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NUREDIN ZAZA Û KURTEÇÎİROKEN Wl

Dr. Nûredm Zaza, ye ku di nav koma hevkaren Haware de yS 
herî xort bû, jiyana wî jî ınîna ya pir ronakbtren kurd trajik; le bi 
rûmet, pirhel, rengin, bi tecrubeyan tijî û dewlemend derbas bû. 
Wî ji welet betir dûrî, x»îbî û siıgûnî dît. He di deh-yanzdeh sali- 
ya xwe de mecbur dimine, digel keke xwe Dr. Nafiz cih û ware 
xwe terk dike, ji ber zilm û zora drkan, ji ber taqîbkirin û stemka- 
riya polisen wan nake der, riya azadî û rizgariya xwe di reve de 
dibine. Ew û keke xwe Dr. Nafiz baz didin û derbasi Sûriye dibin. 
Ew peşi diçin Helebe, paşe ji bi alîkariya hin kürden nas û welat- 
hez li Şame bi cih dibin.

Nûredîne biçûk û kekS xwe demeke ji hev diqedn. Ji ber ku ke
ke wî doktor bû û welathezeki dilşewat bû, ji bo ku ew alîkariya 
kurdan bike, wan derman û derzi bike; ya girîngtir jî wan ji neza- 
ni, belengazî, perişani û bindesdye rizgar bike, bere xwe dide beri- 
ya Cmre û li wir di nexweşxaneyeke de wek bijijk û di nava gel de 
jî wek mamosteyekî azadiye dest bi xebate dike.

Nûredîne Biçûk, le ye ku niha di dibistana firansizan de xwendi- 
ye û xwe gihandiye, bûyeren Tirkiye roj bi roj taqîb dike û dile wî 
her ji bo gele wî ledixe. Loma, bombebarandina dewleta Tirk ya li 
ser DSrsime tehmûl nake, ji bo protestokirina van kirinen dewleta 
Tirk, bi hin hevalen xwe re (ku paşe di bin nave H£vî de komele- 
yeke ava dikin) li sefareten hin welaten Evvrûpayû diğerin, ji bo 
piştgiriya gele kurd û lidijderkedna ordiya hov, ji wan alîkariye 
daxwaz dikin.

Nûredîh Zaza li gelek welatan diğere. Peşi Sûri, paşe Iraq, Lub-



nan û Sivvîsre... Ew di ve gera xwe de, an jî di ve jiyana xwe ya 
sirgûne de gelek tade û neheqiye dibîne. Ew di zîndanen kûr û tarî 
de hesreta çirûskek roj dikişîne. Ew jiyana wî sirgûne, tade û ne- 
heqiya ku le dibe wî he betir li xebate gurr dike. Ew bi mamosta 
Cegerxwîn re dibe yek û bi helbesten wî, ku we deme ji bo kürden 
razayî zengile şiyarkirine bû, pe xelke ji xewa nezanî û kiret şiyar 
dike; bi Osman Sebrî re, ku ew jî weke wî mecbur mabû, welate 
xwe terk kiribû û li Suriye bi cih bûbû, yekemin car, di sala 
1957’an de bingehe Partiya Demokrat a Kurd (P.D.K.) datînin. 
Berî lidancistina Partiye, ew li Evvrûpaye, di sala 1949’an de bi hin 
hevalen xwe re “Komela Xwendekaren Kurd Li Ewrûpa” ava di
kin û berpirsiyariya we jî hildigire ser milen xwe. Bi avakirina ve 
komele re gelek erîş tene ser Nûredîn Zaza. Ev erîş ne bi tene ji 
vvelaten dagîrker, hervveha ji komunîsten dogmatîk yen vvelaten 
dagîrker jî dihatine. Van celeb komunîstan Nûredîn Zaza bi nas- 
yonalîstî sûcdar dikirin û xwe jî bi înternasyonalîstî didane peş. 
Le, ew înternasyonalîstiya wan, hindik ba jî, dîsan gele kurd je 
destekevvtî nedibû û je bi qasî misqalekî fede nedidît.

Nûredîn Zaza di sirgûne de her sirgûn dibû, xwe nedida dest, 
dîlî û bedengî nedipejirand; her li ber xwe dida, her dixebitî... 
Wek mînak; li Suriye partî danî, li Svvîsre komele ava kir û rojna- 
meya bi nave “Denge Kurdistan” derxist, li Berûde berpirsariya 
radyoya kurdî, ku bermaya Mîr Kamiran Bedirxan bû, girt ser mi
le xwe.

Vî ronakbîre kurd e bi rûmet, tu carî li ber zilm û zore, neheqî û 
pîkoliye serî dananı. Le mixabin, kansera kambax pençe xwe ave- 
te vî camere rûspî, seriblind, zana û tegihişâ û li xerîbiye sere wî 
danî. Ve zerara mezin döşten kurdan xemgjn û dijminen wan jî



 ̂ \l'\’ •.

)t /
dilşakir. V

Dr. Nûredîn Zaza heta bi wefatkirina xwe jî li Swîsre dima. Ew 
li wir bi jineke swîsrî re zewicî bû û bave lawekî bû. Ew li welate 
xwe ye sirgûne doktora xwe li ser “Herildna Personalist di rama
na fîlosofe fransiz Emmanuel Monnier” de dike û ji bilî xebaten 
xwe yen milîtanî û siyasî jî gelek bend û nivîsen bi kurdî, erebî û 
fransizî dinivîsîhe û pirtûkeke helbestan bi nave “Şere Azadî“ çap 
dike. Du pirtûk jî bi fransizî “ Contes et Le gendes du Kurdistan” 
û “Ma vie de Kurd” derxistine. Romana Ereb Şemo wergerandi- 
ye, destana kurdî “Meme Alan” digel peşgotineke direj û bedew 
amade kiriye û he jî gelek tişten wî yen neçapkirî hene.

Le, digel hemû tiştan, digel xebaten wî yen siyasî, nivîs, bend û 
pirtûken wî jî, dîsan ji bo min tişten herî balkeş li ba Nûredîn Za
za, çîroken wî ne. Ew di aliye nivîsandina çîrokan de xurt, tegihiş- 
tî û li gorî dema xwe nûjen bû. He di bîst û du saliya xwe de gava 
çîroka vvî ya yekemîn “Xurştd” di kovara Hawar, hejmar 27, 15 
Nîsan 1941’e de derketibû, ez bawer im de pir kefa xwendevanen 
Haware hatibe.

Ev çîroka vvî ya ku di bin nave Nûredîn Ûsiv de hatiye nivîsan- 
din, di derheqa peyakî bi nave Xurşîd de ye. Xurşîd devvlemende 
gund e. Rojeke ji vî devvlemende gund re lavvek çedibe. Ev camer 
ji bo nave lawe xwe diçe mala meleye gund. Mele peyakî welathez 
e u nave vvî Cemşîd e. Evv vî nave xwe ye şîrîn diyarî lawe Xurşîd 
jî dike. Xurşîd bi ve yeka han pir dilşa dibe û bi ke&cweşî ji ba me
le dide re û diçe male.

Piştî şanzdeh salan, ji bo ku lavve Xur^d, Cemşîd, bi serfirazî di- 
bistana xwe xelas dike, bave vvî ji bo dayina mevviûdeke dîsan di-



çe nik mele. Mele dîsan bi rûkenî Xurşîd qebûl dike û ji bo serfira- 
zî û zîrektiya lawe wî mewlûdeke kurdî dixwîne.

Piştî heşt salen din, ve çare jî Xurşîd ji bo mehra lawe xwe diçe 
mala Mele. Mele bi kebcvveşî mehra wî jî dibire. Heya berî ku kü
re Xur§îd, Cemşîd, bi dû destiken keştiya xwe di ave vverdibe û di- 
fetise, Xurşîd wek xortekî bextiyar e. Ew dilşa ye, bi hevî ye, xurt 
û li ser xwe ye. Le piştî vvindakirina küre xwe, ye em e ber dile 
xwe, Xurşîde weke çiyayeld dikeve, kal dibe, rû le diqermiçe, pişt 
le ditewe û por û rih le spî dibin. Û bi wî awayî diçe ba mele, bi 
stûxwarî we nûçeya reş digihîne. Meleye ku hem zane ye û hem jî 
vvelathez e, Xurşîd teselî dike, ew bi zanebûna xwe û Xurşîd jî bi 
male xwe bi xorten gund re dixebitin, xwestina Cemşîd tînin cih, 
wan didin xwendin û daweta çil xorten heja û miletpenver, digel 
ku Xurşîd di sergovende de ye, çedikin.

Di hezîrana 1941’e, di hejmara 29’an de jî bi nave “Derked’ 
adaptadoneke Nûredîn Zaza heye. Ev çîroka ku bi behneke tere 
xwendin û weke helbesteke bedevv diherike, li ser derketiyan e.

Derked; ew kesen ku ji vvelaten xwe derketine, terka vvelate xwe 
kirine, bi çol û çepelan kedne û ji xwe re li dûriye li stareke geri- 
yan e. Mirov di ve kurteçîroke de dibîne ku dûrî çiqas xweş be jî, 
dîsan mal, yanî welat xweşdr e. Xwarin, lixwekirin, vexwarin, 
xweza û stranen vvelet bi mirov xweşdr û şîrîndr in.

Di eynî hejmare de, yanî di hejmara 29 ya lO’e hezîrana 1941’e 
de çîrokeke wî bi nave “Güle” heye. Güle mere xwe, ye ku beî di
le we ye dikuje, paşe bi qirale çiyan, Qoçoye Pola re derdikeve çi- 
ye. Güle jineke bejinzirav, spehî, şîrîn û mğrxas e. Le di çave gun- 
diyan de jineke qehpik, benamûs û xerab e. Qoçoye Pola ku gelek 
xerabî û rebirrî kiriye, ji bo ku edî li hemberî dijmine gele xwe şer



bike, di hizûra gundiyan de sond dixwe.
NûrecÜn Zaza hadna Qoço wilo salix dide:
“Gundî di mevanxana Reşo de rüniştibûn û daxiftin. Dijmin ji 

gund bi tene qonaxeke dür bü, nixta günde Şadiya di nesyk de u/e 
biketa axû bav û kalan.

Herkes diponijm û li çareke digerryan, Ezman girti bû, bandeve- 
ke ji reşiya şeve re hîn betir tirs dida. Di ve gave de dert bi şidet 
vebû; qiraîe çryan, Qoçoye Fola bi heşt mirovht xwe ve kete hun- 
dir. Glen wan §il bûn, av di tivingen tvan de dihate xtvare. Gu- 
nidyan gişan da ber qîran: Polaye kurd, sergevaze çiyayen Kurdis- 
tane, fermo”.

