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ELÎSABÊT
XUDANTACA INGILiSTANÉ

Qralîçe Iîlîsal>è t li rex mère
xwe è xudantac ù digel miletè xwe
ê dilqewîn ji bo zefer ù serdesliya
welat ù kiswerè xwe bi lier awayî
û li lier derè dixebite. ElîsabèL her-
ei civalèn arikariyè ji bo serevaniyèn
ingilizî hene le de ye û bi lebalèn'
wan civatan re bi kar ù wezifa xwe
a mili mina yeke ji xelkè radibe.
Dikeve destegahén ko tê de gore û

kirasên hiri cèdikin; radihêje singi-
kan, hiriyê dirêse û ev dayika dilo-
van ji kurên xwe en esker re goran
çêdike.

Di resmê jorîn de xudanlaca
IngiUstanê, li Londrè, li ber deriyê
xeslexaneke fVensizèn aza tète dilin. Elisabèl ev xestexanc digel serkanè Fren-
sa aza ù fermandarè hinerwer, gênerai De Gol ziyaret kfriye. Qralive pişli zi-
yaretè, li ber derî sekiniye ù bi gênerai De Gol re dipeyive.

BALAFIRVAN

Di şcrê Lîbyayè île pişti
ko eleniun di clora Xezalè de
seUinîne sci'è bnlalirun xuit
bûye. Her du ali bi halalirnn
li wai')>eliên hev didin. Bala-
fiirvnnên ko di resmê jorîn de
têne dilin bi ken li balafirên
dijmin dinihêrin. Balafirên di-
jmin bi ser wan de tên û
dikin li wargehè wan bidin.

Piştî kêlikê balafirvanên ingilîzî û elemanî di ezmanan de ewê lr hev xin.
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Piştî şerekî behrî vapor û filûqeyên ingilîzi nizingî li noqareke talyani
dikin. Ev noqar di wî şerî de birîn bûye û bin av dibe. Ingilîz deryavanên wê
noqarê dikin hêsir bigirin.

Ji mêj ve ye dora asêgeh û pêşiya xetên şer bi têlên bi derzî digirtin
û tê re derbas bûn ji mihaciman re îşekî dişwar bû. Le niho ev tişt ne ew-
çend zebmet e. Eskerên mihacim doşekine nerm tavèjin ser wan tèlên bi stirih
û di ser wan re diborin û dikevin çeper û kozikên dijmin.
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LIBYE

Di eniya Libyayê de
êrîş ji her du aliyan her-
çend sist bûye ji tang ù

balafir her û her li hev
didin.

Di wêna aliyê rastê
de mîtràlyozeke ingilîzî
tête ditin. Mîtralyoz bera
balafirên dijinin dide.

Wêna jêrîn topeke
tangşiken şani dide. Topçî
tavèjin tangèn dijmin.
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DI KNIYA ÛRIS DE

Bi nizingbùna Biharê şerêûrishero
xurtir dibe. Ûris bê etlahî dirèjî elema-
nan dikin. Ùris dizanin ko cleman xwe
ji bo Biharê kar dikin ù bi Biharê ve
ewê bavêjin xetên rûsî. Li gora pisporên
eskerî ev êrîş nemaze di qada nivro de
wê xurt bibe. Eleman wê bixwazin di
Qevqasê re dakevin Ecemistanè û je di¬
rèjî rohelatê nîzing bikin. Herçî ûris bî-
ra vî tiştî dibin ù ji lewre bê etlahî di¬
rèjî xetên elemanî dikin da ko firsenda
karkirinê nekeve destê elemanan. Vê
paşiyê şer nemaze di dora Xerkovê de
germ bûye. Ûris gelek esker anîne vê
qadê û pey hev radibin hicûmê. Dibêjin
ko şer di dora bajêr de çêdibe û Xerkov
li ber ketinê ye.

Eleman jî di midafehê de pê didin
erdê û cehda xwe dikin ko xetên xwe
ji dest nedin û xwe bi şûn de nekişînin.
Je pê ve eleman bi her awayî xwe kar

dikin. Li gora nûçeyén ejansan eleman
û talyanan di navbera Triyestè û Odesa-
yê de rèke ti nu; bilan çèkirine ù le re
esker ù çek û cebirxané dilinin cniya
ûris. Ji aliyè din herçî Irênèn Mecaris-
tan ù dewletên Belqanê ne şev û roj ù
bi tenè eskerèn elemanî hiltînin; eske-
rên ko diçin eniya şerê ûris. Bi
rasti di vê eniyè de serine no û
xwindar çèdibin. Dinya hemî çavè xwe
berda}^e vê eniyè û bi meraq le temaşa
dike. Gelo kî zora kêwëbibe.

Herçî ingilîz û emêrîkanî di arîkari-
ya ûrisan de teqsîr nakin. Vê paşiyê
mirovdevletekî ingilîzî da zanîn ko ïngilî¬
zan ji çek û çebirxeniyên xwe ji nîvî
bêtir şandine Rûsyayê.

Resmê jorîn di qada nîvro de hâte
girtin. Zabitekî rûsî emrê agirkirinê
dide topçiyên xwe.
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ŞER 0 ZAD

Nemaze di vî şerê me¬
zin û xedar de mesela zêd bûye
yek ji hèmanên zefarê. Dijmin
hevûdû ne bi tenê di qadèn şer de
le di metbexên hev de ji diêşî-
nin û dikin zora hev ne bi tenê
bi çek û posatan le bi nêz û bir-
çînan jî bibin.

Dijminan ev tevdîr berê -

jî ji hevdû re didîtin. Di kele-
han de êkûdû mihasere dikirin
û av li neyarê xwe dibirin û
dikirin ko asêgeh ji kêmbûna
cebirxanê an ji birçînan teslîm
bibe.

Ev di bejê de ye. Di beh-
ran û avan de jî heçi ko
serdestiya behran pê re ye
welatê neyarê xwe bi slolê ebloqe

kir û di behran de bi noqar ù balafirên xwe
1 5

dike û naliîle ko
zad ù lier texlil leba
bène welatê dijmin.

Di vî şeri de û

bi (Icslpêkiriiia şe-
li ingiliz û l'rensi-
zan wclalê elema-
nan xistine bin eb-
loqè, ù bi rêva he-
mi Ewrope ket bin
ebloqa sondxwari-
yan. Ji ber ko ele-
nianan piraniya er-
dê^Ewropê vegirl û
dewletin jî bûne he-
valèn wi.

Elemanan jî
v|j berebloqeyek Han

dest bi xeriqandina vaporên
5
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ingillzî û yên heval-
bendén wî kir.Vê ber-
ebloqeyê ingilizan xi-
ste tengiyè. Ji lewre
ingilizan îşê zad û
xwarinê kirine bin ni-
nizameke xweser. Bi
vê nizamê he}re ko
xwarina xelkê kêm bû.
Le talûka birçitiyê ji
navè rabû û xwarinên
wezîr û palan, di In-
gilîstanè de bûnewe-
kehev.

Ji bona vê yekê
jî Hikûmeta Ingillerè
du tevdirèn bingehin
ditine. Rexma talûka
noqar û balafirên ele¬

manî zad .û nanê xwe ji derve anîn û j
diniyé bi her awajn xnrt kirin.

Ingilterê gelek mistemlike hene û

peyda dibin. Ji van pève Emèrike ji ji
dişîne û ji welatên din ji dide şandin.

Ev vapor li Etlantikè derbas dib
M)

i aliyê din di hundirè welêt de can¬

di wai. mistemlikan de her tişî
ingilizan re, bi vaporan, her tiştî

In û tèn benderên ingilîzî û malên
xwe dadixin wan ben-
deran. Herweki di
( sûrel-1 ) de tête di¬
lin. Le digel vî qasî
li Ingilterê jî her tişt
beha bûye. Ji lewre
bi teşebisa Qraliçe Eli-
sabel ji xelkê re bê
perexwarin tètedayîn.
Suret 2 an sifreyek ji
wan sifreyèn herwe
şa ni dide. Xelk pişti
bimbardimaneke ba-:
lafirên elemanî li
ber wê sifrê rûniş-
line û şorbeke germ
dixwin.

Ji bo îaşa welêt
bikûmeté wezareteke
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xweser çèkiriye. Ev wezaret bi
tenê bi vî îşi mijûl dibe. Di vê
wezaretè de ji bo lier malè def-
terek tèle çèkirin ( sûrel-.H ).

Di vê defterè de mixdarô peya-
vên her malè û tayina wan
nifisandi ne. Kebaniyên ma-
lan, serê sibehè bi wan défie¬
ra n diçin dikanan û hûrimi-
rên xwe dikirin sûrcl-4).

Me gol ko ingilizan ji
aliyê din qevveta xwe danecol-
kariye. Erdê Ingilîstanê ne er-
dekî bi nan e. Beriya şercot-
kari tê de kêm bû. Le niho,
hesêb, her derên Ingilislanè
diçînin ù xelk bi tevayî bi
cotkariyê mijûl dibin. Herçî
bexçeyèn bajarèn mezin in,
çfçekèn wan rakirine ù ew
kirinc zeviyên ceh ù gennn.
Sekirô Ingilislanè bêrê û tev de
ii derve dihat. Niho ingilîz

:#W?
\--k*£

'VF' ''-:!SSfB?iïT-:

(5)

nîvô penire xwe

şeweni'er diçinin û

je şekir çèdikin
(sùrel-o).

Erdê Ingilisla¬
nè hcrweki me got
ne berislan e. Ji
lewre di hin dé¬

ni 11 de Ireklor ù

makinè na.şixulin.
Di wan de l'ait de
xelk paleyiya xwe
bi dèslèn xwe di-
qedinin ( sûrel-(i).

Emèrike herwe-
ki di mesala çek
û posa ta n de ye;
di mesela îaşê de
jî gelek arikariya

de bide ingilizan.
7
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SÎWANVANÎ
Di vî şerî de şere-

vanî carina xwe ji ezraa-
nan berdidin erdê. Ev şe-
revanî di balafiran de ne
û gava balafir digehe erdê
ko ew le peya bibin sî-
wanvanî sîwanén xwe bi
xwe ve dikin û xwe ji
balafirê tavêjin hewayê û
hêdî hêdî dadikevin erdê.
Herwekî di wêneya aliyê
rastê de tête ditin.

"^

WÊNEYA JÊRlN

Di vê wêneyê de ba-
lafirine R. A. F. têne ditin.
Ev balafir di ser stola
dijmin re difirni û dikin
wê bidin ber bimbayên
xwe.
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RERIYA JÈRlSÈ, SIWARINE FRENSA AZA, DI ÇOLÈN EERIQA ROAVÈ
DE, XWE KAR DIKIN.

ŞARL DE GOL
( CHARLES DE GAULLE )
Li 22ê Hizêrana sala 1940Î Frensê

mitareke xwest, bêgav ma, leslim bû.
Frensê reşa xwe girêda.

Di demên felaketê de xelk ji her
wextî bêtir li hevûdin dipirsin. Di nav
frensizên hiznî de jî welê bû. Herkesî
li mirov û peyayên xwe dipirsî û li wan
digeriya.

Peyayên wezareta Frensê hejmar-
tin. Zelamek je kêm bû. Ew zelam çû
bû kû ? Ew cire çû bû û ewê ci biki-
ra ? Tukesî pê ne dizanî.

Pişti çend rojan zelamê winda-
bûyî bi xwe, ji ber mikrefona radyowa
Londrêbersivên pirsiyariyên jorîn didan.

Ew zelam generalekî frensizi,
générale Frensê ê ciwantir De Gol, Sari
De Gol bû.

1 10

De Gol ji ber radyowa Londrê
ji miletê xwe û ji hemî dinyayê re di-
da zanîn ko heke di şeiekî de Frensê
hati be ji çevandin zora Frensê ne çûye
û Frensê ev ceng cenga mirin û heyî-
nê winda ne kiriye; û Frenseke nû,
Frensa ko ne ketiye bin lingên neyaran,
Frensa Aza, di rex hevalbandê xwe, di
rex Ingilterê de, û heta zefera paşîn ewê
şerê dijminê xwe bike.

Frensizine din gihan dore géné¬
rale ciwan; hikûmet, ordû û stolek çê-
kirin û ev frensizên ha îro li her derê
digel sondxwariyan û bi mêrani û qeh-
remanî şer dikin.

General De Gol di sala 1 891ê û
di bajarê Lîlê de ji di}'a xwe bûye. Ba¬
vé wî di wi bajari de seydayê felsefê
bû. Gava kele Sensîr, dibistana herbiyê,
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GENERAL KETRÙ
(LE GÉNÉRAL CATROUX )

Niminendeyê Frensa Aza
ù kumisêrè wê è bilind «ene-
ral ketrû nisanè bi singa kum-
andan Savey ve ilike. Kumaii-
dan Savey kurdizaneki wefakar
ù dosteki kiinlmancaii e. Xelkè
Cizirè wi xwe.ş nas dikin
Savey mêieUi qenc e ji. Sa¬

vey gava xwe giliamli lui
ordiwa Frensa Aza liyolnan
bû. Salekê ne ajot bii ku-
mandan. Di şerê Misawehe
( Hebeşistan ) de Savey beii
herkesl kete bajèr ù di ben-
derê de bi serê xwe cenkeş-
tiyeke talyanî, zemt kir.

De Gol bist sali bû. Ji dibislanè bi rilba milazim derkel û layini alaya 33a n

bû. Ev alay di bin kumanda Pèlen de bû ( Merèsal Pèlen ). Di serè 1914-1918
an de De Gol se canin birindar bû û dawiyè hèsir kel. Pişli wi şerî kete
dibistana erkanherbiyè; û gava je derkel disa layini erkanherbiya Pèlen bû.

De Gol berî herkesi bira serè mèkaniki biriye û di sala 1934an
de di vê babetê de kitêbek ji nivisandiye, kilèbeke hêja. Elemanan bi xwe ew
wergerande zimanè xwe û gelek guh dane wè kilèbè. Heçî frensiz pô emel
ne kirin.

Li lôê Gulana 194()i
De Gol bi général bû, fir-
qeke mckanîkî pêk anî
û qehremanàne serè ne-
yaran kir.

Di wezareta Rêno de
De Gol misteşarê weza¬
reta ceng bû. Gava mila-
reke çêbû, herwekî meli
jor got, De Gol hateLon-
drê û Frçnsa Aza anî pê.

Merkeza Frensa Aza
di Londrê de ye. Di mer-
kezê de mecliseke ku mi¬
sera n heye. Ev kumisèr
berbère wezîran in û karê
hikûmetê digerinin. Frensa Aza di rohelatè nizing de du niniinende hcne :

General Ketrû û General Kolê. General Ketrû niminendeyê Frensa Aza è gelem-
per û kumîsêrê bilind e. Herçî General Kolè ye cem hikûmeta Sûriyê sandiyè
kumîsêrê bilind û niminendeyê Frensa Aza ye.

1 11 11

liSKKHKN PlYADH l)I COI.KN KKKÎQK l>K XW'K DANK
BKK KliVIliAN C AGIU DIKIN'.
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WÊNA JORIN:

Topên cenkeştij'ên in-
gilîzî berî siwarkirinè. Ev
top gelek mezin in û heta
bi 25 kîlomêtiran tavêjin.

Keşliyêh van topan di
behrê de ne û top di be-
hrê de li wan bène siwar
kirin.

WÊNA ALIYÊ RASTÊ :

Tangèn ii'-ii'id ji tex-
litê Weiemin m. o. di ber
qralêlngilîstanê re diborin

1
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Tang û balafirên ingilîzi, bi hev re, du êji dijmin dikin.

Xwedi û Kerinendejè herpirsiyar : Mir Celadel
Ali IScdir-Xan . Şam Sûriye

Directeur Propriétaire : Emir Djéladet Aali
Hedii-Khan. Damas Syrie
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HICÙMÊN HEWAYl
Rojiiameke Svèçi di-

bèje ko li gora pisporên
elemani 'léxistina bajaran <>

bi balaliran pişli tecribe-
vèn ko di vî şeri de ki-
rine bi kêri tu lişti nayin.
Ji lewre eleman dibéjin
ingiliz ter» li Berline di-
din le em li wan vena-
gerinin, ji ber ko bi xerab-
kirina bajaran tu tişt na-
keve dest.

Le herçî pisporèn in-
gilizi ne, ne di vê fikirê de
ne. Ew dibéjin ev bim-
bordiman erd xweş kirin (2

e; ji bo roja ko eskerên
me pè li erdê Ewropayê
bikin.

lleke ingiliz carina
mifi'ezeyine piçûk derdi-
xînin peravên Mansè û

du se saetan serè elema-
nan dikin ew ji bi vê
fikirê ye.

KLlŞEYÊN TENIŞTÊ:
1 General De Gol di

Ingillerê de pişti ko feb-
n'keke eebirxanan ziyaret
kiriye, liberderi sekiniye
ù bi yeki ji ordiwa mi-
hafizên welêt xeber dide.

2 Topçiyên ingilizi, to-
pine nû yen ko vê paşiyê
ji febrîkan derketine di-
ceribînin.

3 Rexma qewelên mê-
kanîkiûrisji siwarèn xwe
en kevin, qezak, ne geri-
yane. Dibéjin ko di serè
Zivistanê de ev siwar ge¬

lek bi kêri ùrisan hatine.
Klîşe selefekî qezakan şa-
ni dide.

2
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KELEHÊN FIROLEK
Emêrîkaniyan vê

paşiyê balafirine ge¬
lek mezin çêkirine.
Ji wan re kelehên
firolek dibéjin. Di
van balafiran de ji
niitralyozan pê ve
top ji hei.e. Ev ba¬

lafir 4000 kilo bim-
be hillînin û heta
41000 piyi bilind
dibin. Rexma gira¬
niya wan riya 2000
kîlomêtrî bêîko dey-
nin bi şûn de
dihîlin.

CEND BAEAFIRVANÉN
FRENSA AZA

Frensa Aza gelek guh dide
balafirvaniyè jî. Hero balafir
ù balafirvanën nû tèn û dike-
vin sefèn ordiwa Frensa Aza.
Di vè klîşê de balafrvanine
Frensa Aza digel balafirvanën
ingilizî lène ditin. Xanima di
nav wan de rojnamevaneke
emèrikani ye. «Local Home».

Ji van balafirvanan hinek
vè paşiyê li i ii i balafirvaniyè
bûne.

LALAFIRÊN
BÊJ Û BEHIRÊ

Balafir du texlit in;
yen bejê û yen behirè.
Yen bejê nikarin deynin
behirê û yen behirê ni¬
karin deynin bejê. Le
balafra ko di klişê de tête v
ditin balafirke emèrika¬
ni dikare deyne bejê
û behirê ji. Ji lewre ev
dikare ji baiafirhilgirekê
rabe û deyne peravekê.

