîret û xeyseta me
qebûl nake. Di şer de Xwede neke belayek be sere wî, ew
çax dem û devvrana me gişt ber bi hewa diçe. Be Penvîz tu
nefereke mala me nikare bijî. Bi bihîstina we xebera xirab,
eze jî ji kerban sere xwe deynim, bimirim. Xwede we roja
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reş nişane me nede. Tu ne biyaniyî û ve yeke jî baş dizanî.
Ez ji te hevî û dexalet dikim ku, tu Penvîze min re niviştek
çebikî ku ew di şer de neye kuştin, tu tiştek pe nebe.
îmam bi baleke xurt guhdariya kale Penvîz dikir. Kale
Pervvîz ku gotina xwe qedand, edî îmam fam kir ku Penvîz
û kale wî ji bo çi hatine mala wî. îmam sere xwe hejand,
di hundire xwe de jî hesabe fen û futan, zexeliya dikir,
îmam mirovekî felbaz, çav vekirî û wisa jî xwedane deq û
dolaban bû. Fenen wî wek fenen roviye bû. îmam demeke
direj be deng ma. (Ew çax meriven ku wî bidiyana, we ji
xwe re bigotana: “Ev çawa mirov e ku wisa ketiye nav fikir
û ram ana...”) îman ji nîşkave sere xwe bilind kir û bere
xwe da kale Penvîz û got:
- Baş e, eze ji Penvîz re niviştek çekim ku guleyen
çekan ber bi wî ve neyen, heke ben jî bi saya nivişte we
cîde bibin xwelî. Le, tişteke din hey e... Ez gavek bere
ketim mitale û ketim heyra vî tiştî. Em bejin ku bi saya
nivişte güle li Penvîz neketin, le ku guleyen çeka Penvîz
xilas bûn û tifînga wî wek dare di deste wî de m a... Paşe
jî neyar hatin û wî dîl girtin.... Ew çax we çawa bibe?
Kale Penvîz bi gotinen îmam ve ricifî, zer û zûwa bû.
Dest û leven wî lerizîn, gewriya wî tije bû û bi awake nerm
peyivî:
- Qurban, ev tişten ku cenabe te dibeje qet nehatibû hişe
min. Tu çiqas bieqilî. Tu mirovekî ulmdarî û pewîste ku
dermane vî derdî jî tu bibînî. Heke ji deste min bihatana çi
îşe min li cem te hebû.
Bi ve yeke îmam dîsa xwe berda nav ramanan. Di
navbere de demek bihûrîbûn ku, îmam ji ciye xwe rabû û
ber bi pace ve çû. Li keleka pencere refe pirtûkan hebû. Wî
pirtûkek ji ref hani xware û hate dîsa li ciye xwe rûnişt û
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di nav rûpelen pirtûke de li ciheke geriya. Bedengiyeke bi
tirs û lerz di otaxe de hukim dikir. Tene vîzevîza meşan
dihat guhen mirov. îmam dîsa ji cihe xwe rabû, pirtûke
danî ciye wî û ji kale Penvîz re got:
- B e lâ ... Eze ji ve tiştî r e ji riyek bibînim. Nivişteke din
jî eze ji bo ve yeke çekim. Wexta ku Pervvîz esir bikeve, de
di cîde ji esîriye xilas bibe... Lebele ez ve nivişte ji her
kesî re çenakim. Ev nivişt gelek giranbiha ye û qîmeta we
gelek giran e. Tu fem dikî be ez çi dibejim?
Kale Penvîz sere xwe hejand û got:
- Bele, îmame min, ez baş fem dikim. Ji bo ve yekâ eze
xelateke mezin ji te re diyarî bikim. Meraqe vî tiştî neke.
Bi ve yeke ve kefa îmam hat, nîşkave ji cihe xwe rabû,
pirtûkan ji ref anî xware û dest bi nivîsandina nivişte kir.
Wî hinek nivîsî û zivîrî ji kale Penvîz re got:
- Eze du nivişt j i Penvîz re binivîsim. Yek ji bo güle ber
bi wî ve neyen, ya din jî, gava esîr bikeve, ewâ çawa ji
esîriye bifilite.
îmam nivişten xwe nivîsand û bi berfirehî, dûr û direj,
ji peş hetanî paş ji Penvîz re qal kir ku di şer de çawa bike
û bi çi şeweyî tevbigere. îmam tembî li Penvîz kir ku
nivişta “dijâ gulan” tâxe stuye xwe û ya din jî di paşila xwe
de verşe bide.
Li îrane dem û dewran anku desthilatdarî di deste
“îmanT’an de bû. Wan bertil jî dixwar û ji xelke xelaten
giranbiha jî werdigirtin. Kale Penvîz xelata îmam daye,
xatir je xwestin û bi k ef û hiz zivîrîn mala xwe. Di navbere
de demek derbaz bûbû. Rojeke bi fermî xeber şiyandin pey
Penvîz jî. Edî roja wî jî hatibû. Wî jî girtin bin çek û ewe
dî beşdare nav areşa îrane bûbû. Penvîz bû leşker. Di we
deme de Xumeynî ferman dabû û li dije kurdan şer dest pe
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kiribû. Arteşa îrane erişe axa Kurdistana Rojhilat kiribû.
Di navbera pasdar û arteşa îrane û peşmergeyen kurdan de
her roj şer hebû. Arteşa îrane hezeke leşken ku Penvîz jî di
nav wan de bû, şiyandin Kurdistane. Mifreza ku Penvîz
tede bû pir caran devvriye digeriya. Roja dawiya meha
nîsane bû ku peşmerge û leşkeren arteşa Xumeynî raste
hev hatin û dest bi şer kirin. Penvîz di şer de gelek tirsiya,
le wexta ku tembiye imam hate bîra wî, ji tirsa mirine bi
hindikayî be jî, xilas bû. Penvîz di nav axa şer de, li
dorhela xwe niherî, he denge tifîngan sar nebûbûn. Wî jî
hema bere tifînga xwe da ezman û hemû guleyen xwe bi
tewşe ber bi hewa ve avet. Wexta denge tifîngan edî sar bû,
ew jî cîde ji pey kevire derket û deste xwe bilind kir û wek
esîrî xwe siparte peşmergan.
Peşmerga gelek leşkeren arteşe yen din jî weke Penvîz
dîl (esîr) girtin. Peşmergan leşkeren îrane yen esîr girtin
birin girtîgehe. Çawa ku nexweşxana peşmergan ne weke
nexweşxaneyen modem yen dinin, wisa jî girtîgeha wan
ne wek girtîgehen ku mirov di heşe xwe de difikire bû.
Peşmergan malek vala kiribû, deıî û paceyen mehkem lexistibûn û wir kiribûn girtîgeh. Çend peşmergeyen nobedar
jî nöbet digirtin.
Leşkeren arteşa Xumeynî di girtîgehe de, di nav xwe de
dipeyiviyan û pire caran jî vvan ji xwe re digotin: “Ecep,
qey em pir xirab bûn, qey em nebihuştî (cenetî) bûn ku em
di şer de şehîd neketin. ” Ji nav wan leşkerekî ji şûna xwe
rabû, hinek peşve çû û bange nobedar kir. Herhal wî
dixwest lingek zû here bihuşte, loma ji peşmergeye nobe
dar re got:
- Min bikuje. Çima hûn min sax dihelin?
Peşmerge bi gotinen wî keniya û je re g o t.
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- Here li cihe xwe rûnî. Em esîran nakujin.
Le, Pervvîz ne wek girtiyen din be hevî bû. Ew bi hevî
bû. Ew cara ewil ji mirine filitî bû. Ya din jî tembiyen
imam di bîra wî de bû û nivişt jî di paşila wî de bû. Ji bo
ve yeke Pervvîz xwedane moraleke bilind bû. Wî di dile
xwe de digot: “Çawa ez bi saya nivişte ji mirine filitîm,
wisa jî eze ji dîlbendiye (esîriye) jî xilas bibim. ” Bi van
ramanan ve Perwîz ji cihe xwe rabû û li deri xist, bang li
nobedar kir. Nobedar bersîv da û got:
- Kî ye ew? Çi dixwazî?
Penvîz:
- Ji min re tasekî av bîne.
- Qey ava çere xilas bû?
- Na, ez ve ave venaxwim. Pevvîst e tu ji kaniye ji min
re tasek av bînî.
Peşmerge nobedar sere xwe hejand û got:
- Ew av ji kaniye hatiye, vedixwî yan venaxwî tu dizanî.
Ez j i te re ava nû naynim. Ji bîr neke ku tu dîlbendî.
Nobedar gotina xwe kuta kir û zivîrî, derî girt û ji
Pervvîz dûr ket.
Pervvîz qehirî, hers b û ... Heta niha kîjan gotina vvî bûbû
didu ku îro tasek av dixvvaze û je re naynin... Bi van
ramanan ve heş di sere vvî de nema, bi hers li derî xist. Bi
denge lexistina derî ve, nobedarekî derî vekir û bi hers ket
hundir û xvvest ku çend sîle li vvî dîlbendî bixe. Le, evv çax
nobedare din ku nave vvî Xoşnav bû, deng li hevale xwe
kir, got:
- Çiye heval, li vvir çi dibe? Evv çi dixvvazin ku bû du car
derî dikutin?
Nobedare din bersîva Xoşnav da û got:
- Xortekî cahil tasek ava teze dixwaze. Min jî ji vvî re
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got ku ava çere jî nû ye, taze ye. Çima tu we venaxwî? Wî
jî got “ez venaxwim. ” Niha ez herim çend sile bidim bine
guhe wî ku hişe wî be sere wî.
Xoşnav:
- Heval, tu çi dibejî? Qey tu dikarî zilm û tehda li wî dîlbendî bikî? Çawa deste te le radibe?
Nobedar:
- Çima nikarim... Wî çend saet bere güle berdidan me.
Wan du peşmerge şehîd kirin û çima ez nikarim du sile
ledim?
Xoşnav:
- Bele, rast e, wan çend saet bere güle berdidan me û du
hevalen me şehîd kirin. Lebele, ew çax me jî güle berdidan
wan. Le, niha çek û sîlahe wan di deste me de ne, ew jî di
bin deste me de dîl mane. Wexta ku evv peşmergen me dîl
digrin, peşmerge birîndar bin jî, di cih de wan dikujin. Evv
ve hovîtiye dikin, lazim e em jî bikin? Heke em jî wek wan
bikin, çi ferqa me û vvan heye? N a heval! Em ji bo wek
mirovan bijîn û ji bin nîre koledariye xilas bibin, şer dikin.
Ev doz doza netevvî ye, daw û dozekî miqedes e. Di ve re