Qoço bi çil gundiyan ve li hemberî dijmin kenûne vedigirin û bi 
hers û rik li hemberî dijmin şer dikin. Güle radiheje xencereke û 
demeke winda dibe. Paşe gava di reşayiya şeve de ji hember te, 
gundî û Qoço wilo tedigihîjin ku Güle ew xistine xefka dijmin; lo- 
ma gundî Qoço hers dikin û Qoço jî bere tivinga xwe bi Güle ve- 
dike û bi hers berdidiye.

“Beriki wek qtreke tariya şeve çirand û ormanca xwe a zirav 
wek çarşeveke hevtişim raxiste erde”.

Le paşe gava zora dijmin dibin û li gund vedigerin, di maleke de 
dştekî eceb dibînin.

“Sere zabite dijmin ji iaşe un hatibû birrin û xencer bi xunn bû... 
D i kubna zebit a guvaştt de gurzek poren Güle en zer pel didon”.

Gava qirale çiyan Qoçoye Pola ve merxasî û binamûsbûna GulS 
dibîne û bi rasdye dihese, rohnî di çavan de nanlîne, radiheje xen- 
cerS û bi baye beze derdikeve û nema xuya dike.

Çîroka “Keskesor” jî di derheqa serîhildana Ş€x Seîd de ye. Ev 
çîroka ku bi forma kese yekemin hadye nivîsandin, xuyaye bîranî-



neke Nûredîn Zaza ya zaroktiye bi xwe ye.
Nûredîn zarok e, diçe dibistana tirkan. Tam di destpeka bihare 

de ye. Yanî gava edî zivistan cihe xwe ji bihare re û sarı jî cihe 
xwe ji germe re dihele, Nûredîn guhertineke di mirovan de dibine, 
tiştin dibin. “Gelo ev çi ye, çi dibe?” Nûredîne xwendevan ji xwe 
dipirse. Le paşe ji çûyin û hatina mezinan, ji tevgera wan, ji rabûn 
û rûniştina wan, ji peyv û gotinen wan tedigihe ku şerek dike dest 
pe bike; şere kurdan, serîhildana wan li hemberî devvleta tirkan. 
Tekoşeren kurd demeke baş li ber xwe didin, xwe ji ber erîşen dij- 
min diparezin û paşe jî dijmin ji bajare xwe derdixin.

Zaza ve yeka han wilo salix dide;
“Esker top m itralyoz^ xwe berdidan û direviyan. Mezinm ba- 

jer yen ko bere berberi bi hev re dikirin, li hev dihatin û çek didon 
mir öven xwe".

Şerkeren kurd yen ku ji bajer derketibûn û dabûn ser pişta dij
min, milet be sebir li bendî vegera wan e. Dû re gava pejna hatina 
wan dikin, “Hatin, nezîk bûn, kurd batin” dibejin. Ev yeka han 
zû di nava bajer de belav dibe, her kes pe dihesin “Kort û mer bi 
çeken xwe ve, hin bi dehol ü zime, hin skvar, hin peya; bi hezaran 
û bi dengğ her bijt kurd! Her bijt Kurdistan! Her bijt serbesti!" ve 
per^ şervanen xwe ten.

Xuya ye ev azadî û kefecvveşiya milet zede dom nake. Dijmin bi 
hemû heza xwe ve diğere ser wan; kefecvveşî û dilşahiya wan li 
wan dike dûjeh, wan şerpeze dikin. Yanî we azadiya ku wan ji bo 
kurtedemeke bi dest xwe xistine, bi hovîtî ji wan disrînin.

“Ala rengin, şan û rûmeta me çirandin, avetin ber lingen xwe, 
pele kirin ü li şuna we ya xwe, ya xwmxwaran danîn. Ziman û 
stranen kürdi bend kirin û tirsek dijufor xistin dile xelke”.
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Çîroka bi dû ve de jî ya bi nave “Sterk” e. Sterk çîrokek evînî 
ye, ji “Les Etoiles”, D’alphose Daudet adaptation e. Ez dikarim 
bSjim ku ev çîrok yek ji çîroken bi kurdî ya herî xweş û bedew e 
ku min jcvvendiye û je bez kiriye. Ev çîroka ku gelekî nezîkî realiz
me ye, le di eynî deme de pirr romantik e, di derheqa şivanekî û 
keça axe, Mijgane de ye. Di derheqa evîna wan de ye, an jî di der- 
heqa evîna şiven ya nîvplatonîk de ye.

Ew xorte diltenik, dilketiye Mijgane, li ba bave we şivan e. Cihe 
şiven bi qonaxeke dûrî mala axe ye. Ew di xaniyekî mıha holikeke 
de dijî û ji panzdeh rojan careke xwarina wî je re diçe. Piraniya 
caran, pîre, ku ew jî li ba mala axe xizmetkar e, xwarina şiven je 
re dibe. Rojeke pîre ne hazir e û kesekî din ku bikaribe xwarina şi
ven je re bibe tuneye, ji ber ve yeke keça axe, Mijgane, digel xwa- 
rina şiven ya panzdeh rojan li hespe siwar dibe û bere xwe dide 
zozen, ba şiven.

“Mijgan bi bejna xwe ya zirav û narin, bi çaven xwe yen çeleng 
ü bi çilen xwe m  xemilandİ û giran spehîtî bi xwe bü. Ciye u/e ba- 
jar, xaniyen delal û işe we govend, reqs ü stran bü; le ne çiya, rel û 
qantir bün,”

Gava şivan bi wî awayî çav li Mijgane dikeve şaş dibe, bi çaven 
xwe bawer nake.

“Mexlûqa çeleng! Çavhı min je nedibûn. Cara peşi min ew ji 
pir nezik de didİt. Niha ew li ber min sekinİbû ü tene ji bona ça
ven min b ff'.

Le ew yeka han ji şiven re ne evvçend hesan bû. Ya ku ew di 
xewn û xeyalan de le difikirî, niha li ba wî, zade wî ye panzdeh 
rojan je re anîbû. Ji ber ve yeke jî ew şaş bûbû. Gava ew pe re di- 
peyivî jî, dile wî hildavet, hişe vvî diçû û qirika wî dihate gittin.
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Ji ber ku baran te û çetn weke lehiyeke radibe, Mijgane nikare li 
çem bixe, derbasî aliye din bibe û here male, lotna bi tirs ber bi şi
ven ve vedigere. Şivan ve mevana xwe ya ezîz bi dilxweşiyeke be- 
hempa qebûl dike, ji bo zivvakirina kincen vve je re agirekî dadide, 
di we nave de jî je re xwarineke û tasek ^r amade dike. Paşe jî je 
re ji pûş û ji poste mihe cihekî razane çedike.

Ew yeka ku ji bo şivâi bi tene xewn û xeyal bû, niha rastî bi 
xwe bû. Loma jî wî ”tu car an ezmanek mtna ezmane we şeve kür 
û sterk wek yen we şeve geş nedîtibû".

Keça axaye wî ye, şeveder maye û xwe spartiye wî. Şivane tüke
nik ji evîna we pe ve li m tiştekî din nafikire. Yanî li gor godna şi
ven, “Li tiştekîxerab nafikire”.

Xuyaye di we holike de li ser wî pûşî xewa Mijgane direve, ew 
radibe ser xwe û derdikeve der.

“Deriye holike vebû û weke htva çardehşevî keçika delal je der- 
ket”.

Di hejmara 35’an a kovara Havvare de jî çîrokeke Zaza bi nave 
“Perîşanî” beye. Perîşanî ya li ser xeyaleke batiye avakirin, wilo 
dest pe dike:

“Li taxa mahciran, ji oda xwe temaşa baxçeym Şame dikim. Ji 
nişke ve zozanen Kurdistane en bilind, bi dar û avm cemidt ten bt- 
ra min. Ez xwe li tve dere, li ser kanîke, li bin daran dibinin.” Û 
wilo dom dike, di van xeyalan de kûr diçe, digel xweşî û spehîbû- 
na Kurdistane, ew zilma leşkeran, stemkariya wan, perîşanî, be- 
lengazî, paşdemayîn û nezaniya kurdan û vvelate wan dibîne û di 
ve rewîtiya xeyalan de dîsan bi paş de te Şame, dikeve oda xwe û 
li ber pencera xwe xuya dike. Bû bemde xwe kesereke dikime û ji 
xwe re dibeje:
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“Nezant..Nezanu..Nezant... ”
Hevîna Perîxane jî di hejmara 37’an a HawarS de we§iyaye. Çî- 

roknivîs ve bûyere ji destpeka sedsala 19’an distîne. Ev evîn ne 
evîha ku em pe dizanin, ne evîna xortekî ye. Evîna Perîxan& evîna 
welSt e, evîna gele we ye. Evîna bave Perîxane jî evîna gel bû, evî
na welet bû. Le bave we ye girs, çeleng, dewlemend û miletpenver 
di ber ve evîna xwe de şehîd dikeve. Şehîdketina bave Perîxane ge- 
lekî tesîre le dike, dilS we ye tenik perçe dike. Loma ew dixwîne, 
xwe digihîne, bi dil û can û bi bawerî dide ser riya bave xwe. Di 
demeke kurt de gelek mirov li dor xwe dicivîne û dibe serok û §î- 
retkera wan. Le mixabin, ew jî nûna bave xwe ji we evîna pak re 
dibe gorî, le ji aliye din jî li ser riya hizir û ramana we kurd cih bi 
cih rizgar dibin.

“Nüçeyen serdestiya Kurdistatıe dihatin. Xelke hestirht şîn û şa
kiye dirijandin û gjyane Pertxane di tava ala rengin de diçirist û ji 
gryane bave xwe re dikeni “.

Nûredîn Zaza di hemû çîroken xwe de zimanekî sivik û zelal bi 
kar aniye. Ez bawer nakim we tu xwendevan di xwendina van 9 - 
rokan de zehmetiye bikişîne. Digel sivikbûn û zelalbûna zimen, 
gava mirov temenS wî û dîroka nivîsandina van çîrokan jî dide 
ber çavan, mirov dibîne ku Zaza xurt û jehatî bû. Ger di nivîskari- 
ya wî de berdevvanû hebûya, ew dikarîbû bibûya nivîskarekî de- 
ma me ye bijarte. Le mixabin, ji ber gelek sedemSn nas û nenas, 
mîha piraniya endamrâ ekola Havvare wî jî berhemin kem li dû 
xwe hişdn. Le her çawan be, ev kemberhemen wî jî ji bo rohnîki- 
rina dîroka kültür, siyaset û edebiyata kurdî, şewqek e. Nemaze, 
we di dîroka edebiyata kurdî dhekî van çîroken wî y î taybetî be
be. Em hevîdar in me e bi berhevkirin, amadekirin û çapkirina ve
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pirtûke li hemberî çiroknivîs û zanaye xwc Nûredîn Zaza berpir- 
siyariya xwe anîbe dh.