2
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DI BERISTANEN EFRlQÈ DE ESKERINE FRENSA AZA ROJNAMAN DIXWÎNIN

KOHÊC.iDOR

Pişli ko japomm niv-
girava Balanè vegirt
emèrikaiiiyan xwe di
girava Korègidoié de
asô kiriye. Korègidor ji
giravèn Filipiné ye û di-
keve devê xelica Manilè.
Korègidor wek (À-bel la-
riqè zinarek e û asège-
heke xurt e. Zinar ji
şikeft û zivingan tijiye.
Eskerèn emêrikani tabi-
yèn xwe di wan şikef-
lan de çèkirine û lop û

mitralyozèn xwejitéde
veşarline. Ew şikeft di
gelek ci han de qu-
Iêrî hev in û bieletrikê
ronîkiri ne û di wan de
sinema ù tiyalro ji hene.
Di Korêgidorè de balafirgeheke binerdîn û (lepoyine cebirxanè jî hene.

2 16

DI EN1YA ÙRISDE TOPEKE T0RP1LAVÉJ
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BIHUŞTA HEYWANAN
Ma bihuşta heywanan ji

heye? Belê heye; û ew bihuşt
ne li wê lê li vê dinê ye û di
girava Seylanê de ye. Ev girav
li nîvroyê Hindistanê ye û bi-
rekî wê tête hesèb.

Di hemî derên Hindistanê
de gelek qedirê heywanan diza-
nin, nemaze ga û çêlek, û goslè
wan naxwin. Lê herçî Seylan
e, ji bo xelkê wê derê heywan
hemî miqedes in ù ew eem
xelkê Seylanê an Xwedê an Niv-
xwedè ne. Bes e|koheybera can-
dar heywan be lê ne însan. Tu
heywan ji vê qeydê nayete awar-
tin : kedî, kovî, rawir, cenawir; ji
fil heta gèrikan.

Ji mile din Seylan bi tebî-
eta xwe lirdewseke insanan ejî.
Seylan mistemlekeke ingilîzî ye
û gelek dewlemend e. Çaya wê JI TOPÈN INGILÎZÎ YEKE HAWIN

gelek bi nav û
deng e. Li Seyla¬
nê ji çayê pê ve
kewçûk, riz, ke-
kao ù hatinine
din hene.

Ji awirê eske-
riyê ve ji Seylan
gelek bi ehemiyet;
di Behra-hindî de
lexlitek Sengepor
e. Kolombo Len-
dereke mezii. e û
ev bender vapo-
rine mezin dika¬
re bihewine. Tê
de depoyên ben-
zin û pétrole û
balafirgehên nû-

SIWARINE FRENSA AZA DI ÇOLÊN EFRÎQÊ DE jen u qişleyine
mezin hene. Di wan qişlan de bi hezaran esker digel çekên xwe cih dibin.

Ji ber ehemiyeta wê a eskeri balafirên japonî bi hezar kîlométiran ji
wargehén xwe bi dur ketin û çûn li Seylanê xistin.
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STOLA TNGIT.'ZÎ DI DÛRATTTYA BE7TIRAN DE

i)i vi şeri de herçend balafiran ehemiyeleke mezin girli be ji stol eheniH
yela xwe bi tu awayî \vinda ne kiriyc; û bê slol lii dewlel nikare bibéje ko
serdesli di destê wê de ye. Kiswerè Ingilterê yê ko ji hev gelek belav e, heta*
nî îro bi tenê di saya slolè de bi inerkezè ve girèdayi tnaye. Heke vaporên ko
ji Emêrikê radibin bi selamet digehin Londrè; ev xèi'a stolê ye<

BALAFIREKE INGJLÎZl, .11 TlPEKt NÛ DIRE BI HEWA B1KEVE.
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TOKYO
Tokyo payitexlê Ja-

ponya 3'é ye.Bajar li sergi-
wa" Ho(ndbyé ye. N.ifûsa
payilextê japoiian pêne
milyon e.' Niivê wê ê ke-
vi.fo Yadtvbû. Di sala 1868
an; de, gava bû pa}'îlextê
ktù'é rojè impénitorè ja-
ponan tiavê Tpkyoyè lê
'kinne. Dema Tokyo bû
payilext gundên doré ji
dan» ser.

Tokyo ji se tangên tê-
vel hatiye. pê. Tanga ew-
ropa^îj, ev tang eyn weke
bajarêri.Ewropayê ye, rê¬
ne filrenj ayahîne mezin
û ,çûn û. , hatineke boş.
Tanga1 xelkê welêt; baja-
rekî şerqî. Tanga impera-
tor. Ev tâng di nav su relia
teviq « §î.rp » de ye. Qes-
rên impefër'tor dinav'bex-
,çe û.,daristanên mezin de
neii'lbadelgah ji db'vê
TarigVde ne.

Sinljetên tiştêri hev-
rîşim Û, kaçaniyên çînî di
Tokyoyé de gelek pêş ve
;çûne. Ji van pêve febri-
keyên cafrfl|éi| ; berçavikan
û sâbûn. ù bihiïian lê he¬
ne. Tokyo U'perê behirê
ye û dLbendèrawê de ter-
saneyên yaporà'n hene.

Li roavayê Tokyoyê
bajarékl din heye je re
Ypkotyama .dibéjin. Yoko-
hama'bajarekî nûjen û ba¬
jarékl, shihetê ye. Lê ter-
saneyén mezin ù febrîke-
yên her tèxllt < 'tëkberên
malê û alêtên mûsîqî,
nemaze yênpiyanoyé he¬
ne. Ji van febrlkan pêve
li Yofeohaniavéi "-destega-
hên qimaş û tiştên^tkim-
yewl peyda dibin.

2

SEGMANINE INGILÎZl DI NAV ÇEPERÈ DE

CF.XKESTTÏF.N' TNfilT.ÎZT ni [ÎEHIRA-SPt DE u
VAPOKQKI'I.EYKN dijmin ihgehin

ÎANG1NE INGILlZÎ YEN ESKERÊN PIYADE
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HERKES
Û HER TIŞT JI B0YÎ ŞER

JI BOYÎ KARKIRINA SÈR

îro di jiyîna In¬
gilterê a civaki û si-
yasî de bi tenê prên-
sîpek heye û divêt
herkes li gora wê
prênsîpê awayê jiyin
û adetén xwe saz bi¬
ke, biedilîne û li wê
prênsîpê bîne. Ev
prênsîp jî herwekî me
di sernamê de lê işaret
kir, herkes û her
tişt ji boyî şer, ji bo-
yi karkirina şer û gi-
haştina zefera paşîn
e. Ji vê prênsîp û qey-
deyê tukes, ne j in, ne
mêr, ne pîr, ne ciwan nayete awartin. Divêt herkes li gora hal û taqeta xwe
bixebite û ayenda IngiRerê û imperatoriya wê ji mehiwbûnê xelas bike û ji
nifşên ayendê re mîrata cîlên borî weke xwe biguhêzîne. Ma Hitler gava şerê

(2) 	 .. . Frensê dest pê- kiri
bû, ji eskerên xwe re
ne goti bû ko bi ze¬

fera \\e ayenda El-
manyayê ji bo hezar
s.ilî de bêle sewgi-
randin.

Zefera Elmanya-
yê bê şik.mehiwbûna
Ingil.lerê ye. Ji lewre
ingiliz bi tevayiya qe-
wetén xwe dixebitin
da ko zora dijminê
xwe bibip. Ji ber vê
yekê Ingilterê xel¬
kê xwe tev de se-
ferber kiriye û her¬

kes bi awakî ji xelasa

welatê xwê re dixe-
bite. Ev zehmet hêjayî wê nîmetê ye, nlmeta ko di destê ingilizan de ye.

Gotineke ingilizan heye. Dibéjin ; di kişwerê qralê Ingilislanè' de roj
tucaran naçe ava. Ev gotin rast e. Ji ber ko ingilizan di her Ueién dinyajê

20

HERKES
Û HER TIŞT JI B0YÎ ŞER

JI BOYÎ KARKIRINA SÈR

îro di jiyîna In¬
gilterê a civaki û si-
yasî de bi tenê prên-
sîpek heye û divêt
herkes li gora wê
prênsîpê awayê jiyin
û adetén xwe saz bi¬
ke, biedilîne û li wê
prênsîpê bîne. Ev
prênsîp jî herwekî me
di sernamê de lê işaret
kir, herkes û her
tişt ji boyî şer, ji bo-
yi karkirina şer û gi-
haştina zefera paşîn
e. Ji vê prênsîp û qey-
deyê tukes, ne j in, ne
mêr, ne pîr, ne ciwan nayete awartin. Divêt herkes li gora hal û taqeta xwe
bixebite û ayenda IngiRerê û imperatoriya wê ji mehiwbûnê xelas bike û ji
nifşên ayendê re mîrata cîlên borî weke xwe biguhêzîne. Ma Hitler gava şerê

(2) 	 .. . Frensê dest pê- kiri
bû, ji eskerên xwe re
ne goti bû ko bi ze¬

fera \\e ayenda El-
manyayê ji bo hezar
s.ilî de bêle sewgi-
randin.

Zefera Elmanya-
yê bê şik.mehiwbûna
Ingil.lerê ye. Ji lewre
ingiliz bi tevayiya qe-
wetén xwe dixebitin
da ko zora dijminê
xwe bibip. Ji ber vê
yekê Ingilterê xel¬
kê xwe tev de se-
ferber kiriye û her¬

kes bi awakî ji xelasa

welatê xwê re dixe-
bite. Ev zehmet hêjayî wê nîmetê ye, nlmeta ko di destê ingilizan de ye.

Gotineke ingilizan heye. Dibéjin ; di kişwerê qralê Ingilislanè' de roj
tucaran naçe ava. Ev gotin rast e. Ji ber ko ingilizan di her Ueién dinyajê

20



de, li vi ù li wi rûyî,
erd hene.

Kliseyèn rûpelên 8

û 9an hin bergehên
xebata ingilizan şanî
didin.

1 Zêringerên Lon-
drê ji ji bona zefera
Ingilterê dixebitin. Ji
van zêrîngeran 38 pe-
ya gihane hev û des-
tegahên xwe, yen ko
berê tê de tacên qra-
lîçeyên Ingilterê û ris-
tik û guharén jinên
lordan dihatin çêki-
rin, wergerandine des-
tegahên çek û posa-
tan û îro tê de gule-
yên topan çêdikin. (3)

2 Keç û jinên ingilizan jî di febrîkeyên çekan de dixebitin. Ji ber ko
ji vê xebatê re hinek sinhet divêt jinên irigilîzî ji bo hînbûna vê sinhetê diçin
dibîstanine ko ji bo vê yekê û vê paşiyê hatine danîn; herwekî klîşa me

(4) şanî dide.
3 Di vê klişê de

motorek xuya dike.
Ev motor berê ya ti-
yatroyên guhêzbar bû.
îro ev anîne Londrê
û pê xaniyên xesar-
ditî hildiwesînin û
kûçeyên Londrê jinû
ve saz dikin.

4 Ji ber bimbar-
^^^^ __ ^^^^^^^^^^ dimanan di Londrê

'^^^gl^itfc^i^şp^^-- - J2j» ^^^^^^^^H de gelek xanî hilwe-
V x "' ^^^^^^^^" şiyane û xelk bê se-

kan mane. Ji vi işî
gelek caran gelşdike-
ve navbera cîranan.
Hikûmeté bi qazîkl
xisûsi û bê père wan
gelşan dide hel kirin.

Bi vî awayî îşê mehkeman sivik dibe û memûrên mehkeman jî ji bo zeferé
dixebitin. Heta vê derecê Ingilterê guh dide vî şerî. Ji ber ko herwekî mister
Çorçil gotiye divêt Ingilterê vl sert kar bike û zora dijminê xwe bibe.
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GENERAL KOLÊ
(.LE GÉNÉRAI. COLLET)

' Ma kes li Sûriyê
heye ko gênerai Kolê nas
nake. General Kolê ew
eskerê frensiz e ko bi lier
awayî jiyina xwe têkili
jiyîna Sûriyê kiriye û hi-
nî zimanè wê jî bûye.

Kolê birekî ciwani-
ya xwe î mezin di nav-
bera seray ù qişleyên Sû¬

riyê de borandiye û emrê
xwe di şerên Sûriyê de
derbas kiriye. Di vS şerî
de jî piştî ko balafirên
elemanî di ser Sûriyê re
firiyan û danîn balafirge-
hên Libnan û Sûriyê Kolê
dîgel çerkesên xwe :çû
Felestînê, xwe gihande or-
diwa Frensa' Aza û bi in¬
gilizan re şerê Sûriyê kir
û li 21 ê Hizêrana sala
1941ê wextê nîvro ket
Şamê û xelkê bajêr navê
Fatihé Şamê lê kirin.

Ji vî awirî ve, hesêb
Kolê .frensizekî sûrî ye.
Belê gênerai bi ritba mi-
lazim hâte Sûriyê û tê de
gihaşte generaliyê.

Jina generêl banû
Ane, vê paşiyê, kitêbek,
bi navê « Riyà Xelasê »

nivîsandiye â- tê de wesfê
mêrê xwe daye. Em di
van stûnan de rê didin
xwediya Riya xalasê û "t1l\U

je hêvi dikin ko ji mère
der heqê mêrê xwe hin
tiştan bi kurdmancî bibê-
je. Ev e banû Ane dibêje:

«Di sale 1918ande
hejdeh siwariyén frensiz ESKERÊN HINDl DI KEMYONAN DE
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zor didan deriyêrï Nablisê.
Serekê wan siwaran milaziiu
Kolê bû. Ev siwar tovên ki-
şwerê Frensa di rohelatê ni-
zing de bûn. Ev Kolê piştre
bi kepîtên, bi kumandan h.d.
dibe û ji hingê ve navê Kolê
têkilî tarîxa kişwerê Frensa
yê rohelê ye 	 E'ii
li Helebê bûn. Radyowa Ro-
helet da zanîn ko eleman
këtine Parîsê. Çend saet ke-
tin navê. Ji nişkekê ve Kul-
nêl rabû ser xwe; kulmên
xwe şidandin, gonê wî guhê-
rî," xwîn ji lêvên wî revin. Bi
kê re xeber dida ? Gelo bi
Xwedê re dipeyivi ? . . . . Kul-
nêl xwe hilavêt û sond xwar
ko wê bijî bi tenê ji bora ko
elemanan ji Parîsê derîne . . . ESKEREN INGILÎZÎ DI PERAVEN BRlTANYAYÉ DR

Ez li ber perwana timobîlê rûniştî bûm; siforè kulnêl Kolê. Mêrê min
emirê xwe ê pêsin da û gote min: «Ber bi pêş û û ber bi rastê ». Min dizanî
ko riya Şamê li mile çepê ye. Me berê xwe da bû erdê miqedes, ber bi alên

sondxwariyan û ber bi ala
azahiyê 	 Timohîl bi lez
diçû. Xewa min dihat. Ma
Wextê xewê bû. Ji bona ko
xewé ji xwe birevinim min
desl bi slrandinô kir. Mêrê
min gole min : Hedî pitê hê¬

dî, heye ko ji Samè dengè me
bikin 	 Axir en keli bûn
erdê Şerqilerdenê. Le Kolè
beiiva kozabil û eskerèn xwe
bibine nikari bù bihna xwe
bide. Dawiyê hatin. Heye ko
xwendevanèn min li min
ecêbmayî bimînin. Le ji ber
ko ez zabitên mêrê xwe bi-
rayên xwe dihesibînim gava
ez wan ji nû ve peyda dikim

TANGINE INGÎLlZt DI TALlMGAHEKE BRiTANYAYÊ DE ez wan maç dikim . . . Gene¬

ral De Gol li Qahirê bû. Bi telèfoné banî mêrê min kir. Je re balafirek rêkîrin....
Li Qudsê, em di salona otêlê de bûn. Wek brûskekê nûçeyek belav bû :

«Frensizên aza ketine àûriyê». Ez li xwe ecêbmayî diman. Çawan bû ko gava
ji min xatir xwest ez pê ne hesiyan ko ji nû ve berê xwe dide cengê .......
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DI CENKEŞTiKE INGILÎZl DE TOPÈN PIRA PÊŞ

roave

birêki

SEFERBERIYA JINAN
JINIKEKE INGILÎZl DI XIZMETA WELÉT DE

KENEDE
Kenede li bakurê E'-vM-

kayê û domîiiyoneke ingilîz? ve.
Kenede welatekî mezin û fireh
û dewlemend e. Ji destpêka vî
şerî ve Kenede digel mistemlike
û domîriyonên din en ingilîzî
arîkariya Ingilterê dike û stola
wê di Etlantîkê de bera noqarén
elemanî dide. Ji mile din febri-
keyén Kenede her texlît çek û
posatan çêdikin; nemaze balafi-
ran. Di Kcnedê de ji bo balafir-
vanan dibistanin hene. Di van
dibistanan de balafirvanën in¬
gilîzî jî hinî balafirvaniyè dibin
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JI B1MBAVÊJÊN INGILÎZÎ ÊN MEZIN YEKE SPÎTFAYER.

DI DEQlQEKÈ DE
400 Lîreyên Ingili/.i

Ewistralye wela-
tekî mezin û fireh lê
welatekî kêmnifûs e.
Xelkê spî yani ji nija-
dê ingiliz 7 milyon in.
Herçî ewistraliyên es-
lî gelek kêmbûneqc-
derê 60000 peya. Dora
Ewistralyayê 20000 ki-
lomêtir e. Bi nîzing-
bûna japonan ewis-
trall digel emêrîkani-
yan ji bo midafeha
welatê xwe xebateke
zor dixebitin. Ji vê
xebaté re jî ewçend
père divêtin. Dibéjin
ko Ewistralye ji bona
vé yekê di deqîqekê GENERAL LARMÎNE DI QERARGAHA XWE DE

de 400 lireyên ingilizî serf dike; li saetê 24000 û li rojê 57(5000 lire.

2 25 13

JI B1MBAVÊJÊN INGILÎZÎ ÊN MEZIN YEKE SPÎTFAYER.

DI DEQlQEKÈ DE
400 Lîreyên Ingili/.i

Ewistralye wela-
tekî mezin û fireh lê
welatekî kêmnifûs e.
Xelkê spî yani ji nija-
dê ingiliz 7 milyon in.
Herçî ewistraliyên es-
lî gelek kêmbûneqc-
derê 60000 peya. Dora
Ewistralyayê 20000 ki-
lomêtir e. Bi nîzing-
bûna japonan ewis-
trall digel emêrîkani-
yan ji bo midafeha
welatê xwe xebateke
zor dixebitin. Ji vê
xebaté re jî ewçend
père divêtin. Dibéjin
ko Ewistralye ji bona
vé yekê di deqîqekê GENERAL LARMÎNE DI QERARGAHA XWE DE

de 400 lireyên ingilizî serf dike; li saetê 24000 û li rojê 57(5000 lire.

2 25 13



**î«à»«,<5^ '"*.»*? * ^ ~ .

TANGINE FRENSA AZA JI F1RQA YEKEMÎN DI Ç.OLÈN EFRÎQA ROAVÈ DE.

QEWETÊN
Freiisii Azh En Mèliîinikî

Ilerweki xwende-
devanèn me dizanin
di vi şei'i de nemaze
qewelèn mékaniki bi
kér lèn. Ji lewre l'ren-
sa Aza di vi wari de
xebaleke zor dixebilc
û liero labûrine mé¬

kaniki en n ù diliiie
pê. Di Misa lenislé
dekulnél Engélo labû-
reke mékaniki ya
Frensa Aza lel'liş dike.