de em ten kuştin û mirovan dikujin. Ji ber kû em mecbûr
diminin... Heval, tu bisekine, ez je re ave binim.
Peşmerge Xoşnav çû tasek ava teze ji kaniyi anî, deriye
girtîgehe vekir û ji Pervvîz re got:
- Birader, te tasek ava teze xwestiye, ha min ji te re niha
ji kaniye anî.
Pervvîz tasa ave ji deste Xoşnav stend û bi lez -herhal
dîlbendîtî bi wî gelek zor hatibû- ber bi kuncike ve çû, tasa
ave danî peşbere xwe. Nivişta ku imam je re çekiribû ji
paşila xwe derxist, se car ramûsa û da ser eniya xwe û paşî
kaxize nivişte hedî hedî vekir, heste (çaqmaq) ji berîka
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xwe derxist û we vexist û da bine kaxiza nivişte...Nivişte
şevvitand û xweliya we kir nav ave, bi peçiya xwe xweliye
di nav ave de belav kir û tase bire ber deve xw e... Penvîz
di se qurtan de ava tase vexwar. Tase danî erde, li derdora
xwe niherî, hevalen wî yen dîlbend û nobedar Xoşnav bi
heyr û şaş metalmahiyekî va li wî dinerin. Wî qet îstîfa
xwe xirab nekir, ji ciye xwe rabû û ber bi den ve çû.
Xoşnav he derî negirtibû. Keleşkofa wî di dest da bû û
li rewşa Penvîz dinheriya. Wî dît ku Penvîz dixwaze ji
girtîxane derkeve û bireve. Ew çax wî deng li Penvîz kir û
got:
- Bisekine! Tu birevî, eze te bikujim.
Penvîz, bi tirs û lerz zivirî... Laş û gewde wî giran bû,
lingen wî edî nikaribû bare gewde wî bikşîne. Ew çax bi
dengekî nizm û lerizîn pirsî:
- Qey tu niha min dibînî? Çawa perdekî reş nehatiye ser
çaven te?
Xoşnav bersîva wî da, got:
- Çima ez kor im ku te nebînim? Qey ez ker im ku tu
dixwazî min bixapînî! Here, ji xwe re wek hevalen xwe
bedeng bisekine, nexwe eze te bikujim.
Penvîz bi tirs û lerz zivirî kuncika xwe. Şûşa dile wî
şikestiya. Kelogirî kete nava levan û di dile xwe de digot:
“Çawa îmam min û kale min xapand? Ewqas derew jî kir.
Kale min rûçikand. Çi îmamekî sextekar derket. ”
Xoşnav bi ecebmayî li Penvîz dineri. Dile wî pe şewitî.
Ji hal û rewşa vî dîlbendî qet tiştek fem nekiribû. Wî dît ku
Penvîz hûr hûr digrî, ew çax derge vekir û ber bi wî ve
ç û ... Li keleka wî rûnişt, keleşkofa xwe da ser çoke xwe û
demeke bedeng ma û paşî je pirsî:
- Ev çi bi te qewimî? M in ji te qet tiştek demexist. Te
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av xwest, min j i te re anî. Te kaxizek şevvitand û xweliya
we bi ave re vexwar. Şûnda jî te xwest tu birevî. Ka ji min
re serpehatiya xwe şîrove bike.
Penvîz bi gotinen Xoşnav ve hizî bû. Hestiren çaven wî
wek barane dihat xware. Ew demeke bedeng ma, wî
hestiren xwe paqij kir, li der û dora xwe bi çaven valahî û
berxweketî niherî û got:
• îmame sextekar.. .
- Kiye îmame sextekar? Çi bûye? Çi aniye sere te?
Penvîz serpehatiya xwe bi berfirehî, dûr û direj ji
Xoşnav re qise kir û got:
- Heger ez nemirim, eze tola xwe ji îmame sextekar
bistînim.
Xoşnav deste xwe li pişta Penvîz xist û je re got:
- Heke tu dixwazî bi saxî ji vir bifılitî, ji berpirsiyaren
me re poşmaniya xwe diyar bike. Sond bixwe û careke din
li dijî gele kurd şer neke. Ger tu van şertan bînî cih, ez
bawer im we te azad bikin. Ji bo ve bifikire û paşî bersîv
bide.
Di we deme de, dîlbenden ku sond bixwarana û soz û
peyman bidana ku li dijî gele kurd careke din şer nakin,
peşmergan wan azad dikirin.
Xoşnav, serpehatiya Penvîze faris ji hevalen xwe re û ji
fermandare peşmergan re qal kir. Fermandare peşmergan
xeber ji lîqe partiye re şiyand. Demek bihurî, berpirsiyarekî partiye hat mintîqe û ji fermandare peşmergan re
got:
- Di girtîgeha we de dîlbendekî bi nave Penvîz heye. Ez
hatime ku îfade wî bigrim. Heger tu betalî, tu jî bi min re
bî baştir dibe.
Fermandare peşmergan ferman da ku Penvîz binin
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hizûra wan. Nobedaran Penvîz ji girtîgehe dencistin û wî
birin. Ew çax Penvîz gelek tirsiya, wî ji xwe re digot,
“Eceb, vana dixwazin min bikujin?” Penvîz anîn cem
berpirsiyare partiye. Berpirsiyar hal û rewşa Penvîz pirsî û
jâ re got:
- Heke em te azad bikin, tüye çi bikî?
Penvîz:
- Eze imame sextekar bikujim.
Fermandare peşmergan:
- Ew me eleqeder nake, ew mesela te û îmam e. Ne ya
me ye. Ya me ew e ku; tu soz û peyman bidî me ku careke
din li dijî hezen gele kurd şer nekî.
Penvîz:
- Ez bi hezar caran sond dixwim ku careke din li dijî
peşmergan şer nakim, li dijî biraderen kurd tu tişteke xirab
pek naynim. Heger ji deste min be, eze alîkariya doza we
ya bi heq bikim, bibim dost û alîgirekî doza heqe kurdan.
Berpirsiyare partiyâ:
- Eme te azad bikin, le ne ji bo ku tu biçî imam bikujî
yan jî nekujî. Em te berdidin, azad dikin ji bo ku te sond
xwar tu li dijî me şer nakî.
Partiye biryar da û Penvîz azad kirin. Edî Penvîz azad
bû. Wî cil û lîbase xwe guherand, kincen nû li xwe kir û
xatir ji peşmergan xwest û bere xwe da bajare xwe. Ew çû
mala xwe. Wî dît ku dewr û devvrana mala w î wek bere ye.
Pîra Penvîz li male bû. Keyfa we hatibû ku Penvîz bi sax
û silametî vegeriyabû male. Le, kale wî ne li wir bû.
Penvîz ji pîra xwe pirsî:
- Ka kale min?
Pîra wî ji kezebe axînek kişand û got:
- Sere te sax be. Kale te çû ser heqiya xwe. Ew gelek li
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ber te ket û dayax nekir.
Penvîz kelogirî bû. Deste xwe kire keleka xwe, pişta wî
xûz bû û li kuncikeke male bi bedengî cihe xwe girt. Ew
demeke ji dorhela xwe dûr ket, fıkirî, ramiya û giriya.
Dema ku ew ramiya, ji xwe ve veciniqî û ji xwe re got,
“Dive ez imame sextekar bikujim. ”
Ev fikir di hişe wî de cih girtibû. Wî sedeme hemû tiştan imam didît. Penvîz rabû, demança şeş derbe bi dizi
xiste keleka xwe û qesta mala imam kir. îmam ne li male
bû. Ew li mizgefte bû. Penvîz zivîrî, li ber dere mizgefte
benda îmam sekinî. Mizgeft belav bû. Di dawiye de îmam
jî derket ku here mala xwe. Le, ew çax çaven îmam li
Penvîz ket, wî ew nas kir û biheyirî ber bi Penvîz ve çû,
gihîşt cem û je re got:
- Derbasî be! Em pehesiyan ku tu dîl (esîr) ketî. Te
gelek teda dît yan na?
Penvîz bersîva îmam neda. îm am axaftina xwe domand
û got:
- Sere te sax be! Kale te gelek meraqe te kir û bi we
meraqe jî çû rehmete. Min tim dil dida ber. Min je re digot
ku we Penvîz bi saxî ji dîlbendiye xilas bibe û vegere be
vir. Le bele wî gelek meraqe te dikir.
Penvîz qeriya ser îmam û je re got:
- îmame sextekar! Tu bûyî sedeme mirina kale min.
Nivişten te jî derew bû. Edî te mirine heq kiriye.
îmam tirsiya, zer û zûwa bû. Wî keys û fersend nedî ku
bireve yan jî bi çend gotinen derew Penvîz bixapîne.
Penvîz demança şeşderb ji ber xwe kişand û gülen
demançe di laş û bedena îmam de vala kir. Penvîz îmam
kuşt, tu f kir İaşe wî ye mirî û ji wir dûr ket, bere xwe da
çiya.
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Rojek dostekî peşmergan ji bajar hatibû gund û bi xwe
re hinek rojnameyen farisî jî anîbû. Xoşnav çaven xwe li
rojnameyan gerand û bi dengekî bilind ji hevalen xwe re
wisa got:
- Hela li min guhdarî bikini
Xoşnav dest bi xwendina nûçeyeke rojname kir. Nûçe
weha bû: “Di navbera pasdaren komara İslâmî û yân li dije
şoreşa Îslamî derten de şereke giran çebû. Pasdaran ji xayinen dij şoreşe gelekan kuştin. Di nav wan kuştiyan de,
qesase îmame mizgefta bajer, Penvîz Gulampere xaîn jî
heye. ”
Xoşnav ku xwendina ve nûçeye kuta kir, demeke çaven
xwe girt û bi xwe re mitale kir. Wî di dile xwe de got:
“Nexwe Penvîz ata xwe anî cih. Wî him îmame mizgefte
kuşt û him jî li cem şoreşgeran, azadîxwazan cih girt...
Aferim Penvîz, tu merxas derketî!. . .
* J i pirtûka “Evin û J iy a n ” Sala çape: 1991 Stockholm
Tebinî: Dema ez li rojhilate Kurdistarıe (Kurdistana
îrane) li cem peşm ergeyen P arti Demokrata Kurdistana
Irane bûm, ez bûbûm şahide ve bûyere. P işti ku ez j i
Kurdistana Rojhilat vegeriyam û derbase Ewropaye bûm,
min ve bûyera P envîz weke kurteçîrok nivîsî û di rojnameya “Roja JVelat” - ya ku li Ewropaye derdiket- de
weşand.
Paşe j î min ve kurteçîroke di pirtûka xwe ya yekem ya
bi kürdi "Evin û Jiyan ”e de weşand.