Henveha ez dixwazim çend gotinan li ser awaye amadekirina ve 
pirtûke bibejim. Di esle xwe de ev tişten ku ez e bibejim, ji bo he- 
mû nivîsen di Haware de derbas dibe. Di hin çîrokan de ji berdela 
“re” û “de”, “ra” û “da” hatiye nivîsandin, di hinan de jî, “re” û 
“de” derbas dibe. Ji berdela “ku” ya ku îro tete bikaraînin, “ko” 
derbas dibe, “kiribû” bi “kiri bû” hatiye nivîsandin, “bûbû” bi 
celebe “bû bû” hatiye nivîsandin. Di şuna “hûn” an jî “hun” a 
îro de “hon” bi kar aniye. Me jî qet pe neGst, di Havvare de bi çi 
avvayî hatibûn nivîsandin, me jî ew bi wî awayî nivîsandin. Herçî 
ji bo nave pirtûke ye, me çîroka bi nave “Keskesor” minasib dît. 
Le bi tene, serpehatiya bi nave “§ere Megan” ku di sala 1965’an 
de di Heviya Welet de hatibû vveşandin, cüda ye, mîna standarta 
îro ye. Me ew jî mîna we nivîsand. Ji bo ku xwendevan bikaribin 
bi hesanî çavekî li oqînala wan bigerînin, me di bine çîrokan de 
hejmar, meh û sal jî nivîsandine.

Bi heviya ku we bi dile we be...

FiratCevverî
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XURŞÎD

Xurşîd devvlementire gund bû. Xortekî bi bejn û bal, 
çeleng û giran bû. Rojeke li ber melaye gund rawestiya 
û gotiye:

- Kurekî min çebû; je re navekî şîrîn ji te dixwazim.
Mele hinekî ma, paşe sere xwe rakir û got:
- Bila nave wî Cemşîd be! Wek nave min e û di gund 

de navekî bi tene ye, ji xwe min jî ev dixwest.
- Here, bi arîkariya Xwede küre te ji bo te û ji bo mi- 

let baş be.
Xurşîd, piştî ku spasen xwe ji mele re peşkeş kirin, 

derket û dilgeş çû mal.

*

Piştî şanzde salan rojeke Xurşîd dîsa çû cem mela.
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wek bere xurt û xwe§ik bû. Mela je pirsî:
- Dîsan çi ye, mirza Xurşîd?
îsal küre min Cemşîd xwendina xwe bir serî û di nav 

hevalen xwe da e peşin derket. Min di ve îro je ra mew- 
lûdeke bidim xwendin. Ez hevî dikim tu îşev xwe bieşî- 
nî beî mala me û bi denge xwe e şîrîn ve mevviûde ji me 
re bixwînî.

- Cemşîd heja ye, eze je ra mevviûdeke bi kurdî bixwî- 
nim.

Heşt salen din borîn. Xurşîd dîsa rojeke bi çend mi- 
rovan ve li peş mela ravvesta. Mela le nerî û got:

- Tu her roj xurtir dibî; di rûye te de nîşanen xortani- 
ye û jiyine dixweyin. Ev ji çi ye?

- Be derd im seyda, çima pîr bibim?
- Min dive tu her we bî. Le beje, dîsa çi ye?
- Min ji küre xwe re keça camerekî xwestiye, dewle- 

mend e, pir pere xwest. Le küre min yek e û li ber dile 
min biha ye. Ji kerema xwe mehra wan bibire.

Mela mehir birî û ew pîroz kirin.

Piştî çend heftan Xurşîd û Cemşîd li ser keştîke piçûk
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di goleke da diçûn bajer, ji bo kirîna çilen bûk û zave. 
Ava gole be pel bû, di meha gulane de bû. Doraliyen 
gole bi kulîlk û heşinayiye xemilandî bûn. Xurşîd li kü
re xwe dineri û xwe bextiyartire dine dizanî. Cemşîd 
vvek di xewneke de bû. Bi zenden xwe en xurt, desti- 
ken keştiye zû dilivandin û keştî li ser ave dimeşand. Le 
cama xwe ji bîr dikir, eqle wî diçû cihen din.

Ji nişke ve destikeke keştiye ket ave. Cemşîd zû vegerî 
ser û deste xwe direjî vve kir. Di we gave da deste vvî e 
din jî, ji keştiye şemitî û xwe ne girt, ket ave.

Le Cemşîd melevanî ne dizanî. Bi careke di ave da 
vvinda bû. Derket û kir hawar. Bave wî dest avete; le ne 
gihaye. Cemşîd li ber çaven bave xwe çû bin ave û ne
ma bi ser ket.

Xurşîd bi çaven xwe bawer ne dibû û li benda derke- 
tina küre xwe dima. Le ji çend piqpiqoke ave pe ve tiş- 
tek xuya ne kir.

Xurşîd se roj û se şevan di vvî cihî da ma. Roja sisiyan 
İaşe küre xwe e nepixî da pişta xwe û bir mal; sibetire 
ew veşart.

■3̂ -3̂

Piştî saleke bi şev li deriye mele da. Derî vebû. Mele li 
peş xwe mirovekî direj, kal, porsipî û piştxwar dît. Be
re ew nas ne kir. Paşe mele kûr nerî û got:
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- Ma tu ne Xurşîd î, ve nîve şeve te xer e?
- Bele ez im, hatime tiştekî bi nave küre xwe Cemşîd 

bidim te, ji bo xwendina zaroken gund en belengaz.
Xurşîd rabû kîsek pere danî ser mase.
Mela got:
- Ev pere pir in.
- Bele, îro min nîve zeviyen xwe firotin. Cemşîd dix- 

west bi deste xwe ji milete xwe ra qenciyen mezin bike. 
Le Xwede ne hişt. Niha ez deyne wî didim.

Mele deste wî girt û bi dengekî nerm göte:
- Cemşîd kurekî baş bû. Xwede rehma xwe le bike. 

Le dinerim tu pir li ber dikevî ew tişt li min jî qewimî. 
Were, eme hejkirina xwe bidin zaroyen gund û ji wan 
xorten xwenda, xurt û heja bînin pe.

Xurşîd li ser gotina mele hinekî pejinî, piştre sere xwe 
rakir û li mele nerî. Di çaven wî da ronahiyeke dijwar 
hebû. Xurşîd dile xwe da bû zaroyen gund.

* * *

Xurşîd male xwe, mela zanîna xwe dabûn milet. Piştî 
şanzde salan di gund da daweta çil xorten heja, xwen- 
da û miletpenver çedibû û Xurşîd te de bi sere sergo- 
vende girti bû.

Hawar, hej. 27, Nisan 1941
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DERKETÎ
Adaptation de “Lexile” de Lamenneais

Terka welate xwe da û kete dinyaye. Xwede reberiya 
derketiyan bike!

Ez di nav miletan de derbas bûm, li min nerîn, min li 
wan nihert; le me hevdû nas ne kirin.

Derketî li her dere bi tene ye!
Gava roj diçû ava û ji xirciken newalan dû û dûman 

radibûn; min ji xwe re digot:
“Çiqas bextiyar e ew mirove ko evaran vedigere mala 

xwe û di nav zar û zeçen xwe de rûdine”.
Derketî li her dere bi tene ye!
Bi kû da diçin ew evvren ko ba wan dide ber xwe? Ba 

min jî wek wan dide ber xwe û be hemde min, bi kefa 
xwe min dajo.

Derketî li her dere bi tene ye!
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Ev dar spehî, ev kulîlk xweşik in; le ev ne dar û kulîl- 
ken welate min in: Tu tiştî nabejin min.

Derketî li her dere bi tene ye!
Ev çem bi dilekî şikestî li deşte diherike; le xurîna wî 

ne wek ya çeme me ye ko min di zarotiya xv̂ re de dibi- 
hîst; ev tu tiştî nayine bîra min.

Derketî li her dere bi tene ye!
Ev stran şîrîn in; le ahengen wan en geş û zîz ne wek 

yen stranen welate min in.
Derketî li her dere bi tene ye!
Ji min pirsîn; “Çima hergav bi girîn î?” Gava min se- 

beb göte wan; tu kes bi min re ne girî; ji ber ko derde 
min fehim ne kirin.

Derketî li her dere bi tene ye!
Min kalin dîtin; zaro li wan hewirîne, mîna zeytûnen 

kevnare ko kelem û dencik li wan hatine hev. Le tiwan 
ne göte min, “küre min!” tu zarokî ne göte min “ba- 
vo!”

Derketî li her dere bi tene ye!
Min di ser kelat û bircan re alin dîtin; le ne bi reng, 

ne jî bi peldana wan, dile min geş ne bû; ew ne keske- 
soren me bûn.

Derketî li her dere bi tene ye!
Heval, bav û bira, x^veşî, rehefî û serbilindî, bi tene li 

welet hene.
Derketî li her dere bi tene ye!
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Derketiye reben! Ev girin û zarîn bes in! Pir wek te 
dûr batine »stin; herkes! wek te windabûna bav, bira û 
hevalen xwe dîtiye. Heviya xwe vejîne û xwe ragire; tu 
jî rojeke bigehî miraz û armanca xvı̂ e, beke îro ne be 
jî... sibel

Haufor, hej. 29, Hizeran 1941

* * *
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GÜLE

Gundî di mevanxana Reşo de rûnişti bûn û daxaftin. 
Dijmin ji gund bi tene qonaxeke dûr bû, nixta günde 
şadiyan di nezîk de we biketa axa bav û kalan.

Herkes diponijî û li çareke digeriya.
Ezman girtî bû; bandeveke ji reşiya şeve re hîn betir 

tirs dida. Di ve gave de derî bi şidet vebû; qirale çiyan, 
Qoçoye pola, bi heşt miroven xwe ve ket hundir. Çilen 
wan Şİİ bûn; av di tivingen wan re dihate xwar. Gundi- 
yan gişan dan ber qîran: “Polaye kurd, sergevaze çiya- 
yen Kurdistane fermo!”

Le Qoço rûnenişt, di nîve ode da ma û wek serdarekî 
bi dengekî xurt û gur göte wan: “Gundîno! ev panzde 
sal in ko ez gunehan dikim. Xelke dikujim, Xerabiye 
dikim. Stranen min di van relen rojnedîtî de batin go- 
tin, le ji dihî vir da ji deve ti kesî demakevin. Belkî ji bo 
me hemiyan, ev şev, li ser axa welet şeva me a dawiye
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be. Ji bo avetina gunehen xwe ji ser xwe min sond 
xwariye ko dijmin ji welet derexim”.

Sorahiya rivîna agire ezingan di tifike de li dîwaran 
dihejiyan. Pola li dora xwe dinen. Çaven wî diçirisîn. 
Çil gundî tevde rabûn û gotin: “ Em jî sond dixwin, em 
jî bi te re ne, pilinge kurd!”