2(5 14
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BÎRMANYE
Bi şerê Pesifikè deng

bi Bîrmanyayê ji ket. Ji
xwe îro şer di zikê Bîr¬
manyayê de -çêdibe. Bîr-
nianye ji aliyê rohelê deri-
yé Hindislanè ye. Ji xwe
berê, Birmanye wilayete-
ke Hindistanê bû. Vê pa-
şiyê ingilizan ev je veqe-
tand û je re istiqlaleke
daxilî da.

Erdê Bîrmanyayê er-
dekî «gelek dewlemend e.

Té de pêtrol jî heye. Lê
hatinên wê en bingehîn
riz û texte ne. Nifûsa Bîr¬
manyayê 15 milyon e.

Piraniya xelkê bûdehî î.e.
Welat ji heykelèn Bûde
tiji ye. Heykela Şwîden-
gon ji heykelèn dewle-
nientir tête hesêb. Quba
wê tev de zêr e.

Di jiyîna civaki de
xelkê Bîrmanyayê, li gora
qanûnan, ji hin miletèn
ewropayî jî pêşvetir in. Di
Bîrmanyayê de jinan we-
ke méran heqên siyasi
hene û jin di gerandina
Sşên hikûmclê de roline
mezin dileyizin. Jinên Bîr¬
manyayê di rohelalè dur
de. jinên spehilir in.

Rêl ù çiyayên Bîr¬
manyayê zehf in û ew
gelek xweşbergeh in.

Birmanye ji aliyê ba-
kur digehe Çîné; Çina ko
di bin hikniê merêşal
Çenkeyşek de ye. Ji lew¬
re eskerên çînî digel in-
lîzan şerê ja|)onen dikin;
şereki xurt û dijwar.

2
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g^-afpSlNEMXAN
U RESMÈX RONAHIYÊ

Hejmara Ronahiyê a dido-
wan biderkeli bû. Min je çend
nivi.şt ani bûn mal. Çavè Sinem-
xanê pè ket û ji min pirsi:

Bavo ev Hawar e an Ro¬

nahî ye ?

Min got: keça min ev Ro¬

nahî ye, Hawara nû heta çend
rojan wê derkeve.

Ji kerema xwe ka yekè
bide min.

Min niviştek da-ê.Sinemxanè
Ronahiya xwe kire ber xwe û

bi diqet li resimên wê temaşa
kir. Pişti ko temaşa xwe qedand
serè xwe hilda û gote min :

Bavo ! ev Ronahî ne qenc
e, a din je çêtir bû.

Min got : keça min, ji ber-
vajî ve ev Ror.ahî ji adinqenc-
tir e; resimên wê bètir in û bi
tevayi ji a nivişta pêşin lihev- TOPEKE TANGS'KFN YA OHDIWA INGIUZI
hatitir e. Sînemxanê li min vegerand û got : No bavo, ev Ronahî ne spehi ye.
Resimên tê de hemî resimên apè ingiliz û'eskerên apê Lèzgo ne yani (irensiz
lu resimên kurdmancan tê de nînin. Di a din de resimên kurdmancan hebûn;
kurd ma ne direqisin.

Sinemxan hinek sekinî. Qey dida eqilê xwe ù xuya dikir ko qima xwe
bi vê Ronahiyê ne dianî û héj dilê xwe li min rahet ne kiri bû. Carekê din

serè xwe hilda û gote min :

Bavo, ji boyî Hawarê ga¬

va em ji te dipirsin lu dibèjî :

ev Hawara kurdmancan e, ma
Ronahî jî ne Ronahiya kurdman¬
can e ?

Ez kenîm û min lê vegerand
û got: Belê Sinemxan xebera te
ye. Lê tu dizanî»ko dinya şer e

û her tişt giran bûye, em nika-
rin ji nû ve klişan bidin çêkirin.
Bi kliseyèn hazir û berdest em
bes dikin. Kanî resimên kurd¬
mancan, ji xwe resimên kurd¬
mancan li nik me nînin.
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Sihenrxanè nemerdi ne kir
hema rabù çû; îrresinieki xwe
digel Çenişid anî û dadeslèmin
û gol :

Ev e'- ji te re resinieki
kurdmancan, ma ez û Cemşid
em ne kurdmane inV

Cemsidè ko heta hingè lè-
kili 5jt'ê\aliyé ne dibù gava na¬

vê xwe biliisl béi ko bizane
eiij. qala ci dikin berê xwe da
min û gol :

Relè bavo ez jï'kurdmanc
lui; ez torinè mala Azizan im

Zarowan zora ,min biri bû.
Min nizaiii bû ez ji wan re ci
bibéjim. Heq di destê wan de
bû lê min ne dikari bit ez

dàxwaza wan-binini ci h. Min.
resimè wan kire kùrika xwe
û berê xwe da çapxane.

EbKERÉN
FRENSA AZA I.I EFRtQAYÈ

Eskerèn Frensa aza
herçend ne gelek bin ji
di her derê û di herçekê
de peyda dibin. Frensizên
aza nemaze di şerên Efrî-
qayê j'ani di eniyèn
Libye û Hebesistanè de
gelek bi kér Latine. Klişe-
yên vî rûpeli şa ni wan
didin.

KLÎŞA JORtN : Fren-
sizekî tihiij cewdikê avè
bera ser. .xwe daye û avê
vedixwè.

. -KLlŞA JÊRlN : Tope-
ke talyanî e balafirşiken.
FYensizên aza ev top ji
talyanan standiye û niho
bi vê topé bera balafirên
talya«fc; didin.
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DANÊN
XELKÊ INGILÎSTANÊ

Ingiliz bi qasî bo-
tîkî nexwin ji bivê
nevê bi qasî kurdman-
cekî adetî dixwin.
Wextê xwarinan ji bo
ingilizan wextê civat
û wensêyeji. Bi kurtî
îşê xwarinê ji bo in¬
gilizan îşekî giraneye.
Berè di sedsala hej-
dehan de ingiliz wek
parèvê kurdmancan
ga, golik dibiraştin.
Iro.ev ne maye; nema¬
ze di wextê şer de.
Digel vê hindê û rex-
ma tengiya şer ingilî- (1)

zên adetperest di wextê xwarinê de digehin hev fi bi tama xWaririê fi tamn cîvntfl
ji zewqiyab dibin; herwekî klîşeyên me en jérîn şani didin.

Bivê nevè hikûmetê wek her tiştî ev mesele jî saz kiriye û herkes li gora
rèzL.a xwe ji vè nîmetê behredar dibe.

1 Di vè Misé de salona qesreke kevin dixuye ko tê de berê ziyafetine
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mezin çêdibûn û jinên
lordan direqisîn. îro tê
de xwehên dilovaniyè
yen ko li nexweş û bi-
rîndaran dinêrin xwa-
rina xwe dixwtn.

2 Saloneke bele-
diya Londrê. Ev salon
ji bo wextê şer vala
kirine û sifre tê de
danîne û ew kirine
xwarinxaneke xelkê.
Bê awarteyî herkes
dikare herewêsalonê
û tê de bixwe.

3 Herwekî me

berê ji got ingiliz ne
cotkar in û erdê wan
ne erdekî binan e. Lê «>

ji roja ko şer dest pê kiriye ew gelek guh didin colkariyè û bi encami guh didin
cotkaran jî. Wextê nîvro metbexên guhêsbar zevi zevi digerin û ji cotkaran re
xwarinên germ belav dikin; herwekî Misa siseyem şanî dide.

4 Di vê klîşê de xwarinxaneke dibistaneke keçan tèle dilin ( Saint-
Brandon ). Ji ber bombardimanên hewayi ev dibistan guliasline derveyi Lon¬

drê ù danîne qesreke kevnare.
Wer dixuye ko kêçilokên Londrê
di qesrê de gelek bikêf in; dixwin
ù dikenin.

- Di nav dibistanên Ingi-
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Itéré de Kembrlç ( Cambri¬
dge) gelek bi nav û deng e.

Ne bi tenê ingiliz; xelkê
biyanî jî diçin û di wê dibi-
stanê de dixwînin. Klîşa
me: şagirtên Kembrîçê bi
belgihên xwe en dibistani
li ber sifra xwarinê rûni-
ştî ne.

6 Herçî ev klişe rast
bi rast bi xwarinê ve ne
girêdayî be jî bi awakî ne-
rêrest dîsa îşê xwarinê ye.
Baniwek dara bexçeyê xwe
dikezixîne da ko sala tê
berên wê bi zêdahi bixwe.

ŞERÊ ÇÎNË
Çinê berê bi tenê ji

bo parastina welatê xwe
şer. dikir. Lê ji roja ko ja-
ponan dirêji ingiliz û emê-
rîkaniyan kir Çîn ji bo
doza hevalbendan şerdike.
Ji lewre eskerén Çenkey-
şek daketin heta Bîrman¬
yayê û li ber japonan seki-
nîne. Klîşa teniştê ferman-
dereki çînî şanî dide. Fer-
mandar li ser hespê xwe
ye û êrişekê digerîne. Çîn
welatekî têrnifûs e. Heke çek bi dest ketin çîn wê gelek japonan biêşînin.

^J. f V

1 ^ ^*£^*' ^£&* ^*&W'f 'S3B
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STIRL1NG
Ji bonibavêjên
ingilî/.î yeke
Stirling. Di van
balnflran île car
motor hene ù ev
balalir ji bala¬
firên dinyayêji
en mestir téne
hesêb. Balafir di
wargehêxwe de
ye û lê bomban
bar dikin. Ewê
disan hère û
bombeyên xwe
berde li ser
wargeh û depo-
xaneyên neyar.

fi
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ŞER
MÊRANl Û CAMÊRl

Di şer de mêranî şerlê pê-
şîn e. Me got û em hergav jî
dibéjin. Mirov dikare bi ser
ve zêde bike û bibêje ko mê¬

ranî di her tişlî de sertè
pêşin e.

Belê mêranî di lier tiştî de
qenc e û di her tiştî de bi
kêr têt, di dénia xeberdanê de
ji. Yen ko dikarin bibêjin
« no » mêrên qenc in. Herçî
« herè » gelek caran pirsa
mirovén pis û durù ye.

Lê mêraniya l)aş û sezayi
pesn û şabaş ew nêranî ye ko k
ciwanmêrî pê ve ye û bêbexti /
dûrî wê ye. Mêrê qenc li dij- .

mine xwe heta ko wî ji dest-
hilanînê bêxe, dide. Lê gava
dijmin ji dest hilaninê kel û

teslim bû êdi li wî xislin ne
mêranî le bêbexti û nemerdi
ye. Heye ko vê qeydê ji wek
her qeydê amarleyin hebe.

Klîşa teniştê a jorîn ci lew-
heke spehi dinimine. Balafir-
vanekî R.A.F. pişti ko dij-
minê xwe avétiye behirê je re
filûqeke kewçûk daxistiye û ji
milij din elain daye lezbotan
ko bêne hawara wî. Balafir-
vanê neyar bi filûqa kewçûk
xwe ji binavbûnè xelas kiriye.
Lezbot jî dike wî ji behirê
deiîne ù bibe qerargaheke
htsîran.

Klişa didowan: Balafireke
ingilîzî dike ji wargehê xwe
bi firê bikeve.

Klîşa siseyan: Li cenkeştîke
ingilîzî gule ù cebirxanan bar
dikin.
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BISERHATIYA
SÊ BALAFIRVANËN I'MIÎRÎKANÎ

Di rohelatê dur û di
şerê japonan de se bala¬
firvanën emèrikanî ketine
behirê û 34 rojan li rûyê
behirê mane. Yeki ji wan
biserhatiya wan roj bi roj
nivîsendi bû. Bojnameke
emêrîkani ew rûzname be-
lav kiriye. Veye rûzname:

Roja pêşîn Ji nişkekê
ve balafira me ji rêveçûnê
ket û nizim bû. Gelek ne
borl balafir noqî avê bû.
Me filûqa kewçik je xelas
kiri bû; bêî ko em bikarin
zadek je hilînin.

Roja 2 Tihniyê zor
dida me. Hevalekî me bi
kêra xwe masiyek kuşt.
Lê ji ber tihniyê pari di
qirika me re ne diçû.

Rojên 3,4 Em gelek
birçî bûn. Lê me nikarî
bû em masiyê xwe bixwin.

Roja 5 Ji tihnî û nê-
zan me digot qey emê bi-
mirin. Ji nişkekê ve reh-
meta Xwedê hâte hawara
me. Çend peskén baranê.
Piştre baraneke xurt. Me
ter vexwar û liste ko ji ber
masî ma me ew jî xwar.

Roja 6 Pêlên behirê
filûqa me a piçûk ewçe-
ned dihejand ko me nikarî
bû em di xew re biçin.

Roja 7 Me masiyek bi
120 sentîmêtir diréj kuşt.
Goşlê wî gelek tamdar bû.
Ji zikê wî du masiyên hûr
derketin. Te digot qey ew
di berosè de kelandî bûn.

KLiŞEYÊN Vi RÛPELl
de1 Di ordiwa ingiliz!

telèfon ù telègrafa çolê.
2 Zabitên keneiii di me-

newrakê de. Bi Zabilan re
debançeyên timalik hene.
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Roja 8 Me gostè mèsî
li ber tavê hişk kir. Hèj
çétir bû. Baran jî dibarî.

Roja 13 Ji dihîveme
tiştek ne xwar; ne teyr
ne masî xuya ne dikirin.

Roja 14 Me teyrek
kuşt û masiyek girt. Her
du jî heywanine xerib. Lê
goştê wan spehi. Baran jî
datêt û em ji ber avê na-
kevin zehmetê. He/çî filû¬
qa me bi hêlekanê li rojê
50-60 kîlomêtir diçû.

Roja 19 Zadê me ne
ma, lê peşkên baranê qut
ne dibûn. Hevalekî me li
rûyê avê tiştine girover dî-
tin. Em bi ser wan de
çûn;ew gwîzine hindi bûn.
Rûyê me kenî, ev delêle-
tek bû ko bej nîzing e.

Roja 24 Gwîzên hindî
nema xuya kirin. Dixuya
ko ji nû ve em dûrî be¬
jê keti bûn. Me teyrekî
behirî kuşt û ew xwar.

Roja 27 Cenawirekî
behirî dev li tilîke hevale¬
kî me kir.

Roja 32 Can û giyané
me sist bû bû; imida me
dihaté birîn.

Roja 33 Cwizén hindi
ji nû ve xuya kirin. Şevê
pêde filûqa me di nav van
gwîzan re diçû. Gava li me
bû ronî me bej dit. Piştî ni-
vro me pê li erdê hişk kir.

KlÏsEYÊN Vî RÛPELÏ :

1 Balafireke torpîlavéj.
Di van balaûran de torpllên
behiri hene. Ev torpil gava
digehin behirê bi perwana xwe
wek torpllên noqaran, ji xwe
ber, ber bi armancê ve diçin.

2 Ji topên ingiltzt topoke
peravln 350 st. mezin.

3 Du cenkeştiyên Fren¬
sa Aza.
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FRENSA AZA Ù STOLA WE
Evgotin bixwe,

gotina « Frensa
Aza » ci gotineke
serin û ca/.ibedar
e: nemsize ji me
kurdmancan re.

Divêt firensizèn
wé Frensê frensi-
zine wèlé bin ko
ji bindesti û zor-
kerivè dikerixin û

azahi û serbesliyê
dixwazin. Pişlî
Xwedè peresloyè
wan azahi ye;
azahiya can û

giyan e.

Belè Frenseke
aza, ne Frenseke
girtî û bindest, ne
Frenseke bésan û

şeref û bê rûmet.
Firensizèn aza

Frenseke welê di¬
xwazin ko tê de
mirov bikare bè-
perwa xeber bide,
ji qanûnê pê ve
ji lu tişt û ji tu-
kesî netirse; ser-
best bigere û ser-
bilind biinire; û

gava mir ne bi
tenê ji\ in lê mi-
rin ji lê bigirî.
Tiştên ko em bi xwe, ji bona xwe û ji bona Kurdistana xwe a eziz dixwazin.

Ci teşkîlateke nefspiçûk, rexma ko ji gelek dewletên xudantac ù şah xur-
tir e navê dewlet û hikùmetê li xwe ne kiriye.

Belè Encimena frenza aza ù ne Hikûmela frensa aza; Kumîsêrên frensa aza
û ne Wezirên frensa aza, Sergevazê frensa aza û ne Serekdewletê frensa aza.

Fransizên vê Frensê gava Frensê bêgav ma û ytkën xwe danî di riyên
behir ù hewayê re terka welêt dane ù ji derve di bin ala serekê xwe ê hêja
gênerai De Gol de gihane hev û bi her awayî dest bi karê şer kirine.

Di vê navê de stol jî hebû. Diviya bû Frensa aza stola xwe jî hebe. Stöl
3 38 10
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çekên behirê, behir jî reinza
azahiyê 	

Gava mitareke çèbû wek
hemî çekên firensizi çekên
behirê jî di nav du likir û
xiyalan de li xwe ecêbmayî
ma. bûn: guhd iriya emirè hikû-
metê bikin û çekên xwe dey¬
nin an guhdariya dengè dilè
xwe bikin, rexl û boslé xwe
girêbidin û ji nû ve sîng
û berê xwe bidin ber agirê
top û gulan.

Yen ko li wan bihistiya-
rîke hêj ziravtir hebû dengè
dilê xwe kir û berê keşliya
xwe di bêpîvaniya dehiran de
ber bi azahiyê da.

Emîral Mûsolyê a Musolier»
di nav van ziravbihistiyaran
de ê pêşîn bû. Emiral digel
çend keştiyan terka Mersîlyayè
da û hâte cebeltariqê û je çû
Londrê û xwe gihande De Gol.
Evçend keştî bûne hîmé stola
Frensa aza. Li ser vi himî û
birêva stoleke tekûz şîn bû.

t"» -W. HJW"*'

1
3, !

LEZIÏDTEKE FRENSA AZA LI

MÊRÊŞAL JOFR DI XIZMF.TA FRENSA AZA DE
Merêşal Jofr vaporeke rêwingiyan brt. îro <li xizmela Frensa
Aza de il bi stolè re dixebite û çek ù esker dibe qadên şer 11 di
mehcetê de bi topên xwe en hùr bera noqar ù balaûran ji dide.

3 39

PEY XOQARÊN DIJMIN.

Iro di vè stolê de
gir û hùr qederê sed
keştî hene û ev keşti
li rex stola ingilîzî û
yen hevalbendan, li
lier derê û bi qehre-
manî serè dijminan
dikin û herwekî med-
heloka kurdmancî
gotiye destûra wan
« Heta mi ri né çav li
kirine » ye.

Kirdeyén van der-
yavanên bênav gelek
in. Gelek caran dane-
zanên ingilîzî di nav
xêzikan de pesnê
van rewingiyên riya
xelas û azahiyê didin.
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VAPOR
Û EHEMIYETA VAPORAN

Ji bo karkirina vî şerî
ji şerevaniyan re gelek lişt
divêlin. Çekên bejê, çe¬

kên behirê û çekên he-
wayî. Herçî çekên behirî
ew jî du texlit in di ser û

di bin behirê're. Yen bejê
îro bi tenê di ser axé re ne.
Heye ko sibe di bin axé re
ji çûn û hatin çèbibe.