JINA HEFSKIRÎ
Mal bata Nevvîne ji ber sedemen aborî hatibûn li
Almanyaye cîh û w ar bibûn. Bave we di karxanek de karker bû. Dayika we jî di nexweşxane de dixebitiyan, paqijî
dikirin û li kesen kal (pir) mezedikirin.
Newîn û biraye wî Sedat jî di dibistane de dixwendin.
Xwendevane dibistane tevlohev bûn. Biyanî jî hebû û
Alman jî hebû. Nevvîne ji xortekî Alman hezdikir. Ye
Alman nave wî Hans bû û wî jî ji Nevvîne hez dikir. Newîn
û Hans tim bi hevre digeriyan. Nevrin û Hans dixwestin bi
hevre bizevricin. Nevrine, evîna xwe û Hans ji diya xwe re
vekir. Dayika Nevvîne, je pirr aciz bû, pe re şer kir û got:
- Em misilman û ew gawir; çawan tu bi wî re dizewicî.
Bave te bi ve revvşe bihesî de te bukije.
Nevvîne ji Hans re qal kir ku hezkirina xwe û vri ji diya
xwe re qal kiriye û diya vve gotiye, ew kafire em misilmanîn, nabe ku tu bi wî re bizevricî.
Hans got, “Ez ji te gelek hez dikim. Dile min ketiye te.
Ez evîndare te me. Ji bo te ez amade me ku her tişt bikim.
Ji bo xatire evîna me, ez dikarim bibim misilman jî. ”
Van gotine Hans pirr keyfa Nevvîne hanî. Nevvîne dest
avet hustiye vri û ew ramîsa, maçî kir. Demek bi hevre man
û paşe Nevvîne xatir ji Hans xwest, lez kir çû male û ji diya
xwe re got:
- Ez bi Hans re axifîm. Ew ji bo hezkirina xwe qebûl
dike ku bibe misilman. Ve tiştî ji bave min re jî beje. Ez
dixwazim bi Hans re bizevricim.
Bi şev, diya Nevvîne ji bave we re got ku Nevrin û Hans
ji hev û du hez dikin û dixwazin bi hevre bizevricin. Bave
Newîne kir qere qîr. Şer kir, çere Nevvîne kir, ter û tijî kufur
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kir, dijmîn da. Bave Newîne usan Jıers bibû, hetanî vve roje
cama deste xwe nedabû keça xwe, qet lenexistibû. Ji hersan du se sîle li bine gohe Nevvîne xist. Bave Nevvîne him
digiriyan, hem jî diaxifiyan, digot:
- Eze çawan keça xwe bidim ve gawirî?. Ji Hanzo re
keçen Alman qehet bûne ku te bi keça min re dizevvice.
Bave Nevvîne ji hersan, ji kurike Alman Hans re nedigot Hans, digot Hanzo û çere wî dikir.
Malbata Nevvîne biryara xwe ya qethî dan ku de keça
xwe nedin Hanse Alman. De vve bi küre ape vve re
bizewicînin.
Küre ape Nevvîne je du sal piçûktir bû. Nevvîne je hez
nedikir û nedixwest ku pe re bizevvice. Nevvîne ji malbata
xwe re digot:
- Hûn çebikin jî, ez bi küre ape xwe re nazewicim.
Bave vve jî ledixist û digot:
- Bi zore be jî eze te bi küre biraye xwe re bizewicînim.
Newîn neçar bû. Nizanibû çi bike. Çavvan malbata xwe
îqna bike ku behelin ew bi Hans re bizewice. Nevvîn li ser
ve tiştî pirr fikiriya. Her roj Hans didiyan û pe re diaxifıyan. Hans jî şaş mabû, nizanibû çi bike.
Nevvîne li gor xwe riye kî çareserkirine dît. We xist heşe
xwe ku ew bi Hans re raze û bakîretiya vve xirab bibe, de
ew dem malbata vve, mecbûr bimînin û ew bi Hans re
bizevvicînin. Nevvîn dizanibû ku keça nebakîre kes vve zû
bi zû nabe, pere nazevvice. Küre ape vvî jî ku pe zanibe ew
nebakîre ye, de pere nezewice. Nevvîne ve fikre xwe ji
Hans re qal kir. Nevvîne je re got:
- Ev tradisyona me ya kulturî ye. Em wek Almanan,
Ewropiyan nînin. Li cem me bi keçen nebakîre re kes
nazevvice.
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Nevvîne, Hans îqna kir ku bi hev û du re razin û Hans
bakîretiya vve xirab bike. Ere, vve û Hans ji hev û du hez
dikirin, le hetanî ew roj Hans deste xwe nedabûn pe,
bakîretiya vve xirab nekiribûn. Tene vvan hev û du
radimîsiyan. Pişte ramîsane, ji xwe Nevvîne jî nedixwest
ku Hans peşte biçe. Le ev roj de bigîhîştana mirade xwe.
Keça bakire Newîn bi Hans re raza. Henîk cane (İaşe)
we eşa, le qet xema Nevvîne nebûn. Ew gihîştibûn mirade
dile xwe. Çarşeva bine Nevvîne xwîn bûbû. Nevvîne
çarşeve rakir, qat kir ku bibe bi dayika xwe nîşan bide û
beje ez waye bûm jin, bakîretiya min xirab bû. Hans ji hale
xwe memnûn bû. Ew jî gihîştibû mirade xwe û tehma kir
ine di deve wî da bû.
Nevvîn çû male û ji diya xwe‘ re got ku bi Hans re razaye û bakîretiya vve xirab bûye. Diya vve pe re şer kir, le hers
bû. Le diya vve qet bawer nedikir ku bakîretiya vve xirab
bûye.
Di nabeyne de du meh derbas bibû. Nevvîn ji Hans
hamîle mabû. Nevvîne ji diya xwe re got ku evv hamile ye
û rapora doktor pe nîşan da. Veca diya vve bavver kir,
qeriya, giriya, pore xwe kişand. Diya vve got:
- De bave te me bukije. Te çavvan weha kir. Tu bûy qehpik.
Diya vve, mecbûrî ve rewşa Nevvîne ji bave we re qal
kir. Çave bave vve sor bû, hers bû û kete ser Nevvîne, leda,
leda. . . Pişte lexistine vve kir ode û derî li ser girt. Hendî
nehiştin ku Nevvîn ji ode derkeve, an jî yek biçe ode cem
vve. Di hundire male de Nevvîne hepis kirin.
Çend roj derbas bû. Hû jî Nevvîn di ode de hepiskirî bû.
Kurike Alman Hans ji bo ku bibû çend roj Nevvîne
nedîtibû, vve meraq dikir, ka gelo Nevvîn nexvveşe, an tiştek
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pe bûwe?.
Hans çû mala Nevvîne ku pirsa vve bike, ka bi Nevvîne çi
bûye?. Malbata Nevvîne, Hans û Nevvîne bi hev û dû re
nedan nîşandane. Biraye Nevvîne bi çov û ezinga li Hans
xist. Di dev û poze Hans de xwîne avet derva. Le Hans ji
bo xatire Nevvîne neçû cem polîs gilî û şîkayeta biraye vve
nekir, negot ku wî lexistiye.
Paşe diya Nevvîne ji Nevvîne re got ku Hans hatiye pirsa
vve kiriye û biraye vve jî li Hans xistiye. Newîn li ber lexistina Hans ket, giriya, çave vve tijî hestir bûn.
Malbata Nevvîne je re gotin:
- Dive tu bebike ji ber xwe bikî.
Le Nevvîne qebûl nekir, got eze bebika xwe bînim dine
û bi Hans re jî bizevvicim.
Ev bibû çend hefte ku Nevvîn di hundire ode de hepiskirî bû. Hevala keç ya Nevvîne, nave vve Seher bu û vve jî
ji bo ku zuve Nevvîne nedîtibû, merak kiribû. Seher çû
mala Nevvîne. Diya Nevvîne derî vekir. Ev roj bav û biraye
Nevvîne di male de nebûn. Sehere ji diya Nevvîne re got:
- Nevvîn zûve nexvviyaye. M in meraq kir. Gelo
nexvveşe. Loma ez hatim ku pirsa vve bikim.
Diya Nevvîne got, “Keça min, derbaze hundir bibe.
Tofane hatiye sere me. Were hundir, rûne ez ji te re qal
bikim. ”
Seher derbaze hundir bû. Runiştin. Diya Nevvîne bi kurtayî je re qala revvşa Nevvîne kir. Sehere bi meraq gohdarî
kir û paşe rabû ser lingan got:
- Nevvîn di kijan odeye da ye?. Derî veke, dive ez vve
bibînim û püre biaxifim.
Diya Nevvîne deriye ode vekir. Nevvîn xvve dev û rû
avetibû û direjketibû. Wexta ku derî vebû û Nevvîne Sehare
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dît ku ket hundir, di cîde rabû ser linge xwe, pele we
tunebû ku bifire. We û Sehere dest avetin hustiye hev û du.
Çave Newîne tijî hestir bibû, digiriya. Nûha, hem ji derdan
û hem jî ji bo ku Seher hatibû cem we ji keyfan digiriya.
Seherâ ji diya Nevvîne re got:
- Tu derî li ser me bigre û here. Em hinek bi hevre tene
bimînin, biaxifın.
Diya Newîne derî girt li ser wan kilît kir û çû. Newîn
hinek jî giriya û paşe hestire çave xwe paqij kir. Sehere
got:
- Eee!. Keça xemgîn, de bûje. Ev çiye hatiye sere te ku
te li ve ode hepis kirine?.
- Newîne peş hetanî paş rewşa xwe ji Sehere re dûr û
direj qal kir û dawî got:
- Ez wusan bi dert û kul û keder im, difikirim ku xwe bi
xwe bikûjim, întîxar bikim.
Seher:
- Na, keçe, nabe. Carek fikre xwe kuştine ji sere xwe
derxe. Tu tiştek wek jiyane girîng nîne. Ez li dijî zewicandina bi zore me. Le te baş nekiriye ku tu bi kurike Alman
re razayî. Gelo kurik bira jî dixwaze bi te re bizewice, an
çend meh keyfa xwe bi te bike û paşe dev ji te berde, yeka
din ji xwe re bibîne? Nûha di zike te de bebik heye, gelo
Hanse Alman bebik dixwaze? Ku ew beje ez bebik
naxwazim de çawan bibe? Dive tu li ser van hemû tiştan
baş bifikirî.
Newîn:
- Hans dixwaze. Ez çi bejim ew nabeje na. Ji bo ku bi
min re bizevvice, wî misilmanîtiye jî qebûl kir. Wî göte ji
bo xatire evîna me, eze bibim misilman. Tene, bes bila
mal bata te behile em bi hev û du re bizewicin, ew çi bejin
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ez qebûl dikim.
Seher:
- Malbata te ne baş kiriye ku te li ve ode hefs kiriye. Eze
nûha ji diya te re bejim ku ew te serbest bemedin, eze
giliya wan bi polis re bikim. Eze wan bidim tirsandine, de
te berdin.
Newîn:
- Ez qet texmîn nakim ku min berdin. Qet bavveriya min
bi wan tüne ye. Ji xwe bave min ji dayika min re gotîty, em
we ji vir, ji Almanyaye bibin welat, li we bebike ji ber
bikin û we li we bidin mer, we bizewicînin û ben.
Seher:
- Na!. Nebe, nebe tu bi wan re neçî. Qet beylû nabe, te
bibin li we û bejin doza namûse ye û te bûkijin. Bi wan re
neçe. Eze alîkariya te bikim. Eme çareke bibinin.
Newîn:
- Ere min nekûjin ji, gava li we min bidin yeke din, ew
ji ji bo min mirin e.
Seher û Newîne hinek ji bi hevre axifıyan û Seher rabû,
li deri xist, diya Nevvîne hat kilîte deriye ode vekir. Sehere,
Nevvîne ramîsa û xatir je xwest. Li aliye ber deriye derva,
Sehere ji diya Nevvîne re got:
- Ji mere xwe re bibeje, ger hûn Nevvîne ji hefsa ode
bemedin, eze biçim cem polis û giliya we bikim.
Sehere van gotinan got û xatir ji diya Nevvîne xwest û
çû.