Di we gave de, ji nişke ve derî vebû, jinikeke zirav, 
narîn û şîrîn, wek pelekî dara bişenge li ber bayî, ket 
hundir û got:

“Ez jî bi te re me, ez jî mere Pola!”
Gundiyan gişan bi dengekî weke ken kir qîr:
“Gula qehpik! Gula be namûs!”

^ ^

Güle ji gund bû. Berî çend salan bave we bi zor ew 
da bû yekî. Güle rojeke mere xwe kuşti bû, keti bû pe 
Qoço û li sere çiyan pe re digeriya. Gundiyan bi çavekî 
ne baş le dinerîn, her gav je re dijûn dikirin û deriyen 
xwe her gav le digirtin. Ji tirsa Qoço ne bûya belkî ew 
dikuştin. Le, ne tehqîra gundiyan, ne jî tajanga Qoço ji 
Güle re ev re ne dida ber dan. Gava Qoço ew dida ber 
tajanga, Güle digot: “Li min xe pilinge min! Li min xe! 
heya deste te bivveste! Tu jîna min î! Ez goriya te me. 
Be te ez nabim!”

Di çiyan de bi Qoço re geı; di şikeftan de raketin, di
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berfe de qufulîn, je re bextiyariyeke mezin bû.

* * *

We şeve Güle dışa digirî, le îcar ne ji eşa tajangiya 
Qoço ve ko wek marekî xwe li bejna we a zirav dipe- 
çand. Xew, qet ne diket çaven we. Dijmin de biketa 
welet... Rojen geşî ji bo wan ne diman. Her tişt dibû 
xeyal. Denge topen dijmin gelek nîzîk dihatin bihîs- 
tin... Çiyayen Qoço en serbest diketin deste dijmin... 
Jina gund a pîs li ser vî halî bi girîn difikirîn. Li çara 
xelas bûne digeriya. Divî bû ko günde xwe, welate 
xwe, çiyaye xwe û serbestiya pilinge xwe”Pola” ji 
dijmin bipareze. Ji nişke ve rabû. Tıştek bati bû bîra 
we. Xencereke bi şiv girt. Ji şikefte derket. Riya aliye 
dijmin girt û vvinda bû.

-5̂ -îic

Qoço, bi çil gundiyen xort û merxas ve li peş dijmin 
kemin girti bûn. Hingûra şeve bû. Li ser çiyaye bilind, 
nîvreş heyveke sor bi dilekî şikestî hedî, hedî hildihat. 
Denge topan bati bû birin. Pola çaven xwe li ser çiya
yen xwe; li ser vvaren xwe gerand û bi keser li wan ne- 
rî:

Wi sond xwari bû; guneben xwe yen pazde salan we
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bi deste xwe rakirina, ne hişta ko dijmin derbasî tixû- 
ben welet bibe...

Di dile wî e pola de agire serbestiye peketi bû. Wî tu 
caran wek we şeve hej kuştin û helanîna tola xwe ne 
kiri bû.

Demeke, Güle hat bîra wî. Wî hej ve jinike dikir. Li 
dora xwe nerî; li Gula xwe ya ko wek siheke je ne dibû 
ne dît.

Di we gave de nerevanekî wan got: “Bala xwe bidin! 
ji aliye dijmin yek te.”

Siha ko xweya dikir be tirs û telaş dihat. Dengekî şi
ken wan rakirin: “Ev Gula qehpik e!”

Gundiyekî din got: “Qehpike em xistine xefke! Tîfin- 
ge berde, Pola! Ew reberiya dijmin dike!”

Qoço rûye xwe tirş kiri bû; birihen wî le gijgijîn, kûr 
H peş xwe dinerî. Wî jî gotinen gundiyan rast didîtin.

Güle li cem dijmin çi dikir? Ne xwe cihe wan şanî 
dijmin kiri bû... qehpitî kiri bû.

Qoço di bin ronahiya heyva sor re tifinga xwe direjî 
Güle kir û got;

- Ha ji te re, Güle! Berî dijmin berika peşîn para te 
be...

Berike wek qîreke tariya şeve çirand û armanca xwe 
a zirav wek çarşeveke hevrîşim raxiste erde.

Piştre Qoço rabû ser xwe û ji gundiyan re got:
- Zû bin hevalino! Em e nixta dijmin bigirin!
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Çûn. Le dijmin be liberxwedan revîn. Kurd ketin ase- 
gehe; her der vala bû. Bi tene di odeke de tiştekî eceb 
dîtin. Sere zabite dijmin ji İaşe wî bati bû birin û mezel 
bi xwîn bû. Li ser nivîne xencereke bi xwîn diçirisî.

■îif -îif

Qoço xencer rakir; wî ev xencer dabû Güle? Di kul- 
ma zebit a guvaştî de gurzek poren Güle en zer pel di- 
da.

Qoço kulmiken xwe gez kirin û wî pilinge ko çiya di- 
hejandin ji bo cara peşîn girî û göte gundiyan:

- We bi min gunehe paşîn da kirin, ji Gula qehpik re 
me qehpetî kir!

Bi dengekî tereş, terpoşmanî û terbirîn gotina xwe a 
paşîn kir:

- Güle! Te deyne xwe da, te gunehen xwe rakirin! Ni- 
ho dora min e. Güle! Gula min a zer!

Bi xencera xwîndar wek bayekî ji ode derket, bere 
xwe da dijmin û nema xweya kir.

Hawar, hej. 29, Heztran 1941

26



KESKESOR

{■̂
V f*'

■ ^ to ra îg ö ^ y

Di sala 1925’an de bû. We sale, ez hîn nû diçûm di- 
bistane, le dibistana tirkan.

Di meha Sibate, Sibata dînoka welate jorîn de, di ge- 
lek cihan de, berf vvek deliya bûkeke ji rûye erde hildi- 
hat û geşiya heşinahiye û kulîlken bihare bi tevî tazehi- 
ya wan peş me dikir. Goya zivistan jî bi hatina tiştekî 
heja hesiya bû û zû xwe da bû paş û şûna serme, berf û 
bagere da bû şîrgermiya tava bihare.

Di van rojan de bû ko li bajer tevliheviyek hebû: Di 
malan de mezin ji ker ve diştexilîn û bi kef û bi ken 
bûn. Jin bi tirs û telaş bûn û bi zarokan re pir mijûl ne 
dibûn. Esker bi zor diketin xaniyen Kurdan û mitral- 
yoz datanîn sere banan.

Li dibistane, şagirten mezin digihan hev û pir tişt di- 
gotin: “Şer... kurd... tirk... standin...” Me piçûk, me 
dida pey vvan û beî ko bîr binin bi van nûçeyan kefx-
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we§ dibûn. Lehîstik û ders be rexbet bû bûn. Pirsen: 
“Şer... top... kuştin... batin” em serxweş dikirin.

Mamosteyen ko gişt tirk bûn be zar xuya dikirin; di 
dersxane de gej dibûn û be hemd dipeyivîn. Edî stranen 
tirkî ne dihatin gotin û ala tirkan ne dihate çikandin 
ser dibistane.

Tırs û tevger roj bi roj meztir dibû: Memûr xwe tave- 
tin mala mezinen kurd û bext ji wan dixwestin.

Esker top û mitralyozen xwe berdidan û direviyan. 
Mezinen bajer yen ko bere berberî bi hev re dikirin li 
hev dihatin û çek didan miroven xwe.

Dibistan bati bûn girtin û mamostan xwe veşarti 
bûn. Zaroyen deh, panzdesalî xencer û şeşderb hildi- 
girtin. Pirsa “ten” ji her devî derdiket; her kes be sebir 
bû:

Rojeke: “Hatin... nezîk bûn... kurd hatin...” digo- 
tin. Xort û mer bi çeken xwe ve, bi dehol û zirne hin si- 
waı; hin peya bi hezaran û bi dengen her bijî kurd... 
Her bijî Kurdistan... Her bijî serbestî..., ji bajer derke- 
tin û çûn peşiya leşkeren kurd ye ko li her dere dida 
pey t... û ji dûr ve tirs dixistin dile wan. Jin û zaro der- 
keti bûn ser banan; hinan stranen şer digot, hinan go- 
vend digirt. Zaroyan debançe berdidan û hesp dibezan- 
din. Her kes ji ke£xweşiye mest û geş bû bû.

Behsa rojeke nû û jîneke geş dikirin. Piştî demeke si- 
war bi kum û destmal, bi şal û şapik wek birûskan ke
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tin bajer û rast çûn seraya hikûmeta t . ..
Li seraye tiştekî rengin xuya kir. We roje binek baran 

bati bû; di pişt re bi derketina roje keskesor bi ezma- 
nan keti bûn. Me got qey yek ji wan danî bû seraye.

Xelk li dora seraye kom dibûn. Em zaro jî çûn. Ew 
tişte rengin di ser sere me de sekini bû. Le ew ne keske- 
sora ezmen bû. Ez be sebir bûm... li bave xwe geriyam. 
Leşker rez girti bûn, stranek digotin, çaven wan en tûj 
terken bûn. Min ew li ser hespe dit, ez çûm cem; wi ez 
danim ber xwe. Min je pirsi:

- Bavo ev çi keskesor e li ser seraye?
- Ev ala me ye; küre min! Ev şan û şerefa mijete kurd 

e!
- Bere yeke sor bebû, ew çi bû bavo?
- Ew ya neyaran bû. Neyar bi zor keti bûn vvelate me. 

Em kurd iro wan ji erde xwe derdixînin û dibin xwedi- 
ye wi. Ha ji te re aleke piçûk! We deyne ser dile xwe! 
Heji we bike û ji bo serfiraziya we bixebite!

Ez bi gotinen bave xwe bû bûm sermest. Dile min hil- 
davet. Bave min ez maç kirim û ez danim erde.

* * *

Heya ko ew keskesor li sera û kelata bajer pel dida 
dine bi me re tim Bihar bû, bihuşteke rastın. Le Bihara 
me zû vvergeriya. Paizeke reş û bihuşta me bû dojeheke
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dijwar.
Pişti çend mehan rewşa bajer guherî. Tırseke mezin 

ket şuna geşî û rehetiye. Ji bebextiya kurdan û ji ber ko 
hineken wan ji nezaniye arîkariya dijmin kiri bûn, 
kurd dişikestin. Miroven xwenda behsa bebextî û be- 
rûmetiya hin kurdan dikirin. Ev hal pir dom ne kir! 
Rojeke dijminan dora bajer girt û bi topan li me xist û 
gotin teslim bin. Le herçend, meren çekhilgir ne ma bin 
jî; jin, zaro, pîr û nexwe§ ketin peşiya dijmin. Hîn xwe§ 
tete bîra min: we roje şerekî no û xwîndar çebû. Kur
dan arîkariya dijmin dikir. Gelek ne ajot dijmin weke 
guren birçî ketin bajer... Hin di cî de kuştin, zaro û ji- 
nen avis dan ber sûngiyan, kal bi dar ve kirin. Hinen 
din jî xwe bi zar û zeçen xwe ve avetin cihen nenas û 
nependî.