îşê vaporan, namaze ji
bona sondxwariyan gelek
bi ehemiyet e. Sondxwari
gelek ji hev belav in. Nav-
bera Ingilterê û Emêrikê
riya hezar kîlomêtiran e.

Ji mile din Ingilterê gira-
vek e û ji mistemlikeyên
xwe gelek dur e. Je re lier
tişt ji der ve tél. Ji mile
din noqarên elemani ji
peravên Ingilterê heta
Emêrikê rê li vaporqefle-
yan digirin û d i rê j î wan
dikin, û heke kês bi wan
anîn li wan dixin.

-* f.* Ji ber vê yekê her
~ du dewletên behirî en

mezin Inigiltere û
Emêi'ike gelek guh
didin çêkirina vapo¬
ran. Di vê navê de
Kenede jî xebatekezor
dixebite. Vè paşiyê
deslegahên Kenede di
lezbûnè de ji hemî
deslegahên hevalben-
dan derketine û hew-
dè vaporekê di 80 ro-
jan de çêkirine.

Klîşa mç a jorîn va-
porekê li ser destega-
hê; a jèrîn jî topên
ceiikeştiyeke ingilîzî
şanl dide.
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TOPA BALAFIRŞIKEN
Eskerên ingilîzî di qada
Lîbyayê de topeke balafir-
şiken kaş dikin. Ewê wê
di tabiyakê de ci h bikin.

BALAFIREN BEIIR1

Balafirên ingilizi en behi¬
rî pi.şli ko ji febrikan der-
keline. Ev balafir dé béne
ceribandin û pa.sè li eni-
vèn şer de bt-lav bibin.

ÇAYA FIRAVlNÈ

Ingilîz bêî çaya firavinê
nikarin. Ingiliz je re çaya
saet pêncan dibéjin. Di
klîşa me de eskerên mèji
eskerên nêr re tas tas
çaya firavinê didin.
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PETROL 0 BARÛT

Di vî şerî de petrol bû he-
vala barûtê. Herwekî berî
bê barût şer çênedibû, îro
jî bê petrol şer çênabit.
Agir bi her diwan jî zû
dikeve û dereng tête temi-
randin. Ji lewre şerevanî li
depoyên petrol û benzînê
digerin û li wan didin
û agir bi wan dixin; mina
ko klîşa teniştê şanî dide.

ESKERÊN ÇlNi

Çîn welalekî bişûn-
demayi bû. Di van
salên paşîn de gelek
pêşve çûye û ordûke
nûjen aniye pê.Çini
hin çekan bi xwe, di
welatê xwe de çêdikin.
Herwekî di klîsé de
tête dîtin eskerên
çînî yen ko bi kelekê
li avê derbas dilin
bi her awayî wek es-
kerine ewropayî ne.

%*¤* {&*?&

JI ŞERE LÎBYAYÊ

Di eniya Lîbyayê de tan-
gén ingilîzî pistî bombar-
dimaneke hewayi dirêjî
xetên dijmin dikin.

^i^î^^^^*,^**r*'^i^^K>^~?^!|-
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TANGÊN KENEDi PISTÎ KOJIFEBRlKAN DERKETlNE DIÇIN TALlMGAHÊ

TORPÎLÊN BEHR1 DI FEBRlRAKE INGILÎSTANÊ DE
Ev lorpîlên ha ji barûl, dinamîl û ji^ lier texlit madeyên teqandinê tiji ne.
Noqar û torpiyor wan tavèjin behirê û ew bi xwe wek vaporeke kiçik ber bi
armancé ve diçin, lê dikevin û dileqin. Di resmê jorîn û di lorpila bitenekiri
de perwana torpilè ji disuye. Ev perwane digère û torpilê dimeşine.
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BALAFIRVANËN INGILlZÎ PIŞTl KO LI BERLtNÈ XISTINE Û VEGERIYANE
WARGEHÈ XWE LI BER BOMBAVÈJEKÊ BIHNA XWE DIDIN

___ £JWKU-4.^v*<»*

DI ENIYA ÛRIS DE ESKERÊN POLONl BI BELGIHÈN XWE EN ZIVISTANl
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DE GOL

KLlŞA JORIN Topeke ingi
llzi e mezin. Navê vè lopê
« Boche Buster » e. Topeke
gelek mezin ù dniavèj e lli
bêjin ko di dinyayê de je
mestir top nine. Febrikeyen
ingilizl vê paşiyê ji van topan
bi deste çêdikin.

KLÎŞA JÊRIN Biserhatnn
torpllekê : Ev torpîla bêsilc
piştl ko ew avêtine behirê
berê xwe daye vaporekê ù

dike lê bikeve. Ko lê ket ewê
biteqe a bimire; lê divêt bi
mirine jl. Şopa ko li ser be¬

hirê hiştiye heke pê re winda
ne bû, di pey wê re jî gelek
namlne, digehe xwediyan.

ÇA WAN JINA XWI-: NAS Km

De Gol bû bû kepilèn lé héj
ne zewicî bû. Di sala I920ande
dosleki wi ew eziniandi bû çayè.
De gol ji piyan sekini bû; t'in-
canaçayèbi desl. Di vè demè de
naseki wi liai û destê wi guviişl.
Tasa çayè hejiha û çend dilop
çay kelin ser fistanè xanima ko
li rex De Gol rùnisli bû. De Gol
ji vi îsî gelek aciz bû, zehf li
ber xwe ket û çend canin efiwa
xanimé hèvî kir. Bi vi awayî xe-
berdan, di navbera wan de, çêbû
û ewhela dawiyaziyalèlèdom kir.

Pişti pêne mehan De Gol ew
xanim yanî Ivon Vandrû
inehir kir. Ivon îro banû De Gol
e û je se zaroyèn wê hene. He¬

mî xôra se dilopên çayè yen
ko keline ser fistanè banû îvon.

Iro xelkê mala gênerai De
Gol li nizingî Londrê, di gun-
deki de di jî n .

. - - jj
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NÙZELAND

Nûzêland wek Ewis-
tralyayé dominyone-
ke ingilîzî ye. Girava
Nûzêlandè nîzingi
Ewistralyayè ye û xel¬
kê wê wek ewistrali-
yan ji nijadè ingilîzî ne
û bi ingilîzî xeber di¬
din. Di vî şerî de nû-
zelandi gelekî bi kêri
Ingilterê hatine. Di
gelek deran de ji bo
doza sondxwariyan
şer kirine ù îro ji di¬
kin. Klîşa teniştê eske¬
rên nûzêlandî en pi-
j'ade şanî dide.

LIBYE
fi SERÈ BALAHRAN

Vê paşiyê di qada Libyayé
de şerê bejê heçko sekiniye. He-
be jÎ4 iLştiiie bê ehemiycl, girtin-
beva pésdcran û hew. Lê herçî
sèrê balaliran, ev şer heye ko jî
berê ji xurtir e. lier du ^alî bi
şcv, bi roj li wargelïèn hev di¬
din. Klişa me di Efriqê de qade-
ke seri sa ni dide. Ingilizan ba-
Jalireke elcmni.i avèliye erdê.

ESKERÊN
ÇÎNA M-A'EGIRTi

Eskeièn Çina nevegir-
tî xebaleke /or dixebitin
û ev pêne sa I in ew li- pè^iya
japonan se ki ni ne û şerê
wan dikin.

Eskerên ko di klîşa me
de ne eskerine çini ne- û
di ser pirekê re dei'bas di-
bin. Ev esker diçin hawa¬
ra Kwenlûngê.
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NOQAR
Di vi seré bèeman de du çekên

11 ù jeu hene ko rexma ko bi xwe
kiçikin lesira wan mezin e: 110-

qar û balafir. Balafir di ser serè
me re digerin û ji jor de li me
didin. Herçi noqar heke em I.

behirê ne, di bin nie re tèn û

diçin û em wan nabinin.Lê ew
bi dùrebinên ko di ser avê re
diminin me dibinin, û heke kès
li me anin dertên rûyê avê û bera
me didin.

Ev aletén piçûk ji bo deste-
gahën çekan û ji bo cenkeştiyan
talûkene mezin in. Balafir an no-
qarek heke rê pê ket dikare cen-
.keştike bi 40000 tonî bi bombe
an torpilekè bin av bike. Ev tişt
di vi şeri de gelek caranjjqewi-
miye. Bi tenè balalir herçend
bilez e noqar ewçend meşgiran
e. Balafir di sactê de 400-600
kîlomêtir dikare bifire. Herçi
noqar^di^saetê.-'de ji 15-20 kîlo-
mètiran bètir nikare hère. Ji lewre noqar hergav nikarin vegerin wargehè xwe.
Klîşa me şani noqareke ingilîzî dide ko vegeriyaye wargehè xwe û çek ù zadè
xwe dibe ta ko ji nû ve vegere dûrahiya behiran ù li dijminc xwe bigere.
Je re bi vînçè torpilè ji dadixin.

r

BEhiOi.PlYORt.KJi PÉNCi BERTORPIYORÊN KO EMERIKE DANE INGILTERÊ
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BOMBA VÊJKKE INGILÎZÎ JI TÎPÈ EVRO MENÇESTER
Ev halafirn dèvvendam gelek tlni-ger e. Bi çend ton honihan tè n diçe Berline.

Ji ber mezinahh-a balafirê pejayén wê di bin baskê wê re wek mùriyan dixuyiii

Kiriyariya Ronahiyê : 500 qirûşên sûrl.

Xwedt û gerfnendeyê berpirsiyar: Mîr Celadet
Alî Bedir-Xan . Şam Sûriyê

Directeur Propriétaire : Emir Djéladet Aali
Bedir-Khan. Damas Syrie
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EV Kî YE ?

Belè kalo ki ye ? Ev^kalô
mùsipî, rûqerniiçî ù porweşihayi
kî ye ? Li hire ci îşê wiye? Sû¬

reté wî ma cire ketiye Ronahiyê?
Pa ew şah, sehmerşah, qral,

imperator, reîscimhûr, serekdew-
let, zana, pispor an qehremanek
e? No, ne yek jî ji van hemi-
yan. Kalo şagirdek e; şagirde-
kî dibistanê. Kalo ji xelkê Londrê
ye û navê wî « Albert Arthur
Lewis » e. Kalo 57 sali, maldar
û xudan zar û zêç e. Digel
57 salên xwe, kalo vê paşiyê
ketiye ûniversîta Londrê, yanî
dibistana ko tê de diktori, mihen-
disî, kimyageriyê h. d. hin dibin.

Ma cire ? Bi tenê ji bo zanisti-
yê, tenhaji berhezkirina zaninê.

Kurdino ! malnexibrabino! ji
kalo ibretê bigirin. Ez ji we re
nabêjim bi 57 salên xwe ve bike-
vin université. Lê beriya 57an

gulan û bomlian, li hev xin. Ev
1

hînî xwendin û nivisandina zimanè xwe bibin.
Ev lier du xaniniokèn ha,

m i ew jî kî ne ?

Ew jî dixwinîn, ew jî di
dibistanekê de ne. Lé ew ne 57
s di ne. Nemaze ya ko berê xwe
daye nie û kumikôn du qeleman
di ser bêrika wê re dixuyin,
keçîlokeke Ki sali ye.

Belê ev keçika Ki sali Ji-
xwine, dixebile da ko past bi rast
bikeve sefa berevanèn welatê
xwe. Ji ber ko îro mirov bel ko
bixwîne nikare, weke xvve, bi
kêri welatê xwe jî bel.

Ev keçika ha li Londrê, di di¬

bistanekê xweser de hin qeydeyên
kimyayê hîn dibe. Ev ne bi tenê
ye, hevalên wê zehf in. Ewê tev de
di vê dibistanê de bixwînin û

pişlre wê herin febrikeyên ko tê
de gule têne çêkirin û madeyên
leqandinê yen ko dikin wan

iscki zehmel û ewçend jî bi talûke ye.
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ELASKE
Bi hènceta sgrè Pesifîkê,

nemaze pişti ko japonan esker
derèxistehin giravèn Elêûlenê,
gelek caran çêl li Elaskayè
dikin.

Elaske dikeve bakurê roa-
vè Emêrikê û ew nivgiravek e.

Di erdê Emêrikê de ji lier
derè bètir Elaske nizingi Asya-
yè ye. Behira Behreng dikeve
navbera Elaske û Sîbiryayè.
Di vê behirê re Pesîfik digehe
behira bakur a cemidî. Erdê
Elaske gelek Jfireh e. Rûyê
erdê wê 1376292 kilomêtir çar-
çike, bi qasî Frensê du car û balafirvanën hèsîh niçiN qf.rargaiiekf. hèsîran
nîvan. Lê xelkê tê de gelek kêm in; nagehin sed hezarî jî; eskimo û biyanî.

Elaske welatekî gelek sar e. Behra Behreng ya ko dor li nîvgiravê dit>ire
ji llonê heta Hizêranê dicemide. Xelkê kevin lev de eskimo ne. Uris, pîştre hin
emêrîkanî jî çûn-ê û tê de cih bûne. Hatina welêt nemaze masîvanî û nêçira
dehban e. Kurkine hêja û girandeha je derlên. Di erdê wê de hin maden jî

hene; wek zêr û
komir. Lê ji ber
xurtiya sermayê
wan kanan nika-
rin weke xwe
bişixulîniii.

Eleske, di sala
1741ê de ûrisan
keşif kiri bû û
bû bû milkê wan.
Di sala 1867ande
hikûmela Emêri¬
kê, Elaske ji ber
sebebên eskerî û
siyasî, ji ûrisan
bi 7 200 000 dolai î
kiri. Heye ko di vî
şeri de bi kêrî
wê bêt. Ji ber ko
di erdê Emêrikê
de ji Elaske bêtir
tu erd evçend ne
nizingi Japon û

StWANVANIÏF.N INGILÎZÎ DI TAljMGAHKKK INGII.ÎSTAN1-. 1>F. RÛSyayê ye. '
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CEBHAÎL
iilTI.ER, STALÎX, Ml'SOI.lNÎ,
ÇORÇIL Ù MASIYÈ ZEFERÈ

Gelek eaian gava isè
yekî hebe an lişteki wi
winda bibe diçe nik falçi
an remildarekî û li fala
xwe dide nihérlin. Ev ji
bo mirovine adeti ye. Lê
herçî serekèn vi şeri nikarî
bûn li xwe deynin û herin
cem falçîkî. Ji lewre çûn
ba Cebrail û je pirsin: gelo
kî ji me her çaran vî şerî
wê bibe seri û bigehe
zeferè.

Cebrail di keviya bêr-
mekê de rûnişti bû û li
masiyé ko di nav bêrmê
de diçû dihal lemaşa dikir.
Mil}raketê salxwirde, serê
xwe hilda û gote wan:

Yê ko ev masi girt
û ji avê deranî ewê zora
hemiyan bibe û bigehe
zeferé.

Mùsolînî hema ji hin-
dav de rabû, xwe şidand,
mehmûzên çîzmeyên xwe
li hev da, û bi silaveke
faşîstî qesta pêş kir û
wek denekî xwe berda
avê. Bêrm fireh, av kûr û
masi ji mezin bû.

Dûçe li avê welê gêr
bû ko li xwe wergeriya û
her du lingên wî li rûyê
avê xu3ra kirin. Bû

KI.iŞKYHN Vî HÙPELÎ :

1 Tangeke ingilîzi li
kemyoné siwar dikin.

1 Eskerine ingiliz! di
welatèn rohelalè dur de.

3 Du deryavanên noqa-
reke talyani ù binavbûy!
hildikişin ser vaporeke ingilizi.
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Keftelefta wî. Ji Hitler ne
biwa ew tê de difetisî.

Dor gihaşti bû Hitler.
Rêberê eleman an firehî û
kûrahiya avê pîva, girani¬
ya avê da weznê û di de-
renceyê re daket bêrmê û

berê xwe da masi û ew
ajot heta cihekî teng. Li
wê derê bi her du baskèn
xwe li masi hâte wer. ew
xiste nav çemberê û girt.
Hitler masi di himbêza
wi de di derencê re bi
hewa ket. Lê dema gihaşte
pêpinga paşîn linge wi
şemitî, li xwe qelibî û

masî ket avê.
Stalîn got ev îşê min

e; hêz daj xwe û wek
rawirekî li avê raperî û

dirêjî masî kir. Masî je
tirsiya, baskên xwevekirin
û wî jî ajole ser Stalîn;
bû şerê wan. Masi rahişte
simbêlên Stalîn û bi per-
çekî goşt nîvê simbêlên
Stalîn rakir. Stalîn destê
xwe danî ser birîna xwe
û ji avê derket.

Her siyan li hev jù-
hêrt. Yeki gol: Ma Çorçil
li kû ye ? Dor gihaşliye wi
bila ew ji xwe birceribine.

Lê geriyan. Çorçil di
quncikekè (le, xwe li
keviya bènnè pehin kiri
bû û bi kulmeki xwe
ava bêrmè vala dikir.

KLIŞEYEN Vi RÛPELl :

1 Bergehvk ji l'elirike-
yên çek i'i celiirxanan, yen

Ingilislanè.
2 Di berislanên Efriqa-

yè de karwanekî kciiiyonan.
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ZABlTIXi-. N'OQARINE I'Aivwiû ELEMANÎ YEN KO IIÊSlR KF.TINE DESTIN INGILIZAN,
CAVGIRÊDAYi DATÊN BENDEREKE INGII.ÎZl.

JI STOLA F. A.
Stola Frensa Aza digcl slolên
hevalbandan şerê noqarên dij¬
min jî dike. Klîşa me şanî lez-
boteke stola Frensa Aza dide. Vê
lezbotê daye pey noqareke dijmin.
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ŞERfi BERIYÊ
Şerê beriyê hinek dimine serè

behirê. Divêt di navbera her dit
şerevaniyan de xetine gelek
sabit nin bin û ew bêî ko bizanin
bikevin pêş û pasèn hev.

Herweki îro di dora Birhaşi-
mè de çèdibe.

Elemenan ji aliyê nîvro ber-
daye ser baskè ingilizan û li

. Birliasimé wer haline. "Ji mile
V-.'l din di zeviyên torpilè re derbas

bûne û ketine navbera behir û
Birliasimé. Di Birhaşimê de
eskerên Firensa Aza hene. Van
eskeran du firqeyên telyanî
perîşan kirine.

Klişa me bergeheki serè beriyê şani dide. Herê dema ko di beristanên Efriqayè de
diçe ava; tangeke Firensa Aza berê xwe daye qedcra xwe'

hTOMÎTRALYOZEKE RERIYÊ. EV ETOMlTRALYOZ GELEK XURT Û BILEZ IN.
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MIN
JI ROMEL RE ÇALEK KOLA

Vê pasiyè talyan û ingilizan hin
hêsir pev guhartine. Yekî ji hèsirèn
ingilîzî, Klîn Eskorç, birekî biserliatiya
xwe bi awayè jêiîn ji rojnamevaneki
emèrikani re qise kiriye û gotiye:

Li şeva 22è Çiriya-paşin me di
sehrayè de riva xwe winda kiri bû.
Sevè pê de, em bi texmîn meşiyan.
Bi sefeqè ve em rastî komeke tangan
hatine. Ew tangine elemanî bûn.
Elemanan em hêsir girlin. Gava me
nizingi li tangan kir me gênerai Romel
bi xwe dit. Romel li ser tanga xwe
ji piyan sekini bû
xwe digerand.