Di nabeyne de du-se roj derbaz bû. Sehere, Newîne
nedît. We fam kir ku ew ji hefsa ode bemedane. Ji xwe
diya Nevvîne tirsiyabû û nevverabû ji mere xwe re bibeje ku
hevala Nevvîne, Seher hatiye male û bi hemû tiştan hesiya
ye.
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Roja çaran Sehere ji mala Nevvîne re telefon kir. Diya
Nevvîne rahişt telefone girt û bersîv da.
Seher:
- Alo. Ez Seher. Ha. . Xaltî tûyî. Ka we Newîne bemeda. Wella eze biçim cem polis.
Diya Nevvîne:
- Bise keçam, ez ji te re rastiye bejim. Ez nevverabûm ji
bave we re bibejim ku tu hatî cem Nevvîne. Nûha, ez bakim
bave we tu bi xwe je re bej.
Seher:
- Başe, bake pe. Ez je re bejim.
Bave Nevvîne hat ser telefone. Sehere je re got ku ew bi
rewşa keça wî Nevvîne dizane û ku keçike ji hefsa ode
bemeda, de biçe giliya wan ji polis re bike. Bave Nevvîne
pirr aciz bibû. Di telefon^ de bi Sehere re şer kir. Göte tu
kî ye, çi heqe te heye tu tiliya xwe dixî nav tişten me yen
malbatiye, kî j i te re gotiye ku m in keça xwe hepis kiriye?
Bave Nevvîne bi hers van tiştan got û telefone girt.
Bave Nevvîne, ew şev bi jina xwe ra ji şer kir. Jina vvî ji
got:
- Weha nabe. Me keçike hefs kiriye. Dive em we berdin
derva, biçe nav hevalen xwe. Polis pe bihese de sere me
bikeve teşxelan.
Bave Nevvîne, ew şev ji kerban raneza. Hetanî sere sibe
xwe di nav ciyan de bir û hani, kire ufte kufi. Sere sibe
rabû ji jina xwe re got:
- We berde. Bila biçe suke, nav hevalen xwe, hetanî ku
em haziriya xwe biqedînî û we bibî welet.
Bave Nevvîne ji male derket çû kare xwe. Diya vve, çû
derî vekir û ji Nevvîne re got:
- Keça min derkeve. Tu azad î. Here cem hevalen xwe.
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Le, me jî bifıkire. Ev çibû te hanî sere me. Nebe nebe tu
dînîtiyek nekî, nerevî bi ciyek va neçî.
Newîn:
- We min bi xera Sehere re berda. Ku ew nehatana vir û
bi ve rewşe agahdar nebana, we min bemedida.
Newîne nan jî nexwar û derket çû derve. Ewil çû Hans
dît, je re hemû tiştan qal kir û dawî got:
- Dive em çarekî bibinin. Ya xwe vana ewe min bibin
welat û li we an min bukijin, an jî min bidin merekî kalepîr.
Ew jî ji bo min mirin e.
Hans:
- Çira te bukijin? Ev çi tewir kultura (çanda) we heye?.
Newîn:
- Ye me ewaye. Bûye adet û anane. Ev tradîsîonek e, je
re dibejin namûs. Keç û jinan dikujin û dibejin me namûsa
xwe paqij kir. Namûse bi xwînretine, bi xwîne paqij dikin.
Hans:
- Tiştekî ecep e. Li cem me ewropiyan tişten weha tüne
ye. Keç an jî xort kî bixwaze bi wî/we re dizewice. Li cem
we keç û jin qet azad nînin. Bi sedan, hezaran keç û xorten
Alman bi biyaniyan re zewicîne. Binere rojnama îroyî
nivîsandiye; Keçikek Swîsrî bi yeke Kurd re zewiciye û
paşe jî pere çûye çiya, bûye gerilla û li herema Dersime
hatiye kuştin.
Newîn:
- Bele, usane!. Eme, em jina hefskirî ne. Le ez çibikim?
Dive em ji ve rewşa xwe re riyek bibinin.Hans:
- De beje, em çibikin?. Malbata te nahele em bi hevre
bizewicin. Tu wan terk bikî û bey cem min bijî, de malba
ta te me rehet nehele, de ben lime bixin. Eme çawan
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bikin?.
Newîn:
- Di welate me de gava ku keç û xortek ji hev hez bikin
û malbata wan qayîl nebin ku bi hevre bizewicin, xort,
keçike direvîne, paşe jî hinek şexsiyeten rûsipî dikevin
nabeyne û herdu malbatan li hev û dû tinin. Le ye me
hevvce lihevhatine nake. Ez dibejim were ez û tu bi hevre
birevin, ji ve bajare biçin bajarekî din û İi we bi hevre bijîn.
Hans:
- Yanı, ez jî wek hemwelatiyen te ku dikin, te birevînim?
Newîn:
- Here welle! Min birevîne. Xeyne ve tu riyek tüne ye.
Hans li ser ve peşniyara Newîne şaş mabû. Nizanibû çi
bersîv bide. Got:
- Dive ez hinek bifikirim. Çend roj paşe ez bersîva te
bidim.
Newîn:
- Çira çend roj paşe? Aniha bersîv bide. Qey tu ji min
hez nakî? Beje ere an na?
Hans:
- Ez ji te hez dikim. Le, eme biçin kîjan bajar? Ku em
biçin û paşe malbata te ben me li we bibinin, de çawan
bibe? An jî ji bo ku min te revandiye, bav û biraye te ben
min û te bukijin. Wella ez ditirsim û ez naxwazim tiştek be
sere te. Tu bey kuştin eze qehr bibim, dîn bibim.
Li ser mesela revandine, çend roj di nav Newîne û Hans
de bi mineqeşe derbas bû. Bave Newîne bileta firoke
sitend ku se roj paşe we bibe welat.
Newîn çû ji Hans re got:
- Bave min bilete sendiye. Se roj paşe min dibe. Tu min
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direvînî an na? Ku tu qebûl nekî, hendî carekî din tu min
nabînî, çave te bi min nakeve. Eze xwe bukijim, an jî eze
bi sere xwe birevim ciyek va biçim. Le, hendî hew em hev
û dû dibînin.
Hans mecbur ma, qebûl kir. Ew û Newîn bi hevre
reviyan çûn bajarekî din û li we bi hevre jiyana xwe berdewam kirin.
* Jip irtû ka “Jin û Zîndarı” Çap: 1994 - Stockholm