Ala rengin, şan û rûmeta me, çirandin, avetin ber 1in- 
gen xwe, pe le kirin û li şûna we ya xwe, ya xwînxwa- 
ran danîn. Ziman û stranen kurdî bend kirin û tirseke 
dijvvar xistin dile xelke.

^  ̂  ̂

Ev şanzdeh sal in ko ev hal di Kurdistane de hikim- 
ferma ye. Û dîsa şanzdeh sal in ko ala rengin di dile 
min û di dile hezar xorten kurd de pel dide.

Ji bo anînciha \vesiyeta bav û kalan, vekirina tola
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wan û daçikandina ala xwe ser kelat û çiyayen Kurdis- 
tane em kurd li benda Bihara xwe ne; li benda barane- 
ke bi keskesor...

Hawar, hej. 30, Ttrmeh 1941
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STERK
Adaptation de “Les Ûtoiles” D’alphonse Daudet

Gava li zozanen Sîpane Xelate min peze xwe diçeran- 
din, carinan hefteyin diborîn beî ko ez denge tu însa- 
nan bibihîsim. Ez bi tene bi hevaltiya kûçik û peze xwe 
bûm. Le her sere panzde rojan careke gava ji dûr ve 
min denge zingilen qantire me dibihîst ji kefa xwe sere 
xwe radikir; gundiyek, yan kebaniya mala axe ji min re 
zade min e panzderojî tam.

We roje, ez çiqa şa dibûm; min ji wan nûçeyen gund 
dixAvastin, ji tişte ko ez ji her tiştî betir dilxwe§ dikirim 
pirskirina hale Mijgane, Mijgana keça axe bû.

Be ehemiyet min ji wan dipirsî: gelo xanima piçûk pir 
diçe dawet û şahînetan yan ne.̂  Qet dikeve govenda.^ 
Çilen spehî li xwe dike? Eğer ji min re bigotana: “Ma ji 
te re çi? Şivane reben û belengaz!” Min e li wan vege- 
randa ko ez gihame bîst salı û min hîn di spehîtiya we 
de tu kes ne dîne!
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Rojeke îne ez li benda zade xwe bûm; berî nîvro ba- 
raneke xuıt hat: heta piştî nîvro çaven min li re bû. Pişt 
re min heviya xwe birî û ji serme ketim holika xwe. Es
re, min denge zengil bihîst; zûka derketim derve; çi bi- 
bînim...? Bizanin kî?... Mijgan! Xanima min bi xwe 
bû...

Li ber holike peya bû. Ji baye çiye hinarîken we bû- 
bûn sorgul. Li min vegeriya û got; “Gundî mijûl bûn: 
pîre jî çû bû cem zaroyen xwe bave min ez şandim...”

Mijgan, bi bejna xwe a zirav û narîn, bi çaven xwe 
en çeleng û bi çilen xwe en xemilandî û giran spehîtî bi 
xwe bû. Ciye we bajar, xaniye delal, û îşe we govend, 
reqs û stran bû, le ne çiya, zozan, rel û qantir bû.

Mehlûqa çeleng! Çaven min je ne dibûn. Cara peşî 
min ew ji pir nezîk didît. Niha ew li ber min sekinî bû 
û bi tene ji bona çaven min bû.

Dile min hildavet, hişe min diçû û qirika min dihat 
girtin.

Mijgan zad ji selike derxsit û da min. Pişt re bi nerî- 
nen piçûk li dora xwe nerî da ko ji giha §il nebe hinek 
fîstane xwe rakir û çû holika min; min da pey we. Li 
hundur, li ce raketina min, li bilûr, kulav û dare min 
nerî, pişt re bi dengekî zîz û ahengdar göte min: “Tu li 
vir dijî ne? Şivane reben! Niha tu bi tena xwe ji dilten- 
giye çiqas bezar dibî? Beje min: tu çi dikî? Bi çi mijûl 
dibî û kî tînî bîra xwe?...”
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Min e je re bigota, “bi tene te xanima qeşeng”. Dile 
min derevv ne dikir; le zimane min ne geriya û ez sor 
bûm.

Mijgan bi eza min hesiya û xwest hîn betir min bieşî- 
ne, “hevala te a delal çima cama naye çiye û te nabî- 
ne?” Mijgane, gava ew pirs digotin sere xwe dikir paş 
û dikenî; min digot qey periya spehîtiye bi xwe ye!

Le batina we weke xewneke bû. Piştî demeke göte 
min! “Bi xatire te şivano!”

Bi dilekî şikestî min jî göte: “Xwede bi te re be, xa- 
nim!” Pişt re seliken xwe yen vala avetin ser qantira 
xwe, le siwar bû û bi re ket.

Wisa dihat min ko her kuçe ko ji bin lingen qantir di- 
firin yek bi yek li dile min diketin. Çaven min ji re ne 
dibûn û wek serxweşekî li ciye xwe dinihertin. Evare, 
gava pez, vedigeriya gome min ji kaş dengek bihîst. 
Gava min sere xwe rakir, min xanima xwe dîsa li ber 
xwe dît. Le niha wek sibehe delalî û çelengî ne dikir, le 
ji tirsa dilerizî û ji serme diranen we dirikrikîn. Wele di- 
xuya ko ji barana sibe çem rabûbû, Mijgan xwesti bû 
je derbas be, ave bor ne da bû. Çilen we §il bûn û ça
ven we beştir dikirin.

Hingûra şeve bû, edî nikarî bû vegere.
Min xwest dile we rehet bikim. Min göte: “Çi xem e? 

Xanim şeven tîrmehe xurt in, tu sebeben tirşe nîn in, 
çaven xŵ e bigirî û vekî, sibe ye!” Paşe, zû min agirekî
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mezin dada. Mijgan sol û çilen xwe ziwa kirin. Pişt re 
min je re piyanek şîr, binek pener, nan û fekî anîn. Le 
eqle we ne li xwarine bû, li hal û mala xwe digirî, be 
hemde min, çaven min jî hesir kirin.

Bû şev. Min ji xanima xwe re di holike de ji pûşan û 
ji poste berxikekî paqij nivînek çekir. Xanima min çû 
nav ciyan û ez li ber derî rûniştim.

Ji hevîna we, dile min diperitî û İaşe min dişevvitî. Le 
Xwede dizane, tu tişte xerab ne dihat bîra min. Çawan 
bihata? Keça axe min xwe sparti bû min û li bin paras- 
tina min bû! Wele dihat min ko Mijgan di nav keriye 
min de û di keriyen dine gişt de miyeke tekane ye!

Min tu caran ezman wek we şeve kûr, û ster wek we 
şeve geş nedîti bûn. Di cane min de, çaven min de her 
tişt guherî bûn. Çaven min bi nerînen şaş li tiştan dine
rin û aqle min di ezmanen xeyalan de ajnî dikir.

Di we gave de deriye holike vebû û wek heyva çarde- 
şevî keçika delal je derket. Ji mayina xwre; û ji ber nivî- 
ne ji pûş û pelaş xew le çû bû, hat û li ber agir rûnişt. 
Min kulave xwe ji xwe kir û danî ser mile we, agir ve- 
jand û bedeng li cem we rûniştim.

r \  » 'fjt *

r -

Şev xwe§ û hinek henik bû. Di dora me de cîhaneke 
veşartî bedeng şiyar dibû.
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Di her tiştî de ez bi livîneke dihesiyam; giya mezin di- 
bûn, kuiîlk vedibûn, mewe digihan... Dile wan jî wek 
ye min hildavet û xwîna wan jî wek ya min dibeziya... 
Ster bi xwe radibûn û rûdiniştin.

Ji tevgera her tiştî û ji her dengî, Mijgan ji tirsan dile- 
rizî û xwe li min dipeçand. Ji nişke ve di ser sere me re 
roniyeke geş borî. Me sere xwe rakir; stereke reşiya şe
ve çirand û li dûrî me ket erde.

Mijgan bi tirs pirsî: “Ev çi ye?” min le vegerand: “Ew 
giyanek e, dikeve bihuşte”.

Paşe min şehadeta xwe anî. We jî, şaş şaş li min nihe- 
rî û wek min kir û pirsî: “Hûn şivan siherbaz in?” Min 
göte: “No xanime! Le em li sere çiyan nezîkî steran in, 
ji lewra em ji xelke bajaran betir bi hal û siren wan di- 
zanin”. Mijgan sere xwe danî bû ser destekî xwe û li 
steran dineri. Gava min li rûye we nerî, min got qey şi- 
vana steran e, ketiye erde. Bi dengekî heyran göte min: 
“Ster çiqa pir in, çiqa spehî ne!” Min ew tu caran hew- 
qas zehf û hewqas çeleng ne dîti bûn! Tu bi nave wan 
dizanî şivano?

Çavvan nizanim, xanima min! Biner! Di ser sere me 
re: komika sevviyan e, ji rojhelatî hilte û ber bi rojavayî 
d içe. Hinek li bakur, terme mixel e heft in li raste wan, 
dûpişke, hergav li bakur e. Li ber me ye, kakeşîn e. Hi
nek li çep; kervvankuj e; wek sterka sibehe ye. Ji levvre 
kervvanek pe xapiya ketiye re, û bi şev ji serme qufulî
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ye. Hinek li nîvro Lel e; dibejin ko Lel û Mejnûn hejî 
hevdû dikilin le ne digihan hev; gava mirine giyane 
wan derketine ezmen, yek çûye rojava, yek jî rojhiiat. 
Li zivistane Mejnûn li zozanan e, û Lel li germiyan e. 
Havîne Lel te zozanan û Mejnûn diçe germiyanan û 
gava ji cem hev derbas dibin digihen hev, hevdû maçî 
dikin û pişt re her yek diçe aliye xwe.

Di ve gave de tiştekî nerm, sivik û germ ket ser mile 
min. Ev sere Mijgan bû. Çîroken min ew lorandi bûn û 
be hemde xwe ew aveti bû xeweke giran. Min qet xwe 
ne livand. Ster pir diçirisîn. Wisan dihat min ko, cot, 
cote min pîroz dikin, û bi ken dîsa vedigerin jor. Bi eş û 
keser min li Mijgan dinen, le tu xerabî û pîsîtî ne diha- 
tin bîra min. Bi tene bextiyar bûm. Min digot qey çe- 
lengtir, spehîtir û xweşiktira steran dahatiye, xwe daye 
mile min û li we vezeliyaye.