Em kirin nav
em bi ré xistin.

û êrisè bi destê

kemyonan de û

Tangajoyan welè
guhdariya emirê Romel dikir, te digot
qey ew li ser erdeki rast dimeşiyan
û menawre çèdi kirin.

Rojê pê de nûzélendi û qewelên
Efrîqa nîvro gule û xumbereyên xwe
li me dibarandin. Van bombardimanan hereketên dijmin diwarqilandin. Yen me
gava bomberdimanèn xwe dişidand, langên elemanî disekinîn û esker diketin
niv çal û korlalaii. Carekê guleke me ket nîzingî kemyona ko em lê bûn.

Em ji ji kemyonê peya

NOQAREKE INGILÎZÎ DI BEHIRA SPÎ DE

rr-'A.

VAPORF.KK. NÛ .11 I1F.STKGAHK HATE TE REHIRE

S 5(5

bûn; me jî ji xwe re
kortalek kola.

Romel li rex me bû.
Bani min kir û gote min:
« Ji min re jî kortalekê
bikole ». Miné ci bikira,
min ji Romel re jî çalek
kola. Romel ket ê; lê ew
ne eciband. Je derket û

gote min ko kortal ne bes
kûr e; û teng e. Min ji nû
ve dest bi kolana kortala
Romêl kir.

Wext jî bû bû nîvro.
Şer jî bi hewayê re germ
dibû. Elemanan rahişte
firqa efrîqanî a pêncan.
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Firqa me bi rrrêranîli ber êrîşa
elemanan disekini û car caran
rudibû berhicûman jî û bera dij-
minê xwe dida.

Herçî em hêsir emirî me
kirin ko em xwe bidin pas û
xwe bigehînin piyadan. Herçî
Romel weke berê li ser tanga
xwe ji bejinan rep sekini, l>i

xwînsarî emirên xwe dida; carina
peya dibû û di navbera éskeran
de diçû û dihat, û xwe digibande
herkesî.

Vê carê em kiri bûn timobî-
leke girtî; me dora xwe ne didîl.
Lê şer her û her gernitir dibû.
Gule û berik, pey hev di ber û
di ser serê me re derbas dibûn.
Demeke welê hat ko kemyona
me sekini û em li ser zikê xwe,
li erdê pehin bûn. Guleke me
di ber me re bori û hingafte
tangeke elemanî. Tang wek
qalikê kîsokî li xwe wérgeri3'a,
û beriya ko peyayên wé je
derkevin, ser hev de tepisi, şikest û çû. ... bû ax û xwelî.

ESKEUEKÎ RÛSÎ XWARINA HEVALÊN XWE ÇÈDIKE

HËSTIRSIWARÊN FRENSA AZA DI DORA T1DMIRÊ DE MENAWRAN ÇÊDIKIN
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MÊVANEKÎ
GKI.F.K 1 MKZ1N K, JF. UK DF.II

KEÇ.1K DIVKTIN

Adel û exlakê milelan xe-
rîb in; ne wekehev in. Tistè
ko cem qewmeki qenc e, ev
tişt bi xwe carina cem qew¬
meki din ne qenc e; xirab e;

û ji ber vajî ve.
Di Pesîfika nivro û di

di nîvrorohelalè Ewistralyayè
de giraveke ingilizan heye je
re Nûzêland dibéjin. Xelkê
vê giravê melêzî ne. Di sala
13501 de qederê 700 melêzî bi
hewdine adetî hatine vê giravê
û ew vegirtine. Ji van 700 zila-
man qewm û qebîle çêbûn ft
piştre xelk bi eşîran leva bûn
û şer û berberî kete nav wan.
Ev eşîr adetên kevin bi xwe
re hilanî bûn û di şeran de goş-
tén hev dixwarin.

Çend caran hin ewropayi-
yan dil kir ko dakevin giravê.
Lê xelkê giravê bera wan
dida û ew bi şûn de vedigeran-
din. Di sala 18401 de ingilizan
daket giravê û ew vegirt. li norvèjê piştî bombaranf.kê şewatf.n' benzînk

Xelkê Ewropayê adetine xerib, di vi welalî de dîtine. Lê ji hemiyan xerîb-
tir biserhetiya mibeşirekl ye. Mibeşir ji keşeyên protestan re dibéjin yen ko di

dinyayê de digerin ù xelkê li
'şsSj ,| diyaneta Isa pêxember hişyar

dikin û dixwazin wan bikin
îsewiyên protestan.

piştl ko ingilizan girav ve¬

girt keşekl englikan çû Nûzê-
landé da ko xelkê bine ser riya
rast û ser riya Isa pêxember.

Keşe, keşeki tirtire û xef-
taneki bi xeml û xêz li ber bû.
Herwekî di çlrokan de dibéjin;
wehşiyên Nûzêlandê gava ew

t blackburn botha» îIi-Kiv ji noMiiAVRjÊN iNGii.l/l ditin, ji xwe re gotin, ev mê-
vaneki ûde ye, Xwedè zane ji kû lèl û kurê kîjan padişahî ye. Herna
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rabûn je re xwarineke padişa-
hançêkirin, Seyeki avê kuştin,
gosté wi kelandin û danin ber
raèvanê xwe. Dora firaxè ji ji
iedefén behirê tijî kirin.

PiŞtl xwarinê, qewm ù qebîle
gihane hev; je re strandin û reqi-
sln. Keşe jî bivê nevê kèfa xwe
ji lier tişti re tanî ù serè xwe
dihejand; heçko digot, min ji
we gelek minet e.

Piştl ko roj çû ava û ta riya
şevê daket dinyayê rabûn û

keşe birin koxikekê de û li gora
adetén xwe je re keçikeke délai
jî rékirin da ko bi şev xizmeta
wi bike. Lê gelek ne boit
keçik bi qîr û girî vegeriya û

gote xelkê xwe: Mêvanê me è

mezin ez bi der kirim.
Eqilrnandên qebîlê gihane hev û ş'-wrek d-uiln û gotin: Qisùr ji me ye,

ji mêvanekl evçend wezin re ne diviya bû em bi tenê keçikeke rékin; mêvanê
me ji lewre xeyidiye. Rabûn, vê carê ji mêvanê xwe re deh keçik şandin.

Lê piştj bihneké ev her deh keçik ji bi şûn de vegiriyan û gotin: Mêvanê
pie li me jî hâte xezebê û em jî qewirandin.

Eqilmend disan gihan hev. Vê carê gotin mêvanê me miroveki mezin e,

lé 1 din e; dev je berdan û nema xatirê wî zanîn.

TOPF.X tlAI.M'IRKKF. INGILÎZl AGIR DIKIN

EMlRAL « D'ARGENLIEU » KL'MlSERÈ BILIND YA FRENSA AZA DI PESÎFlKÊ DE
4 5u 11
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BALAFIR
Emrê balafiran ne pir î
dirêj e. Ew riya salan di ro-
jan de didin lê ev lezbûn
bi wan re gelek dom
nake. Wek teyrekî, heke
xurdekek bi baskên wan
ve bû zû dikevin erdê.
Klîşa teniştê yek ji
wan balafiran şanî dide.

TOPÊN PERAVlN
Ingilterê dora girava xwe
ji ber hicûmeke elemanî
gelek asê kiriye, û cih cih
topine dûravêj danîne
peravên xwe. Klîşa me
lopçîkî şanî dide. Topçî
bi dùrebînê nîşanê digire.

12

\ BOMBAVÊJ
l Bombanêjek ji bombavêjên ingilîzî. Ji

vî texlitî re « Beam tighte » dibéjin.
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RESBELEK
JI XonT C MtRZAYÈN KURDISTANA

NiVUO, 1.1 IHAQÈ

Yen ko ji Ronahiyê re ji Bexila,
Hevlèr, Diholc, Amedi, Zaxo,
Rnnye, Silêmnni, Akire, Ker-
kilk, Elias il ji Rewandizè
nivisamline:

Xorl û mirzayèn délai !

Min kaxezèn we girlineû
ez bi wan gelek kèfwes ù

dilşa bûme. Ji ber ko min
nikarî bû li kaxezèn we
yeko yeko vegerinim, min
ji we Iièvî ye, van xèzikan
li şûna bersiva ( cihab )
kaxezèn xwe bigirin.

Ronahî ji weke Hawarê
lier zarê kurdî de belav
bike; ci kurdniancî ci
babanî.

Ji xwe Hawar ji ji 15ê
Nisana 1941 ê û ji nû ve
dest bi derketinê kiriye û

heta niho 19 hejmar belav
bûne. Hejmara Hawarê a

45an li 20ê Hizêranè bi
der çûye.

Ez ji we hêvî dikim
nivîsarên xwe bi tipên me
en kurdî, paqij û jiheve-
qetandi binivisînin, da ko
ez wan bikarim weke xwe
bixwînim û tèkim Hawar
û Ronahiyê.

Herçî kîriyariyén Hawar
û Ronahiyê, ji bo Iraqè,
kiriyariya heryekê, bi 750

tllsan e. xwediyê ronahiyê

KLÎSEYÈN Vî RÛPELl:

1 Bombavêjeke ingiliz!
beriya ko bi firê keve.

2 Li balafireke ingilizi,
ji lipê « Beau-fort » loipilekè
siwar dikin.

3 Du balaliicn poloni
di wargebeki ingilizi de.

4 13
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TORPÎL
Toipil ew çekên behirî ne ko ji
noqar û torpiyoran têne avêtin.
Ew bi xwe bi perwaneyèn xwe
ber bi armancê ve diçin û
dihingivînin wê. Klîşa me ji par
re perwaneyèn torpîlan şani dide.

TANG
Klîşa me tangeke ingili/.i,
ji Uxlitè Velentin şani
dide. Velentinè berè xwe
daye dijmin û di nav agir û

dûmanè de telba pêş dike.

RÙSYE
Klişa teniştê menzerêk ji qada
şerê ûris şanî dike. Eskerên rûsî
pişlî şerekî talan û yexlirme
dane hev û wan dijmêrinin.

14 62
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ZABITEKl RCSÎ BERIYA ÊR1ŞE NAV 1)1 ESKEREN XWE DIDE
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JI REXOAYÊ:

YANËYI SERKEVVTIN

Em cemiyete roji
1-4-1942 le Bexakira-
yewe û heyeti tesîsi-
yeyi nadî ibaret in le
em zatane: Marûf Ci-
yawik beg, Mihemed
Eli beg, Arif beg
Pijderî, Ehmed beg
Zehawî.

Heyeti azayi taze
ibaret in le em zatane:
Emîn Zekî beg, Hisên
Fewzî paşa, Eli Ke¬

mal beg, Evdilah Litfi
beg, Seîd beg Qezazy

Kerkùklizade Ehmed
axa û Beşîr Mişîr beg.

Heyeti idare: Emîn
Zekî beg, reîs. Marûf
Ciyawik beg, mûte-
med. Eli Kemal beg,
mihastb û sendûqe-
mînî. Seîd Zekî beg,
sekretêri.heyeti idare.

Sairè Soron, Goraiî di
inenzûineke xwe de ( Hawar:
10, rûpel : 5 ) dibêje:
Be komel bigirin gewt le

[ Hawarî
Komel celb eka riqeti barî

.li komelê mexsed civat
ù yeUbiin e. Civat û yekbûn
Aiirlî, jihcvbûn qelsï ù pen¬
sant ye. Ji lewre bi -ci awayî
be gava kurd digehin hev
xurt û gewi dibin. Yaneya
Serkewtiné madam civatek e,
di navbera kurdan de ew
werîsekî bihevgirêdanê ye. Ji
lewre Ronahî vè civatc piroz
dike ù je re jiyincke dirèj û
emireki kaimran daxwaz
dike.

KLÎŞKYKN Vi RÛPELÎ :

1 Eskereki çîni xwe
ji ber balafiran bi ^-iqi-
li-n daran veşartiye.

2 Di Inaltéré de
fabiikeke siiir.

Ki
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TANG
Tang, ev çekên xurt digel
xurtiya xwe kêmeş in.
Ji lewre wan li kemyon û

li fergonên rêhesinê siwar
dikin û ji qadekê dibin
qadeke din. Di klişa me
de tangeke ingilîzî e girau
li kemyonekê, siwar dikîn.

TOP
Berê top du texlit bûn;
topên bejê û yen behirê.
ro topên hewayî jî bi wan

ve zêde bûne. Klişa me

topine behirî şanî dide. Ev
topên ha topên krewzo-
rên ingilizi Rodvey in.

17
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ÇEKÊN NÛ

Di vi şeri de her û lier qala çekên
nû dikin.

Pişti ko japon ketine şer qala
noqarine nû kirin; noqarine japonî. Ev
noqar gelek hûr in û wek balafiran
van noqaran li vaporan siwar dikin.
Vapor dema nizingi li armancè dikin
noqarèn xwe dadihelinin behirê. Noqar
ber bi armancè diçin, bi karè xwe
radibin û vedigerin vapora xwe. Di
van noqaran de du lorpîl û du peya hene.
Di pira noqarê de ji lôO kîlo madeyèn
teqandinê hene. Pişli ko noqarê lorpilèn
xwe berdan heke riya vegerè bi dest
ne ket xwe li armancè diqelibinc, ew 1.10

kîlo dînamîl dileqin û noqar digel
armanc û her du peyayên xwe berhewa
dibe. Yanî ew her du peya intihar dikin.

Li gora nûçeyén ko ji Emêrikê ESKERÊN BRITANÎ LI BER TRÉMA EKSRES

tên emêrikani ji bo guhastina esker û çekên wan balaiirine xweser çédikin.
Bedena van balafiran li şûna elûminyom ji texte konlrplaké têle çékirin.

Ev balafir wê bika-
rin di salekê de di
navbera Emêrikê ù
Behira-spîdeçilcarî
sefer bikin. Herçî
vaporên barkêş îro
di navbera van her
du cilian de li salé ji
se caran bèlir nika-
iin sefer bikin.
Heta salekê di destê
Emêrikê de ji van
balafiran ewçend
wê hebin ko bika-
rin 12 milyon esker
biguhèzînin.

Di şerê Kerçê
de elemanan bom-
beke nû bi kar êxist.

XORT Û KEÇIKÉN DEWLETEN ŞEREVANl, LI LONDRli, 111 SAIIÎM Tl 11- HP ,.V " . ''' *'
liran tene avêtin.

Di bombe de madekî welê heye ko hekzojênê edin, dike. Mirov di hewake
bê hékzojên de nikare biji; dev û difina wi xwin dike û mirov dimire.

18 66 4
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bê hékzojên de nikare biji; dev û difina wi xwin dike û mirov dimire.
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ÇÎROK:
DlK Û KÎSO

Carekê dîk û kiso bûne şirikên hev yê cot.
Dik nivê tov xwar. Kiso çaxè pê hesiya gelek
enirl, rabû misasekli dîk da. Ba ji ber dik çû.
Dik ji pencek li çavê kiso da; çavè wî peqand.

Kirin ne kirin dehwa xwe bëî liikimè qazi
safi ne kirin.
Rabûn herdû çûn cem bûm, şerietê.
Kiso gote bûm: Ey bûm,
Ewl got: Ew navê min
Kiso got: Li ser tûm
Ewl got: Ew payitextê min
Kiso got: Em hatine cem te

serîetè
Ewl got: Ew karè min ù yê
bavé min
Kiso got: Ez û dik em bûne
sirikèn hev bi cot
Bûm got: We aqûbcli kir
Kiso got: Dik nîvê tov xwar
Ewî got: Wi bënefsi kir
Kiso got: Min misasck lê da
Ewl got: Te neheqî kir
Kiso got: Ba ji ber çû
Ewî got: Wî bihinfirehî kir
Kiso got: Wî pencek li çavê
min da; çavê min peqand
Ewî got: wî jî bêhemdî kir
Bûm rabû ser xwe û got:

Bi eniya min, min xebera
xwe got; dik û kiso nabin
şirikên hev bi cot.

KLlSEYÈN Vï RÛPELl:
1 Bergehek ji destegahên Emê¬

rikê yen vaporan. Di van destegahan
de emtrakanl di meha Hizêranè de
700 000 ton vapoièn barkès çêkirine.

Emci ikani bin, ingiliz bin di çê-
kiiimi vaporan de xebaleke zor di¬
xebitin .li lier ko işê vaporan ji bo
«omlxwai'iyan gelek mihim e.

2 Ji topên ordiwa rûsî yeke 750
milimètir.

3 Tang il kemyonên ewistrali en
petrolkêş di qndèn şer de.
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SE GAMASÎ
Di wextê berê de di

dûrahiya behiran de masi
êmên hev bûn ù digotin*
masiyê mezin masiyê piçùk
dadixwe. Lê ji roja ko ev
şerê bêeman dest pê kiriye
ewçend vapor tène binav
kirin ko biniya behirê ji
mirovan teji bûye û mirov
bûne êmê masiyan.

Vê paşiyê di Etlantîkè de
se gamasî rasti hev hatin û

li halèn hev pirsîn. Ştexali
ket ser zad û xwarinê. Her-
eykî tiştêko wê rojêdaxwa-
ri bû ji hevalên xwe re got.
Di nav wan de yek zikne-
pixî hebû. Ewî got: Min îro
elemanek daqurtand;dikim
nakim mêrik nay'ête helandin. DÏROHËLATÊ DUR DE~ESKERiiN

Ê didowan got: Min ji ingilizek daqurlau.d; lé mêrik ewçend qels bû ko
gava di qiraka min re derbas bû bawer bikin ez pê ne liesîyain.

Ê sisiyan wek nexweşê ko ji pesnan diştexile bi dengeki dewixi gol: llerçl
ez nesîbê min talyanek bû. Mirato ewçend elimiye bazdané ko di ziké m ni de
jî xwe tev da. Tevdaneke welê ko ez pê gêj bûm û doxa min çû.