BENDA ÇEPE TIRKAN NESEKININ!
Ve çîroke peşkeşe Kürden kıı di nav
çepen Tirkan de cîh girtine dikim.
Malbata Harun ji ber sedemen aborî ji bajarekî kurdistane koç kiribû, hatibun îstenbole. Malbatekî feqir bû. Di
herema Ümraniye de ji xwe re xaniyekî biçûk di şevekî de
lekiribûn. Ji wan xaniyan re male “gecekondu” (malen
pişevdanîne) digotin. Ew kesen ku di malen peşevdanîne
de dijiya, hemû jî feqîr û belengaz bûn.
Bave Harun ji xwe re emeletî dikir. Keda xwe difrot,
karen zor û zehmet dikir, xweydana xwe paqij dikir, ew
çend kurişe ku kar dikirin pe malbata xwe, jina xwe û
zaroke xwe xwedî dikir.
Di nabeyne da çend sal derbas bibû ku ew hatibûn
Stenbole. Bave Harun ji ber kare giran e emeletiye be hal
ketibû, qels ketibû, nexweş bû. Ji ber feqîriye, xizaniye û
neçariya aborî ew hendî nikaribû Harun di dibistane de
bide xwendin.
Harun dev ji dibistane berda bû û ji bo alîkariya malba
ta xwe bike li ber qehwe kar dikirin. Kare qehwe hemû di
hustiye Harun da bû. Wî hem çay çedikir, dezgecîtî dikir,
hem jî çay û qehwe belavdikir. Marqecîtî dikir. Miroven
şoreşger yen herema Ümraniye hemû dihatin qehwa
Harun. Ji wan şoreşgera çend kes hevalen Harun yân dibis
tane bû. Ewan bi Harun re tekili danîbû, pirtûk û kovar
didan Harun, wî jî vana dixwendin.
Pişte demek Harun jî bibû hevale wan şoreşgera. Di
herema Ümraniye da rexistinin çepe Tirka hebû. Harun bi
esle xwe kurd bû, le di nav rexistinekî Tirka de cîh girtibû.
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Harun bi xwendina pirtûka zanatiya xwe peşta biribû. Wî
hendî bi hesanî bi kesen rexistinen din re li ser pirsen
siyasî mineqeşe (gengeşe) dikir.
Demekî dûr û direj derbas bibû. Di nav pevajoye de
Harun bi kurdîtiya xwe ve qelibîbû. Wî veca giranî dabû
pirtûken li ser pirsa mîllî (netewayî) û wan pirtûka
dixwend. Harun li ser pirsa netewayî ya kurd bi hevalen
xwe re, bi endamen rexistina xwe re jî mineqeşe dikir.
Hevalen wî ye rexistinî je re digotin:
- Pirsa netewî (mîllî) talî ye. Pirsa eslî a çînayetî ye. Ku
em şoreşe bikin, we gave eme heqe kurda bidin. Kürden ku
di nav rexistinen çepe Tirka da ne û xaseten yen ku di nav
rexistina me de ne, ji bo ku ew entemasyonalîst in, loma di
nav rexistina me da cîh girtine.
Harun demekî direj bi van dîtinen hevalen xwe û rexistina xwe bawer kir, xwe bi van dîtinan xapand. Di nav we
dema direj de rexistina wî çi kar da pe, wî kir. Hemû
wezîfen ku rexistine da pe, bi cîh anî.
Rojek wek her rojî, Harun hat male, dît ku küre xale wî
Dara hatiye mevaniya wan. Harun xerhatine le kir, bi destî
wî girt, hev û du maçî kirin. Ev bibû çend sal bû ku Harun,
Dara nedîtibû. Dara çiqas mezin bibû. Tam bibû xortekî
temam.
Dara ji bo karekî xwe hatibû îstenbole û pişte heftek
yan deh rojan de vegeriyana Kurdistane. Dara xortekî
şoreşger û zana bû. Wî û Harun li ser pirse siyasî û pirsa
mîllî ya netewa kurd bi hevre pirr mineqeşe kirin. Dara ji
bo mesela kurd û Kurdistane rexne li Harun digirtin. Harun
dîtine rexistina xwe diparazt. Le Dara van dîtinan çirûk
dikirin, xeletî û tewşiya ditina rexistina Harun dadaniya
hole.
65