Heta derketina roje Mijgan ez sermest hiştim. Pişt re 
rabû, û bi dîtina roje weke guleke vebû û kenî. Li go- 
man, berx dikalin, li ser zinaren bilind kewan dixwen- 
din, li ser xunava giyayen kesk û teze tîrîjen rojeke sor 
diçirisîn, û ji fıkra ko ez e bextiyara xwe vvinda bikin, 
dile min e reben digevizî û bi nalînen kûr û bi keser li 
wan, li pez, kew û çiyan vedigeriya.

Hatvar, hej. 33, Qrrya-p^m 1941
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PERÎŞANI

Li taxa Mihaciran, ji oda xwe temaşa bexçeyen Şame 
dikim. Ji nişke ve zozanen Kurdistane en bilind, bi dar 
û aven cemidî ten bîra min. Ez xwe li we dere, li ser ka- 
nîke, li bin daran dibinim. Doraliyen min giş heşinayî 
ne. Ji behnen xweş poze min vedibe û sînga min hildi- 
be. Ji nezîk, weke nalîne, denge bilûreke tet, sere xwe 
radikim: şivanek peze xwe tine ave. Çiqas bi kef im, çi- 
qas bextiyar im, bihuşt! Bihuşteke rastîn.

Şivan li bilûra xwe hin betir bi keser dixe; İaşe min 
giş dilerize, xwe ji bîr dikim.

Gava çaven xwe vedikim, li ber xwe du jendermeyen 
romî dibinim. Çaven wan sor in û ji rûye wan lanet di- 
bare, yek ji wan, tivinga xwe ji mile xwe radike, bi 
dengekî hişk û bi zimane xwe, ji şivan re dibeje: “Bes 
bizire, ka ji me re berxekî bine.”

Şivan fehim nake; şaş û bi tirs li wan dinere. Jender- 
meye din dikeve nav pez û li berxekî qelew diğere. Şi-
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van razî nabe, le bi zimane wan nizane. Bi deste xwe 
îşaretan dide û dibeje: “Meke! Berde! Berde!” Jender- 
meye din tivinga xwe hildide, direjî şivan dike: “Bilûr 
qey ne bes bû, tu bi kurdmancî jı dibejî” û berdide. Şi
van bedeng dikeve erde û pez bel av dibin. Xwınxwa- 
ran bihuşt kirine dojeheke dijwar.

Bi girîn van deran berdidim û tem Cizîre. Wexta pa- 
leyiye ye. Her der zer, zer e. Li zeviyan, ji dur ve wek 
heywanan, tişten bi can, li ser çar lingan dilivin. Nezîkî 
wan dibim, bi qelefeta bedewiyan însanan dibînim, le 
bi kurdî dipeyivin; İaşe wan e tazî û spî nerm û xweşik 
li ber tava Cizîre şewitî û reş bûye. Pîreka, zaroyen xwe 
en berşîr avetine erde, nav toz û axe. Meşan rûye wan 
girtiye. Ji çilen wan en genî bîhnen pîs ten.

Zaroyen deh donzdeh salî alıkariya wan dikin. Nîv- 
tazî ne, pexwas û serqot in. Ji tave, çaven wan bi zor 
vedibin. Be mekteb û xwendin in!

Li dora xwe dinerin: darek nîn e. Le xaniyen wek ko- 
xen mirîşkan, dibînim.

Diçim rex wan. Ji derî ve sere xwe xwar dikim, diçim 
bundur. Alîkî mezeleke tarî, be pencere û nizim; li qun- 
cikeke nexweşek dinale, li aliyekî jî kerek dizire. Bîna 
min teng dibe. Zû xwe tavejim derve. Ev e hal û jiyana 
wan. Çandina wan çi ye? Çend elb genim û ceh. Betirî 
wan jî cote axan, an xwedî erden biyanî dikin. Piraniya 
wan, ji niha de male xwe be qîmet firotiye. Ji ber ko bi-
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rçî û tazî ne, belki jî deyindar in. En mayî, li pehîze, ji 
deste ticaren bewijdan, we çi bikşînin.

Zilma memûr û jenderman jî li ser e. Şex jî hene: Piştî 
paleyî û rakirina benderan deyne şexan dimîne. Roja 
cejne ye. Ez van gundiyen reben, belengaz, cahil, be 
mirşîden rastîn û xwedî wijdan, li cem şexe wan dibî- 
nim. Çilen wan peritî ne, hin pexwas in, û ji dûr bati
ne.

Ten, ji dûr ve destqifilî, serxwaı; li ber şex disekinin, 
paşe bi dor diçin sejdeya vvekîle Xwede, vvekîle pexem- 
ber û dergevane bihuşte. Lingen wî, desten wî maçî di
kin, tiştekî didin e û bi fehît, bi tirs û telaş li ser çon- 
gan, pelepaş dimeşin û derdikevin.

Dine û bihuşt tev de kar kirine. Niho ew e herin mal, 
û çend mehan, di koxiken xwe de, nane tisî û savar 
bixw în û ji dine bexeber li benda bihare bin. Bextiyar 
in!

Vedigerim Şame, ez sere xwe ji pencere derdixim, ji 
qesren delal denge radyowan û penvaneyen elektrîkî 
ten. Li ser cadeyen pak tramway dimeşin. Li ezmen ba- 
lafirek diğere. Be hemde xwe keseran dikşînim û ji xwe 
re dibejim: nezanî... nezanî... nezanî... perîşanî.

Hatvar, hej. 3S Ttrmeh 1941
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HEVÎNAPERDCANâ

Rojeke pehîza 1907an bû. Perîxan û Eyşe di bexçe de 
dileyistin. Perîxan donzde û Eyşe jî sezde salı bû.

Wek hergav, lîstika wan dîsa şer bû: Perîxan bû bû 
eskere kurd û Eyşe jî eskerekî romî. Bere, ji dûr ve bi 
keviran dan hev; pişt re nezîk bûn û bi daran, bi sılan û 
bi kulmikan ketin hev.

Perîxan di van tiştan de xwe zû ji bîr kiı; wek pilinge- 
ke birîndar xwe tavet ser dijmine xwe û pir dom ne di
kir ew dida ber xv^e.

Eyşe jî xwe li ber Perîxane pir ranegirt; xwe spart we 
û bext je xwest. Le Perîxane dile xwe zû bi zû henik ne 
dikir: di we de ji nave “romî” û ji romiyan re kîneke 
venekuştî, kûr û be payan hebû. Bi dare xwe li küme 
Eyşe e hesin dixist û digote: “Romiyen genî! hon bi be- 
bextî me dikujin! heqe me distînin! le di şerî de dawiya 
we bi kurdan re ev e! her bijî kurd! her bijî Kurdistan! 
Qerîn, zarîn û heviyen Eyşe Perîxan sist ne dikir.
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Di ve gave de, ji aliye male merivekî xuya kir. Nezîk 
bû; ew ape Perîxane bû. Behal dimeşiya; di çaven wî en 
sor de şopen kestiren ziwa xuya dikirin. Hat, deste Pe- 
rîxane girt û bi dengekî tereş göte: “Bes e Perîxan! Bes 
e! te hevala xwe kuşt!” Perîxane bi erîn û xeyd li Eyşe 
nerî û le vegerand: “Heqe romiyan û ye döşten wan ev 
e! Bila Eyşe romî nebe! Nizanim eme rojeke tola xwe 
vekin!... Eme wan ji erde xwe derexin!... derexin!...”

Pişt re deste xwe da ape xwe û meşiyan. Piştî demeke 
Perîxane hat ser hişe xwe; sere xwe rakir û li ape xwe 
nerî: hale wî e perîşan endîşeyeke mezin xist dile we. 
Çima ape we behal bû.^... Çima wek hergav ne dikenî 
û ne dipeyivî.^... Bave we e biha li ber dile we hate bîra 
we... Perîxane baş dizanî jîna bave we hergav di xetere 
de bû. Hezar tişt hatin bîra Perîxane û telaşeke mezin 
dane. Dile we e piçûk pir hildavet û İaşe we e zirav û 
narîn dilerizî... Dixw^est zû bigehe mal... zû...

Ezman reş bû. Bayekî pehîze î pîs pelen daran en çil- 
misî û zer dibarandin ser sere Perîxane û ape we. Ev 
pel wek İaşen miriyan diketin erde û ew dinixumandin. 
Perîxane bihintengî dikir... Mal je re dûr... pir dûr xu- 
ya dikir; dimeşiyan... dimeşiyan le ne digihane...

Davviye hatin. Ketin hundir; xelke male di İmane de 
bûn û digirîn. Perîxan di nîve ode de ma û li dora xwe 
nerî: ciye bave we vala bû... Ruye we bû zer. Bîsteke 
xwe vvinda kir; le zû xwe ragirt û çaven xwe vekirin:
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diya we reşa xwe gireda bû; rûniştî, digirî; sere xwe ra- 
kir; keça xwe dît, milen xwe je re vekirin: Perîxan we- 
ke çûkekî birîndar kete hemeza diya xwe û bi girin 
göte: “Daye! Daye! Kanı bavo? Ka bave min e delal? 
Kuştine! ne?...”

?OT y

Bave Perîxane, Musa bege kesanî, merivekî giı; çe- 
leng, dewlemend û miletperwerekî heja bû. Wî ji piçû- 
kayiye da hejî milete xwe e dîl, hergav bindest le mer û 
qehreman dikir û ji bo serbest û serbilind buna wî di- 
xebitî. Mûsa beg civateke veşartî digerand. Armanca 
wî ev bû: “Yan serxwebûn yan mirin!” Tu küren Mûsa 
begî nîn bûn. Bi tene Perîxana wî hebû. Mûsa beg keça 
xwe wekî kurekî bi xwedı dikir û her tişt hînî we diki- 
rin.

Evaran ew rûdinand ber xwe û bi saetan ve wek he- 
valekî pe re dipeyivî. Carina ew dikir himbeza xwe, 
deste xwe di ser pore we e reş de digerand û li çaven 
we en kesk û bijangreş dineri û digote: “Perîxane! ev çi 
çav in, Perîxan? Ev ne wek çaven xelke ne! Çaven te 
pir kûr, dür û tûj dinerin. Ev ji min re pir tiştan dibejin. 
Ez di van de qedera Kurdistane, cihanına heviyen xwe 
dibinim, min be guman nekî, Perîxan!” Perîxane milen 
xwe en zirav li stoye bave xwe digerand, ew maç dikir
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û çaven we hestir dikirin.
Perîxane ji niho de bave xwe hevîdar dikir: Memozî- 

na Ehmede Xanî ji ber kiri bû. Xerîta Kurdistana me- 
zin, tevî bajer û günden we wek resamekî ji ber çedikir 
û dîwaren ödeyen male bi wan dixemilandin, ji dîroka 
kurdan pir tişt dizanîn û dilgirtiya meraniya wan dibû.

Musa beg ji keça xwe razı bû. Perîxan we rojeke bi 
kerî milet bihata...