DI INGILlSTANÈ DE FEBRÎKEKE BALAFmAN m.KAR Û XEBATÈ DE
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ESKERÊN FRENSA AZA DI ŞERÊ LÎBYAYÈ DE
KLÎŞEYÊN JORÎN TOPINE BALAFIRŞIKEN ŞANÎ DIDIN, FRENSIZINE AZA LI BER IN.
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BISMARK
ÇAWAN BINAV BÛ

Herwekî xwendevanên me t

(lizanin di Gulana salal041êû
di şerekî behrî de zirehpûşa
elemanî Bismark hali bû bin
av kirin. Yekî ji zabitên ingi¬
lizi Cak Norman yê ko di
wi şerî de hazir bû di rojna-
mekè de benda jêrîn nivîsandi-
ye û di vê babeté de gotiye:

Li şeva 18ê Gulana lô-llé
zirehpûşa elemanî, Bismark
digel zirehpûşa Prinz Ögen, ;i

peravén Norvêjê rabû û berê
xwedabû girava Islandayê REFEK II BALAFIRÊN INGILÎZl EN BLENHEYM

Li 24ê mehê, wextê sibê, cenkesliyén elemanî, rastî cenkestiyèn me hatin. llûd
,44 000 ton, û Prens of Wels. Cenkeştiyan li hev xist. Di rahiştinheva pêşîn de
cankeştiya me Prens ot Wels birindar bû, bêgav ma, Hûd bi tena xwe hişl û

terka qada şer da. Di pey re Bismark bi guleke xwe hingal'te depoxana barûtè
ya Hûd. Depoxane teqiya, Hûd bû du perce, Lire pöşin bi seri ve noqi avê bû û

birê paşîn da pey. Deryavanên Bismarkè ev zelèr şahinet kirin
...,«»*>%- *. «,. . ,, .. . ... w. .- 	 k .. ..,». Bismark di nav c-en-

estiyèn dinvayè de a

xurtir bû. Mezinahiya
wè lucaran bi rasli ne
haie seh kirin. llinan
digol 33 000 Ion mezin e;

hinén din ji ew dikirin
40 000 ton mezin. Lèdi
sirelè de ji hemî cein-
kesliyén dinyayè bileztir
bû. Di saelekè de 33
milèn behrî bi rê ve diçû-
Pola wê ji gelek stùr û

qahîni bû.
Hevala Bismarkè Prinz

Ogen je qetiya bû. Bis¬
mark bi tena xwe diçû-
Li ?(iê sibehè ji nav

~ ESREREKl ÇiNl LI BER TIFINGEKE TIMATIK ewran balal'ireke einèri-
kanî derkel Û çav bi Bismarkè kir. Topên ke.şliyê en balafirşiken balafir ji xwe
bi dur xisti bûn. Lê balafirê Bismark keşif kiri bû. Li 27ê Gulanê bi şefeqe ve
refeki balafirên ingilîzî bi ser Bismarkè de girt Û ew da ber bombe û torpllên xwe.
Torpîlek li Bismarkè ket; lé xesareke mezin ne gihand-ê. Di vê navê de cenkeştlke
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mejiji dur ve xuya kir. Herçi pr
êmiraliya elemanî, ewê jî ji
Bismarkè re dida zanin ko ';.

noqar û balafir têne hawara
wê. Bismark xwe li hindava
nîvroroavê girti bû. Gava dît
ko stol û balafirên me dirêjî
wê dikin berê xwe da peravên
Frensê. Lé gelek ne borî refekî
din ji balafirên me bi ser wê
de girlin û torpil û bombeyên
xwelê barandin. Çend torpil û
bombe lé kelin. Perwana keş-
tiyê şikesti bû. Bismark nema
dikarî bû bi ré ve hère û di
cihê xwe de wek serxweşeki li
xwe diziviri. Lé lopçiyên wê TOPEKE Z1REHPLŞEKE INGILÎZl
.|i desthilanînê ne keti bûn; topên xwe dişixulandin û bera me didan.

Wext dû bû nîvê sevè. Slolel<e me ji krewzor û lorpiyoran dihevketî «ihaşte
qada şar û dor li Bismarka birindar girl. Guleyén keştiyên me wek hebèn teyrokê
le diketin. Bismarkè hèj serè xwe dikir. Dinya hêj nûzelal bû bû. Du zirehpûsèn
me « Lorc o » û « Rodney » ji hatin hawara me. Wan cenkestivèn mezin jî çend
guleyen xwe hingaftine Bismarkè. Digel vê hindè Bismark di cilié xwe de li xwe
diziviri û bera me dida. Mideki; em di vî hali
de nian; hetanî ko topên me hingaflin bircênl
Bîsmarké û topên wê lai kirin. Bismark carekel
din li xwe zivirî û xwe li mile çepè xwar kir. i

:n Êdî ew bin av
I dibû. Zabit
il û deryavanan
S| xwe tavêt behl-
i ré. Vaporèn in-
'.'.? gilizî tev de çûn'
i hawara wan.
is; Meew ji behirê

~fi: xelas dikirin.
1 Ji 2500 derya-
ï" vanên wè me
: qederè 1000 xe¬

las kiri bûn
ko noqaên ele- li emerîke fabuîkeke tangan

, manî xuya kirin. Me deryavanên mayîn di nav
pélên behirê de hjşt u me terka qada şer da

Belême Bismark ew keştiya fêris bin av kir
û tola Hûda ko ewê xeriqandi bû je hilani Bi
Bismarkè stola elemani keştîke hêja winda kir
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Xwendevanèn Ro¬

nahiyê wê bibêjin ma
evjt kl ye, kurê kîjan
nitr an padişahl ye ko
xwediyê Ronahiyê nav
Û bernav o heseb ù
neseba wl dùdirêj xistiye kovarê ù ew kiriye
sernama bendekê.

Xwendevaninol ez nnxwazim we di meraqê
de bihîlim. Ji lewre tavil ez ji we re dibêjim
ko Erefat ne mlr ù pismir, ne ji axa an pisaxa
ye. Erefat gundiyekî feqir e, yek j i wan hezar
gurdiyên kurdmanc 	

Beri çed rojan Hesen axa l)i liezar il bin
Işên xwe ve hati bû Şamê. Axé bero ji min
dipiisl il digot: « ka Hewaia nù hêj dernekeliyi-;
min a kevin se caran xwendiye ». Bi vê bêncelè,
rojekê min je pirsi:

Hesen axa, ça wan knrdmancèn C.izirê
bini xwendiné dibin il Hawarê dixwinin?

Hesen axa li min vegerand il gol: Ma
çawan naxwinin, nexasini lieryi xort gek-k eşqa
wan lê heye. Wextekî min dcrsxanevel; vekiri
bû il tê de ilersn zarokan digot. ili nav wan

EREFAT
KURÊ BRAHÎMÊ EZEM JI MALA EMO REŞO

AN XWENDEVANÊ DER COT

zarokan de yek hebû,
jidomanan, kurê Bra-
himê Ezem; şagirdekl
bi xêret û xebatkar
bù. Carê ko ez diçim
Tibênspiyê, Erefat

hema ji min diprse û dibêje:«Kanî Hawar; te ji
me re Hawar anî? » ù Hawar ji destê min digire
il direve. Par <li wextê col de ez dîsan çû bûm
Tirbèspiyè il di nav zeviyan de digei'iyam. Çavê
min bi colkarekî kel. Ewî colkarî tişlek bi desli
ve hebû il ew lişt spi dikir. Bê bemtê xwé ez ber
pê çûm. E/. ci bibinim Erefat e, colê xwe dike
ù Hawarê dixwîne. Min got-è: «Erefat tu ci iliki»
Erefat bêi ko sei'è xwe ji xwendiné rake gote
min « Ma tu nabini ez cote xwe dikim il Hawarê
dixwinim ».

Kui'diuol ji Erefat ibretê bigirin il bizanin ko
mir il axayèn me yen ayeiulê yani yen isliqbalê
ew in; ew Erefat in ko kovara xwe li ber cot
dixwinin il ne ew mir il axa, beg ù paşa 	
yen ko xwe mezin dihesibinin, ji ber ko bi
tenê à bi lenè mir, axa, beg an paşa ne. Lê
herçi ji nav wan weke Erefat kir xwend il da
.weiidin il bi Uêri

RONAVÈJEKE TOPÉN BALAFIRŞIKEN
Ronavêj ci ye? Ronavêj texlitek fanos an çirayek e ko roniyê
digcbîne beta deverine diir. Herwekî di resmê jorin de tète
ditin ronahiya vê çirayê di nav kodckc besinin de ye il roni
ji devê kodê belav dibe. Ronavêj di şerên şevin de tête isli-
mal kirin il pê didevan esker, tangan balaliiên dijmin dibinin
ù ronavêjê' li wan girèdidin. Bi vî awayî armanc li erdê bê li
bewayè bê tête ditin ù topçi an yckînekên din bera wê didin.

milc-l bat miriti an axati
|i wan re nabe benil ko cw
ji li ber çavên milel
qedirgiran bibin û li me-
zinahiya xwe a zikmaki
mezinahlke rastîn, mezina-
liiya destexisti zêde bikin.

Mlrinol axninol îşê
Erefêt, xwendevaniya ber
cot destpêkeke bêeman e.
Libercotxwendina Erefêt
di jiyina me a civaki de
destpèka lieyamekc nû,
lieyaina pêt ù ronahiyê ye.
Nifşên ml di siba vê rona-
liiyê de deneyên pilç û tiji
ewê ji hev bigirin. Ji lewre
mir ù axeyèu min en délai
beriya ko wext li we bibo-
re dest bi karê xwe ê mil!
bikin û bi awaki bi kêri
xelkê xwe werin.

Axayên min, heke di
vê nivîsarê de min kêm û

zêde tişlek goli be ji 11min
megirin. Ez jî yek ji we
me, il bon dizanin ko go-
likè malê ji gayê malê na-
tirse. Qenci il serefraziya
we lier il lier ji min re
mcxscd e.
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BOMBAVEJEKE FRENSA AZA PISTl HEMLEYEKÈ VEGERIYAYE WARGEHÈ XWE

MEKÎNA PEŞDEbT
CAN Ù BEDENA MIROV

Ji berê de gotine ko bedena insên jî mckineyek e. Lê
nekineke welê ko çèkiroxê wê ê bilind il bêbeinta ew bi
.waki welê çêkiriye ko li lier wê yeke din wek wê nayète
êkirin. Rexma pèsveçima fen ù zaninè di vê inekinè de sirine
velê hene ko zanina mirowan hêj nikarî wan eşkere bikit.

I'".m dikin di vê hemlê de bin liştan ji wê mekinê ji
;wendevanên xwe re bidin zanîn.

QEWETINE FRENSA AZA EN MÈKANÎKl

76

Mirov di tevaviya emirè xwe
de ci qeder xwarin dixwe ? Li gora
bisabè ko zanayan çèkiriye mirovekî
adeti heta bigehe hel'tiyî bi qasî
giraniya bedena xwe 1400 cari xwarin
dixwe. Bi texmin 100 ton yani
100 000 kilo, bi rîtila kurdmancî 99999
litil, lier l'itil şeş heqe. Geloji bo daqur-
tandinavî sed toni çiqas wext divêtin.
Ev ji hâte hisab kirin. Je re 41400
saet yani pêne sal gerek in. Bi vl
awayî mirovekî 70 sali divêt di emrê
xwe de pêne salan ser hev cuti be.

Dil û xwîn Gava dilê me ji
bilavêtinê ket xwina me nema digère
il em dimirin. Teptepa dilê mirovan
ji hejmartine û dîline ko dilê miro¬
vekî adeti di rojekê de 108 680 cari
hiltavêje û xwina wi di nav rayên wi
de 300 000 000 Kiloniêlir dimc.se. Disan
mirovekî adeti di rojekê de 23040
cari bihina xwe dide û distine.

Çav Herçi çavên me gava em
hisyar in ji em wan tim vekirî na-
hilin. Em wan bêi ko bizanin, yani
bê bemtê xwe digirin, qure dikin.
Zanavan ev ji hisab kir û dit ko em
çavên xwe di deqîqekê de 25 caran
qurç dikin û lier qurçkirin pêneye-
ki-ke saniyê dom dike. Li gora vi
bisabi şiforê ko car saetan bi rê ve
diçe ù li saetê 90 kilomêtir dimeşe
timobila xwe 58kîlomêtr çavgirtî dajo.
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Xurtiya bedenê Lebatên bedena bedena me bi carekê de il bi
mezehf in. Digel vê liinclê binek jiwan hev re namirin. Hin lebatên
kêm bibin ji mirov disan dikare :>i,î. me di pey me re jî dijîn. Pişti
Mirovin lieue bê zirav, bê tatereşk ù bê ko teptepa dilê me sekini bi
kisikê mizê dijin. Disa mirov dikare

bi gurçileke bi tenê, bi niv nieji il bi
du lilir xwîn liijî ( Ri adeli di bedenn
me de 6-7 litir xwîn heve ).

Mirin Gava cm diniirin her listèn

rêzê ve mejt 10, wersele
20, çav 30 deqîqeyên din
émir dikin.

Herçi guh di pey me re
saeteke din, werseleyên mil
il lingan 4 sael, hebikèn
xwinê 18 saetën diu dijin.
Di pey mirina me re di
liestiyèn me de 3 û di çermè
me de f> rojên din saxî dom
dike. Lê ev saxi wek saxi-
ya dara biri ye ko li erdê
vezeliva ye il ter e; lê liew
dikare ji piyan bisekine.

JAPON
ESKERÊN XWE UIKU.1IT

Ma kengê haliye hiliistin
ko miletekî an hiknmetckê
eskerên xwe bila sebeb ù bi
destê xwe knştiye ?

Belê japon carina il di
deverina de, eskerên xwe bi
destên xwe dikujin. Balafir-
vaneki ewistrali ev tişt bi xwe
bi çavê xwe dltiye û gotiye:

Me di Pesifîkê de şerê
balaDrên jnponi dikir.Agir bi
yekê ket û balafli şewiti.
BalaOrvan bi siwanekt xwe
berda xwar û li rûyê avê se¬

kini. Gelek ne borî hevaleki

wî bi halafira xwe da pey û mitral-
yoza xwe lê girêda û ew kuşt ».

Ma cire ? Ji ber ko japon naxwazin
ko eskerên wan bikevin destê neyaran
ù bibin hêsir. Dinyaye ledit liésir di

nav stexaliyè de tişteki welê got ko bi
kêri dijmin liât, .li lewra japon, heke
ji wan hat eskerên xwe dikujin û uahi-
lin ko ew zindi bikevin destên dijmin.

BALAFIRGEHEK JI BALAFIRGF.HF.N INGILTERE. DI PE1UVEN IMGtl.TERE DE BI SEDAN' JI VAX R U .U'IRCFII AN HF.NF.
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14 TÎRMEH
BASTlL, FRENSA ŞEREVANÎ, BÎRHEKÎM

14 Tirmeh cejineke frensizan e; ce j i n a wan
ya xelas û azahiyê... Di tarixé de ixlilnla Frensa
a mezin bi nav û denge. Ev ixtilal serè xelkê
Frensê bi qral û zorkerên xwe re ye. Ev ixtilal
bi salan ve ajol; hetanî ko Frensê ji nû ve û li ser
hiinên azahi, brati û wekhewiyê hâte saz kirin.

Ev ixtilal ne bi tenê ji bo Frensê lèbelê ji
bo hemî dinyayè tarixeke birawend û di jiyîna
milet û dewletan de destpéka heyaraeke nûye.
Pişli vê ixtilalè dewlelên Ewropayê, bi gelem-
péri, qanûn û leskilatèn xwe li ber qanûn û

teskîlatèn Frensê en nû girtine û yen xwe ji
danîne ser wan himên nû. Ev ixtilal bi salun
ve ajoti bû û di vê riya cidalê de bi hezaran
frensiz hati bûn kuştin. Gelo frensizan ji n.'iv
rojên wan salan en bêhejmar, cire 14ê Tîrraehê
neqandi bûn û ne rojekê din ? Ji ber ko li 14ê
Tîrmehê frensizan berda bû ser Bastilê û ew
zemt-û girtiyën wê azad kiri bûn.

Bastîl di zikê Parîsê de kelehek, hepis-
xaneyek bû, keleheke stiwar, bi top û xumbere.
Girtiyén vê kelehê bê cirm û bê cinayet bûn;
ne kuşti bûn, ne jî dizî bûn. Ew zann, xwenda
û welatparêzên Frensê bûn. Ewan girtiyan
dixwest girtiyén abadîn bidin berdan. Qralên
Frensê bijarteyên milet yen ko firkirên azahî û wekhewiyê belav dikir tê de

	 	 	 hepis dikirin.
" ""-"ywW" "i'^A wxy" 	 """ --"" Li ber çavên xelkê Pa¬

rîsê Basiil hepisxana heq
û azahiyê bû. Ev her du
nîmet, èv her du fezîlet té
de girtî bûn. Xelkê li 14ê
Tîrmeha sala 1789an Bas¬

tîl zemt kir, keleh hilwe-
şand; kevir li ser kevirî
ne hişt. îroli Parîsê mey-
danek heye je re Bastîl
dibéjin.

Frensa Şerevanî. Frensi¬
zan wek hersai, isal jî ev
cejin şahînet kir. Lê îsal di
şahîneta wan de manayine
kûr û zelûl hebûn. Isal ji
bo frensizan Frensê bi
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tevayi, Frensê bi xwe Bas-
lilek e. Baslileke welê ko
bi peyayên xwe en aza ke¬
tiye destê neyaran. Frensiz
îro dirèji vè Baslilè dikin;
dixwazin wê zemt bikin,
le bêi ko \vè hilweşinin.

General de Gol, di vè
cejinè degolarek da û navê
Frensa A/.a guharl ù li
Frensa xwe navê Frensa
şerevani kir. Frensa ko
çekên xwe dananiye û serè
dijminè xwe dike. Sùrèn
Frensa aza ev nav di serè
Birhekîmê de kar kiriye . u Kwi.sTiîAi.Y.wi": tai.îmgaiia diiisiwim iu\iiu\\\\\

Birhekim Basliï di sala 178<Jan de. Birhekini di sala 19-12an de. Basiil di
zikè Parîsê de kelehek;
girliyèn wi frensiz, uiilia-
lizèn wè frensiz. Birhekini
di beristana Eibyayè de
mistek qûm û birek, le ne
bireke niehini, belko çalc-
ke ziwa. Di wè qûniè, di
dora wè biiè de çend he-
zar frensiz 15 roj an li ber
agir û riviniya dijmin se-
kinin. Wan xwe ne dida
pas; hemiyan dixwesl ko
bimirin. I.è serfcrniandar
ne hişl, gol: èdî bes e. Şere-
vaiiiyèn Bastila mezin xwe
d:in pas. Iro ew birinèn
xwe (lermaii dikin, ji bona
ko ji nû ve desl pè bikin.

Kurdinol we ji Bastilek heye, Bastila xwe ji bîr mekin. Ji xwe we dit, xelk
çiji Bastila xwe dikin û ci je dixwazin bikin 	 Hirmel û rûmet ji wan mirovan
re ko ji bo azahi û serbestiya welatê xwe bèperwa dimirin.

LI EWISTRAI -i WI lillilkrKL l'OPlN SI \II\II lit!

LAWIK
Elî axa siwarê Dèro, dilê min rebenè, siwar bû

{ li g ir fililî
Şûr û mertalè rojkanî giran bû li hev herbili
Bira bavé min xêrê bikè wayè nebînê
Çima ez ne dam Elî axa, siwarê Dêro xortê di hesena

[ û zîlan, heydera ù badik», lorinè ber vî dilî
Ez dame lawê Mûrad begê kelekvanê Mùsè
Kelekê mûşc dixerïnê
Şevê nîvê şevê bi çepilê min digire, min hildikişîne

[ banê jorî
Darê tenbûrê li ser çoga xwe datîne
Ji min dixwaze dîlan û gevendê.