Axaftina Harun bi Dara re û rexneyen Dara di sere
Harun de pirr pirsa çekiribû. Di mineqeşan de Dara ji
Harun re digot:
- Tu kurd î, le tu Kurdistane nas nakî, rewşa gele kurd
nizanî. Çave te kor e, perde kişiyaye ser, tu pirsa netewa
xwe nabînî. Xera rexistinen Tirka ji gele kurd re tuneye.
Ew nikarin gele kurd rizgar bikin. Rexistina te û hemû rexistin û partiyen çepen tirk dibejin ku em şoreş bikin, eme
heqe gele kurd bidin. Baş e, ku ew şoreş nekin de çawan
bibe? Gele kurd ji bo destxistina heqe xwe de benda wan
bisekine. Ev dîtinekî çewt e. Ev dîtin bi eşkera ji gele kurd
re dibeje, denge xwe nekin, benda şoreşa me bisekinin. Bu
hefite (70) sal e çepen Tirka şoreş nekirine, nûha peve jî
nikarin bikin. Çepen Tirka (çend istisna ne tede) hemû jî
sosyal şoven in. Duvika kemalîzme ne. Ew nikarin gele
kurd xilas bikin. Rizgariya gele kurd bi deste gele kurd e.
Ew ancax bi hez û quweta xwe xwe rizgar bikin. Gele kurd
benda wan nesekiniye û nasekine jî.
Van gotinen Dara li ser Harun pirr tesîr dikirin. Ji xwe
gava Dara diaxifiya, te digot qey wî zanatiya îlmî xitim
kiriye û ew pîspore pirsa netewayî ya mileten (netewen)
bindeste.
Ev roj Harun neçubû kar û ji Dara re got:
- Tu mevane me yî, min te di bajer de negerand. îro ez
naçim kar, eme bi hevre biçin di bajer de bigerin.
Herdu jî bi hevre çûn, di nav bajer de ter û tijî geriyan.
Paşe reht bun, çun di nav parqe de runiştin.
Herduya bi hev re vir de we de axifiyan, ji hezar
kaniyan av hanın. Paşe Dara gotine hanî ser pirsa rexistinî
ya siyasî û ji Harun pirs kir:
- Harun, tu kurd î, ji bo çi te di nav rexistina kurda de
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cîh negirt û tu çûy ketî nav rexistina çepe tirka?
Harun:
- Ez ji bo ku şoreşger im û entemasyonalîs tim, loma
min di nav çepe tirka de cîh girt.
Dara:
- Çepen Tirka te û yen wek te bi sedan kesî, mirovî bi
van dîtinen çewt dixapînin. Ma qey çepe kurda, rexistinen
wan şoreşger nînin. Ew jî şoreşgerin.
Entemasyonalîstî jî tapuye bave çepe tirka nîne. Dive
ewil mirov ji bo rizgariya gele xwe xebat bike. Tu û rexistina te ji bo xilasiya gele kurd çi kiriye? Kurd biçin di nav
rexistinen çepe Tirka de cîh bigrin dibin entemasyonalîstî
Başe, ma çima Tirk nayen di nav rexistinen kurda de cîh
nagirin?
Harun:
- Wella tu heqliye. Dive mirov ewil ji bo rizgariya
welate xwe û azadiya gele xwe kar û xebate bike. Min di
serî de xeletî kir, ku min di nav rexistina tirka de cîh girt.
Le eze ji wan veqetim. Ji nûha peve eze ji bo gele xwe
bixebitim.
Dara û Harun rabûn çûn male. Roja din Dara vegeriya
çu Kurdistane. Harun jî di nav we hefte de ji rexistina xwe
veqetiya. Hevalen wî ye rexistinî li ser veqetandina wî, je
re gotin:
- Ji xwe ji we kurdan sosyalist demakeve. Hûn hemû
miliyetçîne.
Harun jî ji wan re got:
- Miliyetçîtiya me ji sosyalîstiya we baştir û peştatir e.
Di esle xwe da hûn sosyalist nînin, hûn sosyal şoven in.
D ewlem enden we axa û begleren me xapandin û
dixapînin, çepen we jî karker û gundiyen me, xwende67