* * *

We roje, gava, Perîxan di bexçe de dileyist, bave we 
bi hevalen xwe ve civînek danî bû. Bi bebextiya yekî 
eskeren romî dora çiye girti bûn û keti bûn hundin Ew 
yek bi yek derexistin, birin qişle û ew dan ber tifingan.

Gotine Mûsa beg en dawîn e w bû bûn: “Her bijî ser
besti! her bijî kurd! her bijî Kurdistan!”. Mûsa beg piş- 
tî ko ev gotin kiri bûn, keti bû erde û di xwîna xwe de 
vegevizî bû...

* * *

Diya Perîxane mesele gi§ got e. Perîxan dilgirtiya ba
ve xwe bû; hinekî girî. Le gotinen bave we hatin bîra 
we: “yan serxwebûn! yan mirin! Perîxan! min be gu- 
man nekî!” Bele! Bave we di riyeke miqedes de hati bû
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kuştin; qurbana armanca xwe bû bû. Rabû, çaven xwe 
ziwa kirin û ji diya xwe re got: “Daye! bave min dij- 
vvarbûna riya xwe dizanî; wî ev tişt giş da bûn ber ça
ven xwe. Le wisa diviya bû. Ez riya wî digirim. Divet 
ez tola wî û tola vvelet rakim!... rakim!... Ev jî ne bi gi- 
rî, le bi xebate dibe...”

Perîxan ji lîvvane derket û ket kitebxana bave xwe.

■îfe’ "îlî- -5İÎ-

Şeş sal borîn. Perîxane dibistana xwe xelas kiri bû û 
bû bû dîlbereke bejinzirav, hinarîksor, narın û aNvirpi- 
ling. Weke hemî keçen nivşe xwe, Perîxan jî dilketî bû.

Le hevîna Perîxane ne weke hevîna herkesî hevîneke 
adî bû. Perîxan dilketiya armanca bave xwe, dilketiya 
serbestiya milete xwe, dilketiya serxwebûna vvelate 
xwe bû.

Perîxan, niho, ji heyeta civata bave xwe a kevin bû. 
Bi jîrî, xebat, ixlas û agire we, civat li her deren Kurdis- 
tane ji xwe re lebaten heja peyda kiri bûn. Perîxan be 
etlahî dixebitî û xwe ji bo rojeke minasib hazir dikir. 
Ew roj hat.

-5̂

Rojeke cejna romiyan bû. Esker li meydaneke mezin
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hati bûn rez kirin. Serdare esker û hakime Kurdistane 
bi zabiten xwe li ciyekî bilind, di bin çadirekî de rûnişti 
bûn û temaşa esker û xelke dikirin.

Kurd bere vî bi rojeke xwe li her dere Kurdistane pek 
anî bûn: Bi tene ji wan re canbezarek diviya bû. Ji bo 
wî jî Perîxane xwe peşkeş kiri bû.

Dine bihar bû. Her der bi heşinayî û bi kulîlken ren- 
gareng xemilandî bû. Perîxan, bi çilen hevrîşim spî, bi 
bejna xwe a zirav, bi poren xwe en reş û çaven xwe en 
dilbirîn spehîtiya kulîlken bihare bû.

Perîxane bi nave bajer ji hakim re kulîlk peşkeş biki- 
rana.

Perîxane kulîlken xwe danî bûn di nav sepeteke pi- 
çûk û xemilandî. Li bin kulîlkan bimbek hati bû veşar- 
tin.

Niho Perîxane sepet di desten xwe de girti bû û weke 
periyeke di nav esker re dimeşiya. Çaven xelke le bûn û 
heyran û mest le dinihertin.

Hevalen Perîxane, şeşderb û bimbe bi dest ve, hedî... 
hedî... xwe dixistin paşiya esker. Hinekan jî dora qişle 
digirtin.

Perîxan giha çadire hakim. Hakim rabû, çû peşiya 
Perîxane û deste xwe direjî selike kir. Di ve gave de, Pe- 
rîxane selik rakir û çiqas je dihat hewqas bi xurtî ew 
xiste erde. Di nav toz û dûmane da her tişt winda 
bûn...
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Ji aliyen din denge tifıng û bimban dihatin. Le pir 
dom ne kir.

Romî be serek ne dikarîn xwe li ber agiren hevalen 
Perîxane bigirin. Kurd ketin qişle û ala xwe çikandine.

Piştî çend saetan, hevalen Perîxane en serdest hatin 
ciye bimbe. Ji ax û kuç pe ve tu tişt xuya ne dibû. Hi- 
nekî kolan: İaşe Perîxane di ser ye hekim re ditin. Pen
çen we li stoyen wî kilît bû bûn. Hevalen we bihin ji 
ber xwe çikandin û sekinin. Paşe bi hirmet İaşe we de- 
rexistin û ew li ser desten xwe di nav bajer de geran- 
din.

Ji aliyen din nûçeyen serdestiya kurdan dihatin. Xel- 
ke hestiren şîn û şahiye dirijandin û giyane Perîxane di 
tava ala rengin ne diçirisî û ji giyane bave xwe re dike
ni.

Haıvar, hej.37. Kanuna peşin 1941
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XATÛNANPILING
Ji Frank Stocken

Di wexteke de padişahek hebû. Fikren vî padişahî ne 
wek fikren en din bûn. Fikirine wî en eceb hebûn. Di 
wexta wî de padişahan ji bo şahiya xelke xwe, di cejin 
û dawetan de peya û dehbe berdidan hev.

Le vî padişahî ji ve adete re tiştekî nû zede kiri bû. Di 
van temaşan de ne bi tene xelke kef dikir; le peyayen 
qenc xelat û en xerab dihatin ceza kirin. Gava mirovek 
bi xerabiye dihate îtham kirin ew tavetin hepse û piştre 
ew tanîn meydana temaşe. Wexta meydan ji temaşage- 
ran tijî dibû û padişah li ser texte xwe rûdinişt temaşa 
dest pe dikir.

Di davviya meydane de, li cem hev du deriyen wek- 
hev hebûn. Girtî di meydane re derbas dibû û diçû û 
derîk ji wan deriyan vedikir.
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Eğer girtî deriye sucan vekira, je pilingekî birçî derdi- 
ket, xwe tavet ser wî û ew dikir perçe perçe. Hinge xu- 
ya dikir, yan padişah wele bavver dikir ko merik bi sûc 
e û bela xwe dîtiye.

Le ko merik deriye din vedikir, je xatûneke ciwan û 
delal derdiket û padişah ew xatûn ji merik re mehir di
kir û xelke ji şahiye ji wan re li çepikan dixist. Merik bi 
jin jî biwa padişah je re ew jinik jî dida. Ji ber ko bi ve- 
kirina vî deriyi merik şanî dida ko besûc e û zilamekî 
qenc e.

Li cem qiralan ev isûl pir heja bû. Ji ber ko bi careke 
de peyayen xerab bela xwe û peyayen qenc mikafata 
xwe digirtin.

Xelke jî hejî ve tevvaşiye dikir; temaşake bimeraq. 
Xelk gava ko dihatin temaşagehe û hetanî ko gjrtî deri- 
yek vedikii; wan ne dizanî gelo ewe davveteke an kuşta- 
reke bibinin. Piling carina ji vî deriyî û carina jî ji wî 
deriyî derdiket.

•sff •sff "sİf

Keçikeke padişah e delal hebû û li ber dile wî gelek 
ezîz bû. We keçike, dizîka, ji peyayen seraye hejî xotte- 
kî mer û çeleng dikin Le ji ber ko ew xort ne ji mîrekan
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bû hejkirina wî sûcekî mezin bû. Ji Iewra gava padişah 
bi evîna wan hesiya ew xorte delal avete hepse. Li gora 
isûle wî ev xort jî we biçiwa û di temaşagehe deriyek 
we vekira. Bi vî awayî we bihata zanîn hejkirina keça 
padişeh le dibû sûc an ne. Herkesi û padişah jî dizanî 
ko ev tişt le sûc e. Le adet û rezik diviya bû bihata cî. Ji 
ber ko sûc mezin bû di welet de li pilinge xurtir û xatû- 
na çelengtir geriyan.

Roja hikim hat. Xelk bi tofan diçûn temaşagehe. Cih 
hemî tijî bû bûn. Herkesi xwe ker kiri bû. Ewçend ko 
teptepa dile xelke we bihta bihîstin. Işaretek hate dayin 
û xort kete meydane. Çiqas bibejin û rifit û zirav, çiqas 
mer û spehî dixuya. Li xwe zîvirî û sere xwe li padişe 
nizim kir. Le, le ne nerî çaven wî diçûn dotmîra ko li 
cem bave xwe rûniştî bû.

Dotmîr ne xwesti bû li mal bimîne. Hati bû ko qeder 
û sernivîsa girtiye xwe bibine. Ji roja ko evîna wan bû- 
bû eşkere dotmîre ji evîna wî pe ve her tişt ji bîr kiri 
bû, niho we çi bikira.^ Tıştek kiri bû ko heta we wexte 
ji deste tu kesî derneketi bû. Ewe sira deriyan derexisti 
bû. Bele ewe dizanî kîjan derî keçik kîjan derî piling ve- 
dişere.

Dotmîre ne bi tene deriye keçike le keçik bi xwe jî 
nas dikir. Keçika li paş yekî ji her du deriyan veşartî ji
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xatûnen qesre a xweşiktir bû. Dotmîr ew xweş dinasî. 
Ewe çend caran bi çaven xwe dîti bû ko keçika li paş 
derî bi çaven evîne li dilgirtiye we nerî bû û careke du 
caran jî dotmîre bavver kiri bû ko dilgirtiye we jî li nerî- 
nen we keçike vegerandi bû. Û davviye, rojeke dotmîre 
ew dîti bûn ko bi hev re daxaftin. Ve keçike werî bû li 
dilgirtiye dotmîre binere û pe re baxeve. Ji levvre dot
mîr le bati bû xezebe... xezebeke gur û kûr...

Gava xort sere xwe ji padişah re xwar kir û li dotmî
re nerî bû; çaven wî je dipirsîn: kîjan.  ̂ Xort dotmîr 
xweş nas dikir, qudreta we dizanî; beşik dotmîre sira 
deriyan derexistiye. Ji lewre xort li dotmîre gelek bi he- 
vî nerî. Çaven wî je pirsî bûn û xort zanî bû ko pirsiya- 
riya wî je re eşkere bûye. Diviya bû le vegerîne.