Şcvê kanùna dirèj in, wek koçekè delùeliya mi li
[ banê qesrè ji xwe re dircqisînè

Hz koçer im, koçer ini, bi bewala akinciya nizanim
Li ser bejna zirav akincî nabi in.
Ji bemlè hetanî beiulè -sûr ù tncrlalù rojkanî giran bû

I ketî zendè
Hira bave mm xere bike wayè nebînê
Çima ez ne dam Elî axay siwarê Dèro, xortê di hesena
[ zïla, beydera, badika, zozanè jorîn, toiinè ber vî dilï
Ez dame lawê Mûrad begè kelekvanê Mùsè,
Kelekê Mùsè dixerïnê, qafçêlekè, qafeongê
Şevê nîvê şcvê, ji min dixwazè reqs û dilan ù govendê
Rebena Xwedè li ser be}na zirnv akincî nabim.
Ez bi hewala akinciya nizanim.

79 11

tevayi, Frensê bi xwe Bas-
lilek e. Baslileke welê ko
bi peyayên xwe en aza ke¬
tiye destê neyaran. Frensiz
îro dirèji vè Baslilè dikin;
dixwazin wê zemt bikin,
le bêi ko \vè hilweşinin.

General de Gol, di vè
cejinè degolarek da û navê
Frensa A/.a guharl ù li
Frensa xwe navê Frensa
şerevani kir. Frensa ko
çekên xwe dananiye û serè
dijminè xwe dike. Sùrèn
Frensa aza ev nav di serè
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GELAWÊJ
( GULAVEJ )

MA niVIYA BU EV KOVAR BIKEVE TENGIYÊ ?

Di hejmara Gulavêjê ya Kanûna-paşin 1942

de, bergère kovarê xêzikên jêrin nivîsandine:
Bo xwêndewaranî Gelawêj I

Ta este çen carik tekaman le xwêndewa¬
ranî xweşewistî Gelawêj kird ke be hewi sali
taze we aboneman bo binêrin ta bitiwanîn
Gelawèji lem wexte nazike <la pê bijînin.

Herçende hendi kes be dengemanwe batin
we dest be ù aboneyan bo nardiii. Belam hêsta
beşi zor ya le ber ewey ke ne perjawin ya le
ber lié wasiteyî aboneyan la mawe.

Henni şarezay ew qortane lien ke lem
wexte lenge da hatùte reyî Gelawêj we hest
be erkî ewane eken ke pêwey xerik in ci le
layen mesarifiye we, ci le layen nûslne we.
Le ber eme zor be pertlşewe tcka ekên çen
le tewanatana heye le yaryedani madî ù ma-
newi dwa ne kevvin. Çilnkî herwek pêşinan
witiyane « Siwar bûn eybêk, dabezîn bu eyb ».

Bo èmes zor naşêrin e eger le ber bê pareyi ya
le ber kemi nùsin dest lem xizmete miqedese
helgirin [1]. Midîri Idare

ELAEDÎN SECADÎ
Ji vê nivisara bergère kovarê dixuye ko

Gulavèj ji ber père ù ji ber nivisaran ketiye
tengiyê. Sed heyf, sed mixabin.

Herwekî me berê ji got ( Hawar 27 ) kurdan

[1] Gelek heye ko gava min ev nivîsar ji tîpên
erebi wergerande tîpên kurdniancî lê de min xeletin
kirine. Ez ji xwediyê Gulavêjê û ji xwendevanên wê
teka dikim hila li min negirin; ji her ko ez bi /.are
nîvro yani bi soranî nizanim Bi\è ne\é ni/anî dKelite.
Le heke ev musai bi lipên kurdnnuicî bih.ita nivi-
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heta niho kovarek weke Gulavêjê dernexistiye.
Kovareke frensizan hebtl, nizanim îro jiheye, je
re « Revue des deux mondes » yani « Kovara
her du dinyan » digotin. Bi min be (îulavêj ji
bo me kurdan « Revue des deux mondes » e.

Gulavêj ne bi tenê bi nivlsarên xwe, lê
bi şikil ù bergebê xwe ji kovareke hêja il
tekùz e. Her hejmara wê 80-Î00 nipel in. Ù
ev kovara hêja di nav zerfeke tenik de, navê
kovarê lê çapkirî, ji toz ù xweliya posté azade,
wek bukeke teze ù seri kitankiri digehe
destên xwendevanan.

Li Iraqê milyonek kurd beye il di nav van
kurdan de mirovên xwenda ji xwendayên lier
derên kurdistanê, derên ko tê de zimanè kunli
ne bend e, bètir in. Ji lewre kurdên Iraqê ne
bi tenê Gulavèjek, lê diviya bil wan çend Gula¬
vêj hebiwan. Heyf e ko çendek nînin. Lê ya ko
heye heke ew j! vemiri ne bi tenê heyf, lê ji me
kurdan re şermeke mezin ù kêmaliike giran e.

Heweki bergère Gulavêjê gotiye, kurd
nemaze îro, ji lier wexti bètir, hewceilari ko¬
var ù kitêhan in Ji ber ko sibe, gava milelêii
dinyayê dehw ù doza heyina xwe bikin, yen
ko heqê miletan lêk vekin, li kovar, kitêu ù
rojiiameyên wan jî dé bipirsin.

Ji lewre em ji digel bergère Gulavêjê
dibêjine kurdan, nemaze kurdên Iraqê: kurdi-
no I ne bi tenê bi car le bi çardeb destau bi
Gulavêjê bigirin il qedrê wê bizanin.

sandin, rexma ko ez bi vi zarî nizanim, min nikarî bù
ez bixelitim. Ji ber ko bi tîpên me her tişt weke xwe
tête nivîsandin û welê ji tête xwendin. Ji xwe qelsiya
tîpên erebî nemaze di vê de ye. Tiştê ko bi tîpên erebî
tète nivîsandin, divêt mirov wî seh bike û tê bigehe da
ko bikare wi bixwîne. Herçî tîpên latînî, ji bervajî ve,

tiştê ko pê hâte nivîsandin, mirov
dikare wî bêî ko niana wî bizane
rasl bixwîne iî pa.şê bide eqilé xwe
il ih mana wî bigelie. Yanî bi tîpên
erebî beriya çavan mejî dixebile û
xera vê xebaté çav dibinin ù lêv dili-
mii Herçî lîpèn tatini, di wan de çav
last bi rast û bêî mihakenia mejî dibi¬
nin, /iman digère û paşê mejî bi kêta
xwe dixebite û tê digehe.

Ne bi tenê ji bo zimanè biyaniyan, lê
]i bo zimanè erebi bi xwe jî tîpên ere¬
bî ji vê dişwariyê ne hêsa ne. Ji lewre
zanayèn ereban ji bo bêjekê ya ko ji
« elîf » û « nûn » ekê hatiye pê, bi roj
û bi mehan ve didin ber hev n ji
he\ dipirsin gelo ev bêje « in-ne » an

il « en-ne » ye.

Bi min be ne jnsaf e ko em jî
bidin vê rè û gava « rê » yek daye pey
« U.if » eltè em ji hev bipirsin gelo ev
beje ,awan wè bête xwendin: c kir »

« ker » an « kur » ?....
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AV Ù GERM
Di serè Llïîqa baknrdeşe-

revanî ji du liştan aciz in: piia-
liiya germé ti kênibiïna avê.
Nemaze eskerên ko di tangan,
di wan kelelièn liesinin de ne ji
germé deliar nakin. Ji lewre di
tangèn ko di wê qadè de lène
şixulandin lerlibatine welê be¬

lle ko liimdirê tangè xêra van
tertîbatan honik e û mirov
lietani ko tè de ye bi germa
derve naliese.

Di vê qadè de herçend germ t *
zehfe ewçend ji av hindike. Ji
xwe ce m ù kanî nînin; ava wan' 	 	
bire. Le ew bîr ji ne nizingi "\i m mi s ingiij/i bi si n i-,\i m iik.i m m diimis ni <.inn\E
hev in. Berê, ava bilan bi kemyonan tanîn qadên şer. Lê ev av bi rê ve dikelilia,
nîvê wê dibi'i hilini ù winda dibt'i, nivê din jî bêqeşa ne diliale vexwarin. Ji lewre
îro eskerên qadên lïfriqê bi pirahi ava behirê vedixwin. Ma ava behirê jî tèle vexwa¬
rin. Heke haie daweriwandin cire no. Ji bona vê yekê ji kenivonine xwcser çêkirine.
Ava behirê li wan kemyonan dikin. Di wan kemvonan de cilia/.ine welê hene ko
bi rêve, ji behirê heta qada şer, ava behirê dadiweriwinin ù xweya wê dibin ù ew
dibe aveke şêrîn. Ji mile din eihazine din, disan bi rê ve wê avê honik d
ev av gava dikeve cewdikên eskeran dibe aveke xweş ù vexwarbar.

(il ki n û
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MALTE
Hema hero danezanên elemani û talyani

dibéjin: Balafirên me bi ser girava Malte de
girtine il balabrgeb, pesarekên bendera Lava-
létè ù vaporên tê de lengarendaz, dune' ber
bombeyên xwe. Ji mile din danezanên ingilizi,
ew ji qala MaHayê dikin ù dibéjin: Balafirên
mihwerê dirêji Mallayê kiriye; topên me en
balalirşiken heşt balafir avêtine erdê.

Ev bûne du sal halê Malte û balafirên
mihwerê bi vî karî ye. Belè di nav du salan
de balafirên mihwerê ji 1500 cari bêtir dirêji
Maltayê kiriye il ew daye ber bombeyên xwe.Di
vi mideti de 11000 balafirên neyar di ser giravê
rc firiyane; 5000 bombavèj il 6000 nêçirvan [1].

Malte bi xwe ne erdekî fireb e. Rùyê
erdê giravê 250 kîlomêtir çarçik il nifûsa wê
237000 riiniştiman in. Lê Malle eheniiyeteke
cexrafi il eskeri heye. Ji lewre ingilizan wek
her niqteyên eskeri ew jî di wextê xwe de
xistiye destê xwe. Di sala 15301 de Malte ji
destê Şarlken keti bû destê şevalyeyên Rodo-
sê. Di sala 178Kan de Bonapart ew xisle destê
xwe. I.épisti du salan yani di sala 1800Î de
ingilizan ew vcgirt il di sala 181-lan de bi
miaheila Parisè brilaiiivan ew da ser kisworê

xwe ê cihandar û ji hingê ve ya wan e.
Malte di Behira-spi a navin de ye. Di

navbera Sicîlye, Tunis û Trabtisxerbê de. Bi vê
rewşê Malte hakimê her du milên Behira-spi
ye; mile rohelê, mile roavê. Ingilizan di Malte
de ji bo stolê bendereke eskeri û balafirge-
liine geler çêkirine. Ji roja ko şerê Libyayê.dest
pê kir Malte roleke mezin leyistiye. Talyan û
eleman çek û eskerên xwe di riya behirê re;
ji Sicilyê diguhêsinin Trablisxerbê. Stol û
balafirên ingilizi ji Malte radibin û li vapor-
qefleyên wan didin.

Herçi talyan il eleman hema hero, carina
bi şev û bi roj li Malte didin û karè stol il bala¬
firên ingilizi xerab dikin an wan diwarqilinin.
Bivê nevê di van şeran de xesarine mezin
digebiu ebaliyan ji.

Ji ber şerê balafiran iro li Malte du bajar
hene. Bajarè kevin, yê ko li rùyê erdê ye ù
bajarê nû, yê ko li biné erdê ye, yani zêr-
zeminan. Lê ew zêrzemîn welê batine saz kirin
ko tê de hemî tekberèn malê hene û ew bi elêk-
tikê ronîkiri ne. Ko bù hawar xelk dikevin
zêrzeminan.

Lê rexma van hicùman, Malte hêj di
cihê xwe de ye ù serè xwe dike. Bi tenê
elemanan xêra van hicùman çek ù eskeran
derbas dikin Elïiqayê ù serê ingilizan dikin.

(lj Batafirê, vê çelca bêeman iro çend texlil hene.
Bombavèj û nêçirvan gelek caran bi hev re dixe¬
bitin. Ku bnnibavèj bimibeyine girnn hildigirin n

wan lavêjin armaneèn xwe. Herçi nèçii'van ew bala-
firine sivili in ù hevalliya bombavêjan dikin il wan
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(libeininin. Ji ber ko gava bombavêjan nîzingî li ar-
mancên xwe kiriye nêçîrvanên tlijmin bi Ijewa dikevin
û dirêji wan dikin. Hingê nêçîrvanên bombavêjan
diçin pêşiya nêçîrvanên dijmin û mihîlin ko ew nîzingî
li bombavêjan bikin. Bi vî awayî gava nêçîrvan li

hev dixin bomba¬
vèj bombeyên xwe
berdidin arman-
can. Ji van pêve
balafirên torpil-
avêj, barkês û en
hcwanima hene.
En lorpîlavèj di
ser behirê re di¬
xebitin ù torpî-
lan berdidan va¬

poran. En barkêş
çek, cebirxane,
esker hildigirin û
wan ji qadekê
diguhêsinin qade-
kedin.Li van bala¬
firan lop, kemyon
ù tengan jî bai
dikin. Herçî hewa-
ninia di van de
aletinehewayî he¬

ne ù ew bi w?.n ale-
tan guhèrbariya
hewayê seh dikin
û raporên xwe di¬
din serfermanda-
rê ordiwan.

5
SVELATKN ROHF.I.ATÈ NÎZING DE

82

MALTE
Hema hero danezanên elemani û talyani

dibéjin: Balafirên me bi ser girava Malte de
girtine il balabrgeb, pesarekên bendera Lava-
létè ù vaporên tê de lengarendaz, dune' ber
bombeyên xwe. Ji mile din danezanên ingilizi,
ew ji qala MaHayê dikin ù dibéjin: Balafirên
mihwerê dirêji Mallayê kiriye; topên me en
balalirşiken heşt balafir avêtine erdê.
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vi mideti de 11000 balafirên neyar di ser giravê
rc firiyane; 5000 bombavèj il 6000 nêçirvan [1].
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237000 riiniştiman in. Lê Malle eheniiyeteke
cexrafi il eskeri heye. Ji lewre ingilizan wek
her niqteyên eskeri ew jî di wextê xwe de
xistiye destê xwe. Di sala 15301 de Malte ji
destê Şarlken keti bû destê şevalyeyên Rodo-
sê. Di sala 178Kan de Bonapart ew xisle destê
xwe. I.épisti du salan yani di sala 1800Î de
ingilizan ew vcgirt il di sala 181-lan de bi
miaheila Parisè brilaiiivan ew da ser kisworê

xwe ê cihandar û ji hingê ve ya wan e.
Malte di Behira-spi a navin de ye. Di

navbera Sicîlye, Tunis û Trabtisxerbê de. Bi vê
rewşê Malte hakimê her du milên Behira-spi
ye; mile rohelê, mile roavê. Ingilizan di Malte
de ji bo stolê bendereke eskeri û balafirge-
liine geler çêkirine. Ji roja ko şerê Libyayê.dest
pê kir Malte roleke mezin leyistiye. Talyan û
eleman çek û eskerên xwe di riya behirê re;
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balafirên ingilizi ji Malte radibin û li vapor-
qefleyên wan didin.

Herçi talyan il eleman hema hero, carina
bi şev û bi roj li Malte didin û karè stol il bala¬
firên ingilizi xerab dikin an wan diwarqilinin.
Bivê nevê di van şeran de xesarine mezin
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Ji ber şerê balafiran iro li Malte du bajar
hene. Bajarè kevin, yê ko li rùyê erdê ye ù
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cihê xwe de ye ù serè xwe dike. Bi tenê
elemanan xêra van hicùman çek ù eskeran
derbas dikin Elïiqayê ù serê ingilizan dikin.
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JIN Û MÊR
TKVIR Ù BIVIR

Bêlé medheloké gotiye:
Jin û mér tevir û bivir.
Yani jin û mér bi hev
nakin, ji hev ne razî ne û
her ù her bi hev diçin.
Belè evraste. Lê divêt em
mikur bên ko ji hev jî
nabin; ù bêî hev jî nikarin.
Jiberko Xvvedê jin ji bo
mêran, mêr ji bo jinan
afirandine.

Lé heke carekê jin û
mêr ji dil bi hevbiçiwan
diviyabû jinan bi piraniya
xwe zora mêran bibira.Ji
ber ko li dinyayê jin ji mê¬

ran bêtir in; nemaze di hin
welatan de. Mesela di wela-
tên jêrîn de berberî hezar
mêrî evçend jin hene:

Çîn 1939 Frensê 1071

Rûsye 1103 Elemanye 1042

Ingilterê 1088 Tirkiye 1036

Di van welatan de kèf
kêfa mêran e; dikarin du
jinan, jin û nîvekê an jin
û çaryekekê bînin.

Lê welatine din hene ko
tê de jin ji mêran kêmtir in.
Disan divêt em mikur bên
ko di wan welatan de ji
jinan kèf kiriye. Lê ew
welet hindik in û t'erqa
mixdarê jin û mêran ne
ewçend mezin e. Mesela li
Emêrikê berberî hezar
mêrî 976 jin hene. Ferq 24
jin in. Tiştekî bê ehemiyet.

Li Irlande, Japon û
Bixaristanê ji beberî
hezar mêrî 968 jin hene.
Piraniya mêran an kém-
bùna jinan nemaze di Kû-
bayê deye. Belè li Kùbayê
berberî 1000 mêrî 884 jin
hene. Xwedê tukesi neêxit
wi welatî.

ZIREHPÛŞEK JI CENKEŞTIYHN I'KENSA AZA

BOMBAVÈJ i:KE ING1UZÎ TOBPÎLÈ BAtt DIKIN

VAPOBQEFI.EYEK DI BIN HIMAYETA STOI.É DE
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BEHIRA' AZOVÊ
Di şerê ù ris de, nemaze bi

hênceta eniya nîvro gelek caran
çêl li behira Azovê dikin. Behira
Azovè dikeve nivroyè welatê
ûris. Behira Azovè bi hin wes-
lên xwe ji behirên din biferq c.
Ev behira ko 445 kîlomêtir dirèj
û 150 kiloniètir lire h e, ava wè
gelek tenik e; ji hin gol ù bèrman
jî leniktir. Di tu deran de kùra-
hiya avê ne di ser deh mètiran e.

Behira Azovè ji nivroroavè
ber bi bakurê rohelè hin bi hin
tengtir dibe ù di Tagenrogè de
xelicekê ditine pê û li wè derè
digehe dawiyê.

Di vè xelicê de çemê Don
dikeve behirê. Don çemekî mezin
û boş e. Ava çem şorahiya vê
behira tenik ewçend diediline
ko di deverina de pez têne
delavên wê ù je bi dilxweşi
vedixwin. : ESKERÊN EYVISTRALt DI KIT.EYEX Ql'DSÊ DE

: Bejtenga Perekopê ù avtenga Kerçè Azovê ji Behira-rcş vediqctinin ù

Azov tè de wek golekè dimine. Hewa Azovè ne wek ya Behira-reş e; gelek sare .