vanen me dixapînin. Gele kurd 70 sal benda we sekini, we
tiştek safî nekir. Hendî em benda we nasekinin. Beşe we
me xapand. Hendî eme bi hez û qeweta xwe tekoşîna xwe
bidin. Hûn neyartiya gele kurd nekin bi gele me re dost bin
bes e. Eme her tim deste dostaniye direje gele Tirk bikin.
Harun pişte ku ji rexistina xwe a çepe Tirka veqetiya, çû
di nav rexistinekî kurd de cîhe xwe girt û dest bi kar û
xebata siyasî kir.
* J i pirtûka “Torina -Neviya- Şex Seîd - Ev pirtûk p a şî
bi nave “Beye Azadiye ” cara duyem hate çapkirin. “ Çap:
1993

SERBILINDÎ

ı
Mahmûd di qehwe de runiştîbû, ew û çend kesen din bi
hevre diaxifıyan. Postecî ye ku name belav dikir çû ket
hundire qehwe û çend kesen ku wan dinasiyan, namen wan
da wan û çû cem Mahmûd silav le da û je re got:
- Ji îstenbole ji te re birûsk (telgraf) hatiye ka li vir îmze
bike û birûska xwe bigre.
Mahmûd îmze kir û kaxida birûske girt.
Le, ew ji xwe re şaş mabû. Kî ji îstenbole je re birûsk
şiyandibû? Gelo çima şiyandibû?.
Xwendin û nivîsandina Mahmûd tunebû, le wî kur û
keça xwe dabû xwendine. Mahmûd kaxiza birûske kir
berîka xwe, xatir ji wan mirove ku li cem wî bûn xwest û
rabû bere xwe da mal. Mahmûd nexwest ku birûske bi
mirovekî din bide xwendine. Keça w î di malda bû û xwendina we hebû. Loma lez kir çû mal û ji keça xwe re got:
- Keçe, ka were, ji îstenbole birûsk ji min re şiyandine.
Han binere, bixwîne hela çi dibeje.
Keçika Mahmûd birûske girt, xwend û hestiran di çaven
we da kir xware, giriya. Mahmûd meraq kir, diltengiyek wî
girt û ji keça xwe pirs kir, got:
- Tu çi re digirî, çi dibeje, tiştekî xirab buye?.
Keçik:
- Bavo, ez dibejim qey tiştek bi sere Kendal de hat. Di
birûske de dibeje küre te di nexweşxane de ye, mesekine
were.
Li ser ve agahdariye bihna Mahmûd hinek jî teng bû,
doxa wî çû. Ew li ciye xwe runişt û ji keça xwe re got:
A
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- Çi kare Kendal di îstenbole de heye?. Ne bi min ew
çibû çiya, ketibû nav qada şere çekdariye. Kendal di çiya
da çû, di îstenbole da derket. îcar çira wî birine avetine
nexweşxane? Nexweş e, birîndar e, yan hatiye kuştin?
Meriv nizane! Gelo ji çiya çira çû îstenbole? Reviya çû we
dere?. Hema na! Kendal ye reve nine.
Keça Mahmûd:
- Bavo, tu çi dibejî? Kes Kendal bi zor nebir çiya ku
bireve. Keke min Kendal di riya bîr û baweriya xwe de, bi
dil û can, ji bo rizgariya vvelate xwe çû çiya. Ez dibem rexistine wezîfe da pe û ew şiyand îstenbole. Loma ew çû we
dere.
Mahmûd:
- De xwezî bila wiha be. Dive em hema cî de lexin biçin
îstenbole.
-