Dotmîre piçik deste xwe rakir û ew ber bi aliye raste 
bada. Ji dilgirtiye we pe ve tu kesî ew ne dît. Ji ber ko 
her kesî çave xwe berda bû xort û avviren wan ber bi 
deriyan diçûn. Xort ne sekinî, bi meranî û bi gavine lez 
ber bi deriyan çû. Dilen temaşageran qey sekinî bûn, 
herkesî bihna xwe girti bû. Xort ber bi deriye mile ras
te ve çû û deriye raste vekir.
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Niho, tîjika çîroke ev e. Gelo ji deriye ko hate vekirin 
piling an jinikek derket? Herçend em ve mesele didin 
eqile xwe çend cihaba we çetîntir dibe. Ji ber ko dotmîr 
pir hejî wî peyayî dikir û bi hesanî ji yeke din re terka 
wî ne dida. Carina di xewnen xwe de didît ko dilgirtiye 
we derî vedikir û pilingekî birçî xorte we didirand. Ca- 
rinan jî xewinine din dîtin: didît ko derî vedibû û keçi- 
kek je derdiket û bi dîtina keçika ciwan xort şa û dilx- 
we§ dibû û xelke ji wan re çepik li hev dixistin û ji kefe 
didan ber qîran. Dîsan dotmîre dîti bû ko wî xortî ew 
xatûna çeleng wek jina xwe biri bû mal û qet li evîna 
we ne pirsî bû. Ma bi careke mirin je re ne çetir bû?

Bi saeten direj ve, bi şev û bi roj dotmîr dama bû. 
Ewe çi bikira? Ewe dizanî ko xort deriye xere je bipir- 
siya. Davviye dotmîr qerara xwe da bû û gava xort je 
pirsî bi lez deste xwe rakiri bû û deriye aliye raste şanî 
wî da bû.

Gelo dotmîre kîjan derî bijarti bû? Ez bi xwe nikarim 
ji ve pirsiyariye vegerînim. Ji lewre ez we ji we hemiyan 
re dihelim; Ji dere ko hate vekirin çi derket, piling yan 
xatûn.

Hau/ar, hej. 44, Gıdan 1942
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DEANXÛŞK
Frank Stocken

Li goleke, xortek de û xûşka xwe di sendaleke de di
ğerine. Dine bihar e. Bayekî şerîn li ser rûye ave e şîn 
pelen sivik çedike û wek dergûşeke sendale dihejîne. Di 
bin şîrgermiya tave de kulîlken doraliyen gole bi giranî 
hildibin. Wek xanimen çeleng û xemilandî bi pozbilin- 
dî li hev dinerin û ji xwe peve tu kesî naecibînin.

Sendal, bi stran û ken û peravan dûr dikeve. Xort li 
de û xûşka xwe dinere; ji §a û kefxweşbûna wan, xwe 
çiqa bextiyar dizane û heşmetkar li diya xwe a pîı; le 
hîn çeleng û narîn û li xûşka xwe a ciwan, şepal û dil
ber temaşe dike.

Ji nişka ve, ji livîna yeke ji wan sendel diqulibe û her 
se ji dikevin ave. Ji xort peve ne de û ne ji xûşk bi mele- 
vaniye nizanin.

Xort hevvar û zarînen wan dibihîse û cigera wî diperi-
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te. Her diwan pevre nikare xelas bike; ewe yeke ji wan 
bibijere: kî gelo? Xûşk an de.̂

Ez dikim nakim tu tiştî te demaxînim. Ka hon jî pe 
mijûl bibin û hinekî xwe bieşînin...

Haıvar, hej. 44, Gulan 1942
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ŞERE ME$A

Di mala vî camerî de, piraniya wexte xwe ye panzde 
rojan, min bi meşkuştin û bi meşqewirandine derbaz 
kir. Ez derewa nakim gava ez van tiştan dinivîsim. Bi
nerin çawan: Di rojen peşin de ez di oda piçûk de, di 
ya nezîkî dehlize de, radizam. Ev... jî, küre S... ye na- 
vîn, hînge 17 salî, li we radiket. Di îşe bîleta de kar di
kir. Lawikekî hûrik, be laş û gewde û rengnexwe§ bû. 
Le di kare xwe de sivik, xortekî çav vekirî, mer û kurd- 
pervver bû. Evaran, berî ku ez xew ve herim, ewî bi pir
sen xwe û bi şev jî bi xirxira xwe ez gej dikirim. Dinya 
havîn bû û sere sibe, roj gelek zû hildihat. Berî ku roj 
derkeve. S... ji bo nimeja sibe radibû û nema dihat. 
Ev... şiyar dikir ku here ji fime, nane taxe ye tenik bi- 
kire.

Gava Ev... ji xew radibû, derdiket û diçû, ez şiyar di
kirim. Bi ser de jî, deriye ku dikete rojhelat, vekirî di-

55



hişt; bi vî awayî bi tîrejen roje ve tabûreke meşan jî 
xwe davete hundir. Ji germiya tave û vingevinga meşan 
xew edî mimkin nedibû. Ez, hînge, radibûm, meşkuja 
ku, ji evare de min xistibû bin doşeke, dikite deste xtve 
û bi meşan diketim. Gava min davviya wan tam û ode 
bi iaşen wan radixist, saet dibû şeş, şeş û nîv. Hînge 
barbar, qîrîn û girîna piçûken male dest pe dikir. Hinek 
diçûn dibistane û hinekan jî li male pev dikelin. Yen 
hîn di dergûşe de, zarına xwe digihandin heya ezma- 
nan.

G..., keça S... ya piçûktir, ne bi tene bi vizvizî, le bi 
qirejiya xwe jî, ji xelke male re rahetî nedihişt. Du salî 
bû, le hîn bi xwe nedikarî û di derpiye xwe de dikir û 
paşe pe hev jî dikir. Diya we ya reben, edî nedizanî he- 
ma xwe pe mijûl bike an bi kar û şixulen male rabe. 
Cama, piştî guharandina we bi saeteke, gava de, li 
metbaxe xwarina xwe danîbû ser eğir û nedikarî xwe 
je dûr bexe, G... derpiye xwe ji nû ve dadigirt, paşila 
xwe bi zor dikişkişand, diçû metbaxe û li dora de û 
tencera we ya li ser “papora” pexistî ya li erde digeri- 
ya. Diya we dikir; nedikir, ew ji we dere bi dûr nedixist. 
Rojeke, li ber çaven min, li metbaxe, li keleka beroşa 
ya li ser eğir, ve keçika ha, betirî saeteke dawa diya 
xwe girtiye, li we maye û kûziyaye. Edî, we bidîta, me
şen ku le kom bûbûn, li ser siwar dibûn û İaşe we ye
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piçûk dinûximandin.
Ji tnerovekî ku li ciyekî wele batiye dine ku ne bi tene 

paqijtire Kurdistane, le, ye cîhane ye; ji bo merivekî ku 
di piçûkahiya xwe de, li ber deste diyeke wele mezin 
bûye ku, ji ber paqijiye, nexweşiyeke dil pe re peyda 
bûbû; ji merivekî ku di mala birayekî doktor de mezin 
bûye ku ji bo ku wan hînî paqijiye bike, li nexwe§en 
xwe dixist; ji bo merivekî ku bi salan ve li Svvîsre maye, 
ji merivekî ku ji piçûkiya xwe de, berî ku xwarineke bi- 
be deve xwe, mîna kûçika, ew behn kiriye, ev demen 
(menzere) û ev behn ji mirine dijvvartir bûn.

Le, ji tirsa ku ez wan bixeyidînim, min xwe nedikir 
tu tişt nedigote wan. Û gava li ser şifre, xwarin datanîn 
erde, û G... şûştî û bi çilen guharandî, di hemeza de an 
bavçe xwe de rûdinişt, bi xelke male re, bi hevre, bi 
dilxweşî, min zike xwe ter dikir.

Le, berî ku xwarin pek be, ez diketim oda navîn, a 
me te de dixwar, û bi saetan, min xwe bi kuştina meşa 
mijûl dikir. Cama, min ji wan du, se heb bi derbeke ta- 
nîn xwar; hînge, wek “peşmergekî” qehreman, min ji 
S... an ji jin û zaroyen wî re digot: “Dile xwe geş bikin, 
ka ji we re çend Ba’asiyen sekitî!...”

Hinge, li Şame bi tene rojnameyek derdiket, ew jî ya 
Ba’asiyan, Ba’as bi xwe bû. Her roj, piştî nîvro. S... 
hejmarek ji min re tanî. Tîşten ve rojname yen baş ev 
bend bûn ku davetin Cemal Evdinnasir. Nivîsandinen
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we yen din nedihatin xwendin. Berî ku paldim û dest 
bi xwendina we bikim, mideteke, ez dîsa bi qîrkirina 
“Ba’asiyen” xwe radibûm.

F... keça S... ya mezin, xudiya oda navîn, hez dikir 
ku ez xwûna wan li ser çerşefen texte we yen spî birijî- 
nim. Le min bi ya we nedikir. Ji lewre, cama ji min aciz 
dibû, ji ode derdiket û diçû, li derve, bi dengekî bilind, 
dilmayina xwe ji min re dida gihandin. Le min guh ne- 
didaye, ji ber ku, ji min nedihat ku ez wan berdim, ji 
deste min bifilitin.

Bi qelandina wan bi tene laş, guh û çaven min rahet 
dikir, le wele dihate min ku, ev meşen ha, li ber çaven 
min, bi rastı bûne “Ba’asiyen” bi goşt û gewde. Be 
hemde min, bi kuştina wan behna min derdiket û dile 
min pe geş dibû. Di ve midete de, di şere meşan de, min 
du meşkuj şikandin...

P. H. : Di sala 1963, meha gulane de Ba’asî, piştî ku nave min 
danîn ser “Lîsta reş” hatin ku min bigrin. Ez ji deste wan filitîm û 
berî ku birevim, bem Libnane, ez li Şame du mehan veşard mam. 
Di ve midete de, ez bûm mevane 5 malen kürden camer. “Çîroka 
meşa” li mala S... derbaz bûye.

Hevrya Welet, hej. 3, Neıvroz 1965.

58



Nûredîn Zaza yek ji
endame ekola Haware 
ye herî xort û herî 
zîrek bû. Bi alîkariya 
keke xwe Dr. Nafiz ew 
bi salen xwe yen ciwan 
meyla xwe berdide ser 
pirsa kurdan û beta 
dawiya jiyana xwe jî 
didomîne.

Ew he di zaroktiya 
xwe de sirgûn dibe û 
her li sirgûne jî wefat 
dike.

Nûredîn Zaza di 
jiyana xwe ya sirgûne 
de çi di ware siyasî de, 
çi jî di ware întelek- 
tuelî de xebaten heja 
dike. Le yek ji xebaten 
wî ye herî heja 
çîroknivîskariya wî ye. 
Ew li gorî dema xwe 
çîroknivîskarekî bijar- 
te bû. Me jî wek 
W eşanen N ûdem e 
berhevkirin û çap- 
kirina çîroken vî rew- 
şenbîre kurd ji xwe re 
mîna berpirsiyariyeke 
dît.