2-

Rexistine wezîfe dabû Kendal û ew şiyandibû îsten
bole. Wî di nav çend mehan de kar û xebatekî heja kir. Ew
qet vala nedisekiniya. Kendal bi hevale xwe ve di hemû
çalakiyan (eylem) de cîh girt û wan bi gelek çalakiyan di
hela aborî da pirr zerar û ziyane dan dijmin û ji dijmin
gelek kesan kuştin. Cara dawî kemînek (pusu) avetin
peşiya otobosa serbazan, ji wan pirr kes kuştin û birîndar
kirin. Kendal û hevalen wî şere gerîlatiye a nav bajer bi
hostatî dimeşandin. Wan bi çalakiyen xwe tirs û xof
xistibûn dile dijmin.
Dijmine xwînxwar dawiye bi qeleşî, di parve da güle
berdabû Kendal, wî birîndar kiribû û ew girtibûn biribûn
îşkencexane û pe şkence kiribûn. Le polîs tu gotinek ji
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deve Kendal negirtibû. Polîs kiribû nekiribû, nikaribû wî
bidin axaftine. Kendal di berxwede dida, sere xwe ji wan
re xwar nedikir, li ruqale wan barbaran tim û tim serbilind
bû.
Polîs ji Kendal re digot:
- Tu hej ciwanî, jiyanekî xweş li peş te heye. Tu çima
buyî terörist û cudaxwaz?
Kendal jî bersîv didan wan polîsen hov û ji wan re
digot:
- Hun qala kîjan jiyana xweş dikin. Gele kurd di tu demî
de jiyanekî baş û xweş nejiya ye. Ev jiyana a mirî ku
dijmin spartiye gele me, dîlîtî (esîrayî) û stuxwarî ye. Em
dixwazin serbilind û serfîraz bijîn. îro civaka kurd, qeyd û
zincîren bindestî û koletiye dişkîne.
Di îşkencexane de rewşa Kendal xirab bibû, hatibû ber
mirine. Polîs mecbur man, ew girtin birin nexweşxane. Le
di nexweşxane da kes qet le meze nekir. Dixtor mirovekî
paşverû, faşîst û neyare gele kurd bû. Ewan derb û birînen
Kendal derman nekirin. Pişte heşt deh saet derbas bû, dixtorekî din hat li hale Kendal meze kir ku ew li ber mirine
ye, göte eme wî ameliyat bikin. Işkencyen mezin û giran
ameliyata wî bû. Wan narkoz nedan Kendal û wî ji xwe de
nebir in. Be narkoz ew ameliyat kirin. Zilm û zordan,
nemirovahî û barbariya dijmin di nexweşxane de jî xwe
nîşan dabû. Pişte ameliyate Kendal hinek baş bû. Roja
sisiya savciye dadgehe hat li nexweşxane îfade Kendal
girt. Kendal da diyarkirin ku polîsan bi çi tewirî pe îşkence
kirine. Le qet xema sawcî nebû ku bi Kendal îşkence kirine
an na. Sawcî ji Kendal re got:
- Dev ji çîroka îşkence berde. Ka bibeje hûn çi
dixwazin, dawa (doza) çi dikin?.
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Kendal:
- Baş e em işkence bidin aliyek. Em li pirsa te mezekin.
Tu jî dizanî ku em dawa (doza) çi dikin. Le hesabe te/we
naye. Ditin û daxwazen me di raya giştî û alemi de te
zanîn. Le ez bi kurtayî çend tişt ji te re jî bibejim. Gele
kurd ji xew hişyar dibe, edî ew naxwaze ji gelen cîhane
yen peşketî kem bimîne. Gele kurd li welate xwe, li
Kurdistana xwe ya dewlemend xwedî derdikeve. Armanca
me azadî û serxwebûn e. Em ne dildar û evîndare xwîn
rijandine ne, yen ku xwîna me dimijin û jiyane li me kirine
zindan, dive baş hizanin ku edî em xwîna xwe bi wan
nadin mijandin. Bindestî; tarî û tarîstanî ye, koletî ye,
hesîrî ye, belengazî ye, xîzanî ye, nezanî ye, be rûmetî ye.
. Riya ji bexîretî ye xelasbune, li tekoşîna neteweyî, azadî û
serxwebûne xweyî derketin e. Ev serbilindiye. Azadî û
serxwebûn li tu deverek dine, li ser seniyen zerin ji gelan
re naye peşkeşkirin, ew ten stendin. Ev m af nayen dayin,
bi xebat û tekoşîne ten stendin.
Kendal heja axaftina xwe neqedandibû, sawcî aciz bû,
z hers bû û rabû serxwe got:
- Bes e! Ji min re nûtûq maveje, cehenema te kim, çi
hale tu tedayî bibin e.
Sawcî çû derve, dixtor dît. Ew bi hevre axifîn û çend
saet paşe polis û du leşker (asker) hatin Kendal girtin bi we
hale wî û birîna wî ve ew birin kirin zindane. Kendal bi we
hale xwe ye xirab ve li zindane sere xwe li ber dijmin xwar
nekir. Kendal bi hefsiyen siyasî re di berxwedane de cîh
girt, ket greva birçîbune. Pişte du hefte biline wî xidar bû,
xwîn ji İaşe wî hat, ket ber mirine, ew rakirin birin
nexweşxane.
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Mahmûd pişte ku biruske (telgrafe) girt, ew û keça wî
Güle çun îstenbole. Di îstenbole de ew çûn hemu hepisxane û nexweşxanan pirs kirin, le cîhe ku Kendal teda bû
nehevvisîn. Pişte çend rojan nexweşxana ku Kendal tede
radizan hevvisîn. Le veca polis û askeren ku li ber oda
Kendal novedar bûn, neheştin ku ew Kendal bibinin.
Mahmûd û keça wî bi saya hinek nas û dostan çûn xwe
gihîştandin hevalen Kendal en ku li bajare îstenbole bûn.
He valen Kendal rewşa wî ku çawan birîndar ketiye, ji
Mahmûd re qal kirin û gotin:
- Avuqate dawa wî heye. Avukat jin e û doste Kurdan e.
Herin ber we, ew dikare îcaze bigre, da ku hûn Kendal
bibinin.
Roja din, sere sibe Mahmûd û Güle çûn ba avukat.
Avukat dil da ber wan, ji wan re pirr alîkarî kir, icaza hevûdu dîtine girt û bi Mahmûd û Güle re, herse bi hevre çûn
nexweşxane. Li deve deri kaxide îcaze bi polis û serbaz
nişan dan.
Serbaz got:
- Ez û polis û hûn, eme bi hevre biçin cem wî. Dive hûn
li ba me pe re biaxifin.
Avukat:
- Hûn ji bo çi bi me re ten? Hûn li ber deri bisekinin,
eme biçin hundir penç deqe wî bibinin û ben derve. Ji xwe
kurik birîndar e, nexweş e, di hale mirine da ye. Bihelin
bila bav û law (kur) ji xwe ra bi dilxweşî bi hevre biaxifin.
Serbaz qebûl nekir û ew û polis bi wan re çûn hundir.
Mahmûd çû ku xwe avet küre xwe, wî hemez kir, eniya wî
maçî kir û giriya. Güle ji çu keke xwe Kendal maçî kir,
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hestire çaven we wek barane hatin xware. Avukat jî bi
deste Kendal girt pirsa wî kir.
Kendal ji xweşka xwe û bave xwe re got “megrîn.”
Girîna wan sekini, le Mahmûd melûl bû, kezeba wî
dişewitiya, sere xwe xwar kiribû. Stuxwarî, rebenî û neçarî
ya Mahmûd xuya dikir. Kendal gava ve halâ bave xwe dit
hers bû û bi kürdi ji bave xwe re got:
- Bavo! Li ber van dagirkeran stuye xwe xwar meke.
Sere xwe rast bike. Serbilind be.
Ser ve gotina Kendal di cî de Mahmûd ji xwe ve
veciniqî, xwe rast kir, sere xwe rakir, serbilind bû. Avukat
ji bo ku bi zimane Kürdi nizanibû, meraq kir, ji Güle pirs
kir, got:
- Biraye te, ji bave te re çi got ku weha xwîn ket ruçikî
û sere xwe dik kir.
Güle gotine Kendal ji Avukat re bi Tîrkî got. Avukat çû
eniya Kendal ramîsa û ji Güle re got:
- Ji bave xwe re bibeje, küre wî xirûr û xîreta wî û a
milete (netewe) wî ye. Kendal bi ve mencasî û qehremanî
(lehengî) ya xwe serbilindiya gele Kurd e.
Pişte çend deqîqan, ewan xatir ji Kendal xwestin û derketin çûn. Kendal çend roj di nexweşxane de ma. Le dixtoran İS meze nekirin, birînS wî derman nekirin. Çend roj
paşe Kendal çû ser heqiya xwe, ket nava kanvane şehîden
Kurdistane.
Bave Kendal, Mahmûd cenaze küre xwe ye serbilind
girt bir navça (qeza) xwe Pasure (Kulpe). Li îstenbole bi
hezaran vvelatparezen Kurd Kendal uxir kirin. Di qeza
Pasure (Kulpe) da hemû esnafan dikanen xwe girtin, gele
Kurd bi yek dengi û bi yek dili li pey cenaze meşiyan ta
qebrîstanS. Kendal kirin mezel û ji bo wî û hemû şehîdSn
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Kurdistane bi hurmetî rezgirtin, rawestiyan.
Hevalen Kendal di kovar û rojnameyen welatparez da li
ser tekoşîn û jiyana Kendal a şoreşgerî nivîs nivîsandin.
Hevale wî ye girtîgehe Abbas li ser nave welatparez û
şoreşgeren girtîgeha Saxmalcîlare daxûyaniyekî weha di
kovar û rojname da weşand.
“Kendal,
P olisin ve sistem e (sazıımane) nehiştin tu tedaw î bibi û
tu şehîd buyî. Em te bi hürm et bi bîr tinin.
Em K urd in
Ware me Kurdistan
Sonda me bi nave şehîdan
Banga me li dost û neyaran
Bes e l ‘A n Kurdistan an nem an'”
* J i pirtûka “Ey §ehîd, H ey Hebûn ” - Çap: 1993
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nivîsîna kurteçîroka
name û kovaren curl
Hetanî niha 27 p
tirkî ne, 24 heb xw
roman û kurteroma
pirtûken lekolîne n(
Polat ji bo zarokan jî
Polat kovara kulturî
maren kovare derke
Rojnamevan, Robîn
nivîsiye û weşandi
didomîne.
Lokman Polat <
Nivîskaren Kurd de
wî ya komele hej
xwediye weşanxane
siyare kovara Helwe
H ehvest Förlag

BERHEMEN LOKMAN POLAT
YEN ÇAPKIRÎ:
Lekolîn /N incandin
1 - Ji nav edebiyata
Cîhane
2 - Ji nav edebiyata Swede
3 - Bandora Edebiyate
4 - Bîst Romanen Kürdi
5 - Westaye peyv û
hevokan Shakespeare

K urteçîrok
1 - Evîn û Jiyan
2 - Baye azadiye
3 - Merxas
4 - Jin û Zindan
5 - Evîndar
6 - Xwîn û hestiren çavan
7 - Ey Şehîd, Hey Hebûn
8 - Gulîzar

Yen tirkî
1 - Barbar Kasırgasi - Kısa
Öyküler
2 - Baş eğmeyen bir Kürt
devrimcisi
3 - Kurdıstana Sor
(Kafkasya Kürtleri)

Roman û kurteromarı
1 - Kewa Marî
2 - Filozof
3 - Rojnamevan
4 - Narîna Nivîskar
5 - Robîn
6 - Hawar û Qerîn
7 - Nûrheyata Licî
8 - Qod Nav Viyan

Yen ku derkevin:
1 - Axîna Lice
2 - Kaniya Stockholme
3 - Paradîs - Xweşiya heft
rojan

H elbest
1 - Helbesten Sirgûniye
2 - Dîvvana Dilperîn
3 —Helbesten Şadimaniye
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