Ji Çiriya-paşîn heta Adarê behir ji perevan heta deh mîlan dieeniide ù qeşa
digire. Herçi xelîca Tagenrogè bi tcvayî dicemide ù dibe qeşake yi-kwesle. Ben-
derèn ùeUna Azovè en mihimtir Birdiyansk, Met-yepol ù Tagenrog in. Di Birdiya-

nskê de febrikeyèn balnlir
û çekan hene. Le bejar bi
xwe ne ewçend mezin e;

50 000 nil'ûsa wî heye.
Merj'opol benilereke

mezin e; 200 000 nifùsawi
heye û bendereke sinahî
ù licariye. Mervepol mer-
kczeke sinhelèye. Di dora
bajèrde febrikeyèn çek û
cebiixanaii hene. Di van
t'ebrîkan de Cola tète helan-
din ù ji bo balafiran depên
fol a têne çèkirin. Ji mile
din di vî bajari de karxa-
neyèn çernian hene; ji bo

HÈSlRÊN MIHWERE BER BI IIF.SJRGAHW sol ù çizmeyên eskeri.
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TIHBA
KO DIPKYIYE

Ma lirb ji dipeyivin. Tirb
zane. Welê dixuye ko li Emêri¬
kê hin hene ko dipeyivin. Rojekê
yeksembè çend biyani çû bûn
gornistaneké û tirbèn niiriyan
ziyaret dikirin. Tirbekè dest bi
xederdanè kir ù j)e)rivi. Bivê nevè
ew zilamên ha li xwe heyiri man ù
tirsiyan. Mesela lirbè digot: Xwe-
zi wê bizaniya axiret çiqas xweş
e, ci rahet û hêsa ye; ne teşxele,
ne serêşanî ne tu tijt 	

Piştre wan zilaman zani ko
miriyê tirbè di saxiya xwe de li
ber gremefonè peyiviye û dengê
xwe li qewanê daye girtin û
gava mir wesiyet kir ko qewanê TOPÇIYÈN HlNDl LI BER TOPEN XWE
li greme'fonekê siwar bikin û ew pê re di tirba wî de veşêrin. Mêrik mir, wesiyeta
wî anin cih. Her roja yeksembè dergevanè gornistanè gremefonè ba dida û

derziya wè lé siwar dikir. Bi mekina gremefonè ve têlek hebû, ew tel di erdê dora
tirbê de veşaiti bù. Gava xelkê pè à vè erdê dikir gremefon dişixuli ù miri dipeyivî.

18

TANGEKE FRENSA AZA LI BIRHEKIMÈ, BER1YA ERISÉ
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ESKERÊN FRENSA AZA DI SERÈ LlBYAYÉ DE
KLÎŞEYÊN JORÎN FRENSIZINE AZA ŞANÎ DIDIN; YEN KO DI PIŞTENIYK DE XWIRlNIYA XWE DISKÈNlNIN
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BOMBAVEJ
Klîşa me a jorîn refek

ji bombavéjén ingilizi
şanî dide. Ev bombavèj,
carina bi sedan di ser
Manşê re derbas dibin
û li bajér, bender û
febrikeyèn elemanî didin.

TANGÊN ŞIKESTI
Qadên şer ne bi tenê

gornistana mirovan in. Di
wan qadan de gornista-
nên tang û kemyonan jl
hene. Klişa me a teniştê
mirîke wan gornistanan
şan! dide; tangeke şikestî.

HEJMARÊN HAWARÊ EN 46 Û 47 an LI 10 Û LI 25Ê TlRMEHÊ BELAV BÛNE
HEKE EW NE GIHAŞTINE DESTÊN WE, JI XWEDIYÊ HAWARÊ WAN BIXWAZIN

Kiriyariya Ronahiyê : 500 qirûşên sûrl.
Xwedî ù gerînendeyè berpirsiyar : Mîr Celadet Alî Bedir-Xan . Sara Sûriyê

BircMWur Prepri»*air» : Stair Djiladet Aali Bedir-Khan. Damai Syrie
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ClROK:
sér û kêvroşk

Şêrek hebû, hikim lihey-
wanên dora xwe hemiwan
dikir û li ser her cisneki ji
wan şîvek an tastèk ferz kiri
bû ko je re bînin.

Dora kévroskan ji hat.
Kêvroşk li hev gihane hev
ji bo taştiya şêr peyda bikin.
Kêvroşkekî şareza ji nav wan
rabû û got: « Ezè taşliya şêr
peyda bikini; qet îşê kesî ji
we je nebê ».

Hemiwan -got, mala te
ava, ù ji hev belav bûn.
Kêvroşkê me ma se rojan, bi LEZBOTEKE TORPÎLAVÈJ DI BEHIRA MANŞÊ DE

ser şêr de ne çû. Roja çaran çû cem şêr. Şêr je re got: Ma xwarina min ne li ser
we bû; û ev se roj in kes ji we bi ser min de ne hatiye û ez wiïobirçî mam.

Kêvroşk je re got: Ezbenî, roja pèsîn min xwarina te anî, lê heywanekî dîweke
te heye, xwarin ji min stand.

Şêr got: Gelo kesê di weke min heye ko hikim li heywanan bikê?
Kêvroşkgot: Belêû

' heke te divê rabe, bi
min re were ezê wî
nîşanî te bidim.

Şêr got: De bide
pèsiya min, em herin
cem wî hakimî.

Kêvroşk da pêşiya
şêr ù çûn heta ko li
ser (levé bîrekè seki-
nîn. Kôvrosk gote şêr:
Vajfe hakiin di vir
de ye.

Gavé ko şêr bi ser
bîrè de noq bû sûreté
xwe di avê re dît;
meyizand ko şêrekî
weke wî xwiya dikê.
Hema ji devê bîrê
avête ser sûreté xwe.

Şêrê délai çû biné
avê û heywan hemî ji
zilma wî xalas bûn.

6

INGII.lZ XWE JI BO SERÈ EWROPAYÈ KAR DIKIN
Nemaze pişti ko ûris ji ber êrişa elemanan bêgav msin û xwe dane
pas mesela enike nû ji bo sondxwariyan bûye meseleke lieyatî. Ûris
dibéjin ko ji ingiliz û bevalbendên wî re divêt rojkê berî rojkê
esker derinin beja Ewropayê û barè ordiwa ûris sivik bikin. Herçî
ingiliz ù emêrikanî xwe ji bo vê yekê kar dikin. Ji Emêrikê çek ù esker
tên Ingilterê û ev esker hero talimine behirî û bejî dikin. Klîşa nie
bireki wi eskerî şani dide. Ev esker heçko ji balafiran daketine erdê neyar

û dirêji tabiye û depoxaneyên dijmin dikin.
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JIN Û DEREW
Medhelokeke japonî gotiye: « Heçî

zane baxéve derewan jî dike ». Ji lewre
divêt mêr jî derewan bikin, ji ber ko
ew jî di zanin baxêvin. Kurdmancan jî
gotiye: « Ji weynén jinan çiyayê Cûdi
xwar bûye » Disan hero tète gotin: dekên
jinan, fenên jinan, dolabên jinan h.d...
Bivê nevê evtiştjibê derewçènabin.

Li wextê berê tiştine holè ji xwen-
da û zanan dipirsîn. Lê îro van tiştan
ji artîstên sînemayë dipirsin. Ji ber ko
ew rind dizanin maç bikin qey di her
tiştî de ji şehraza ne. Icar rabûn ji ar-
tîsteke bînemayê, Bolit Godard, pirs kirin:
ma cire jin viran dikin. Artiste gotiye:

Carekê Çarlî Çeplen, evjî arliştekî
sînemayé lê yekî nêr, ji min pirsî bû,
ma hon jin cire derewan li me dikin.
Hingê min lê vegerand û goti bû: « Ji
ber ko hon mêr derewan li nie dikin ».

Lê îro ezê çêlir bizanini li vê pir-
siyariyé vegeriniin. Heke em derewan
dikin ev ne sûcè me ye. Mêr bi xwe me
bêgav dihilin ko em derewan bikin.
Guh bidin ezê ji, we re bibèjim.

1 Xort ù keçikek rastî hev lén
ù hejkirin di navbera wan de dest pê
dike. Te dit xort ji keçikè pirsî: Ma ev
evina te a pésin e? Beriya min te lie j î

ESKERÊN FRENSA ŞEREVANÎ DI ROHELATÈ NlZINO DE
Eskerên ordiwa Frensa şerevani en ihtiynt pişti menawrekê
guliadriya kumandarê xwe dikin. Kumandar xeletên heryekine-
ké dide zanin il esker ù zauitan li isùlên şer êri ml serwext dike.
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kê kiriye? Te gelek heji wî dikir? Bi
serê xwe bikî bêje: tu'çêtir heji min diki
an te bêtir hejî wi dikir?

Keçika reberi wê ci bikit: ji bo
xweşkirina dilê xortê .xwe derewan dike.

1 Te dît xortê te destgirtiya xwe
bir seyranê; li tremvvayê siwar bûne,
di aşxaneke piçûk ù netu de xwarinê
û ketine sinemake qerade. Keçikè dixwest
bi timobîlê derkevin, di aşxana otèleke
mezin de bixwin û herin tiyalroyè.

Gava vedigerin mal xort ji destgir¬
tiya xwe dipirse: Çawan tu kêfxweş bûyi?
Keçika reben ji ber ko nikare rastiyê
bibêje, derewan dike û dibêje: belê gelek,
ew ci seyraneke spehî bû...

3 Cejina jinikê ye. Mêrê wê je re
çentekî destan aniye. Nik jinikê û li dole-
bê wek wî se çenteyên din hene ko jinikê
hêj dest ne daye wan. Mêrik ji jina xwe
dipirse: Çawan kèfa te ji vê diyariyê re
bat. Jinik dibèje: « Ji xwe min ji ji
Xwedè hêvi dikir ko çentekî holê bikeve
destê min » Ma çawan rastiyê bibêje û
dilê mêrê xwe ji xwe bihîle.

Le sibetir jinik diçe dikana ko
çen te je hâte kirin û wî bi tiştekî din
diguhërîne.

4 Me fistanekî nû wergirt; xelkê
ew eciband ù ji me pirsî: ( te ev ji kû
kirî?» Heke me ji wan re rastî got te

dit xanimokên te tev de wê
herin û ji wi fistanî bikirin
û li xwe bikin û bi vî awayî
fistanè me wè kêmqedr
bibe. Ji lewre em dîsan
derewan dikin û heke me
ew ji cem hoste Melko
kiri be jî em dibéjin me
ew ji Parîsê anî.

Hon niho dibînin ko
heke em derewan dikin
ne ji ber ko em ji derewan
hez dikin lê ji ber ko em
bêgav dimînin û ji bona ko
dilê mêran ji xwe nehîlin
viran dikin.
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HÊSÎR
LÊ XELASKARÊ HEVALÉN XWE

Zabitekî nûzêlandî bi navê
Locan, di şerê Misirê de, digel
çend eskeran û bi kemyoneke
zirehpûş derketi bû keşfê. Kem-
yona keşfê di nizingi xetên tal¬
yan! de keti bû ber tabiyeke
dijmin û ji ber xurtiya ù ser-
destiya neyar, Locan bêgav ma
ù digel pêne eskerên xwe
tesllra bû. Talyanan ew hêsir
girtin û Locan, digel sih zabitên
din en ingilizi yen ko beriya
Locan hêsir bû bûn, kirine
kemyoneke û berê wan dane
Tobriqê. Talyanan ew ji Tobriqê
bi vaporan de bişandana îtalyayê.

Di tariya şevê de kemyona
hêsîran gihaşti bû dora Sldl-
berani. Li hire mihaflzên talyan!
hêsirên xwe ji kemyonê peya
kiri bûn û ew ji hevùdin re
teslîm dikirin. Locan digel pêne
zabitên din, xwe li destê miha-
fîzan xist û revî. Talyanan da
be pey jî, ji ber ko dinya tari
bù zabitên brîtani ji wan xelas
bûn û berê xwe dan nivro ù
heta sibehê bi rê ve çûn.

Gava roj li wan hilat zabitên revoke ketin
kortalekê de û heta êvarê tê de man. Bi tariya
şevê ve ji nû ve bi rê ketin ù rast! liniobi-
Ieke talyani hatin. Tê de şit'or bi tena xwe
û nivist! bû. Zabitan şifor di xew de girt û

DI BEHÎRA-REŞ DE. WARGEHÈ NOQARÈN RÙSl
ne liişt ko ew bide tiling.'i xwe. Bi şifor re nan,
elliikèn konserve, iiv il cixare jî hebûn.
Zabitan xwar, vexwar il cîxareyên xwe jt
berdan. Lê limobil şikesti bû. Ji lewre brîtani-
yiin nikarî bil lé siwar bibin il wê bimeşiniii.
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Zabitaii disan da rê
ù di tariya şevê de winda
bûn. Şeva sisiyan britanî
rastî kemyoneke ingilizi
hatin ya ko keli bû destê
talyanan. Tê de du es¬

ker rûniştl bûn. Britanî
ji ni.skekè ve li wan qeli-
bin û ew ziiuli giitin
û bi têlèn telèfonë yen
ko di kemyonè de diti
bûn ew piliêt girêdan;
li kemyonè siwar bûn il
berê xwe dan xetên ingi¬
lîzî. Rèwingiyèn me bi rê
ve rasti kemyon il timo-
biline şikestî dihatin; hen-
zîna wan dibiriu ù ava
ko tê de peyda dibû
vedixwarin.

Brltani gelek caran
di ber kemyon il limo-
bîlên mihwerê re derbas
dibûn. Lê eskerên mihwe¬
rê ew lias ne dikirin; ji lier
ko wan şefqeyine tulvani kiri biln serên xwe.
Lê dawi ew hatine nas kirin ù du kemyonên
mihwerê dan pey wan. Lê britanivan è 'i
nizingi li xetên xwe kiri bû. Hevalèn wan
ew nas kirin û derketin 'pêşiya wan û liera

di eniya Cris DE TOPEKE TANGŞIKEN LI BER TALDEKÈ
lier du keinyonèii mihwerê dan û ew l>i şiln
de vegerandin.

Bi vi awavi Locan bi qeliremaniya xwe,
ji xwe pê ve pêne zabitên britnnt en din û

kemvoneke onliwa xwe xelas kir.

DI MINTIQA ÇEMÈ DON DE ESKERÊN RÛS EN 1HTIYAT BER BI QADA ŞER
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RICARD KÊSÎ
( RICHARD CASEY )

TECIR, RESAM, ZABIT, BALAFIRVAN
Belê yekî ewistralî, têcir, resam,

zabit û balafirvan; Iro di xizmeta kiş-
werê Brîtanyayê de dîplomatekî me¬
zin e. Mr. Kêsî îro li Misiré rûdine û

yek ji lebatên kebîna şer ya Brîtanyêye.
Mr. Kêsî bi vî wesfî di welatên rohelatê
nîzing de raemûrê hemî sondxwariyan
ê mezintir e.

Bi me be Kêsî beriya ko bigehe vê
payé jî bi hiner û zanîna xwe mirovekî
mezin bû. Ji xwe herweki me gelek
caran gotiye mezinahiya mirov nebi paye
û ritba wî, lêhêj bêtirbi zanin û hinera
wî ye. Paye û ritbe wek xanî, qesiran
timobîlekê ne. îro hene sibe nînin. Lê
herçî zanin her bi xwediyê xwe re ye;
tucaran terka wî nade. Ji lewre kurdi-
no, çavên xwe ji ritba û payan bêtir
bidin hiner û zanînê; û bi zanîna xwe
xizmeta welatê xwe bikin; herweki Mr.
Kêsî kiriye û îro jî dike.

Bavé Mr. kêsî mirovekî dewlemend
bû. Lê Mr. Kêsî bi mal û père bes ne
kir; rabû çû Londrê û ket Kembriçë,

yanî dibistana bilind, université. Paşê
bû zabit û gihaşte heta kumandaniyê.
Di şerê 1914-18 an de di Çeneqelê de
şerê tirkan jî kir.

Piştî şerê 1914-18an ji Ingilterê ve¬

geriya welatê xwe û qederê pêne salan
bi ticaretê mijûl bû û dîsan hat
Londrê. Li wê derê di wezareta xariciyê
da bû pisporê îşên Ewistralyayayê.
Kêsi hef t salan di vê wezîfê de ji ma
û dîsan vegeriya welatê xwe. Kêsi di
xortaniya xwe de htnî resamiyê jî bû bû.
Di wextên xwe en vala de resim çêdi-
kirin. Herwekî îro jî gava ré pê dikeve
resimine délai cêdike. Dîwarên mêvan-
xana wî bi lewheyên ko wi bi xwe
çêkirine xemilandî ne.

Gava vî şerî dest pê kir Kêsi vege¬

riya xizmeta welatê xwe û di wezarelên
maliyê û iaşê de xebiti. Beii du salan
jî li cem hikûmeta Emêrikê bû bû sefirê
Ewistralyayê. Ji Emêrikê jî berî şeş
mehan hâte Misiré.

Kêsî gava dest bi balafirvaniyè kir
47 sali bû û ji xwe re balafirek kiri
û jina xwe jî hlnî balafirvaniyè kir.
Iro Kêsi balafira xwe bi xwe dajo.

DI ŞERÊ MISIRÉ DE ESKERÊN BRITANÎ DI SER QÛMA GERM BE
t" I.I SER Z1K BER BI DIJMIN DIXWIŞIN
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yek ji lebatên kebîna şer ya Brîtanyêye.
Mr. Kêsî bi vî wesfî di welatên rohelatê
nîzing de raemûrê hemî sondxwariyan
ê mezintir e.

Bi me be Kêsî beriya ko bigehe vê
payé jî bi hiner û zanîna xwe mirovekî
mezin bû. Ji xwe herweki me gelek
caran gotiye mezinahiya mirov nebi paye
û ritba wî, lêhêj bêtirbi zanin û hinera
wî ye. Paye û ritbe wek xanî, qesiran
timobîlekê ne. îro hene sibe nînin. Lê
herçî zanin her bi xwediyê xwe re ye;
tucaran terka wî nade. Ji lewre kurdi-
no, çavên xwe ji ritba û payan bêtir
bidin hiner û zanînê; û bi zanîna xwe
xizmeta welatê xwe bikin; herweki Mr.
Kêsî kiriye û îro jî dike.

Bavé Mr. kêsî mirovekî dewlemend
bû. Lê Mr. Kêsî bi mal û père bes ne
kir; rabû çû Londrê û ket Kembriçë,

yanî dibistana bilind, université. Paşê
bû zabit û gihaşte heta kumandaniyê.
Di şerê 1914-18 an de di Çeneqelê de
şerê tirkan jî kir.

Piştî şerê 1914-18an ji Ingilterê ve¬

geriya welatê xwe û qederê pêne salan
bi ticaretê mijûl bû û dîsan hat
Londrê. Li wê derê di wezareta xariciyê
da bû pisporê îşên Ewistralyayayê.
Kêsi hef t salan di vê wezîfê de ji ma
û dîsan vegeriya welatê xwe. Kêsi di
xortaniya xwe de htnî resamiyê jî bû bû.
Di wextên xwe en vala de resim çêdi-
kirin. Herwekî îro jî gava ré pê dikeve
resimine délai cêdike. Dîwarên mêvan-
xana wî bi lewheyên ko wi bi xwe
çêkirine xemilandî ne.

Gava vî şerî dest pê kir Kêsi vege¬

riya xizmeta welatê xwe û di wezarelên
maliyê û iaşê de xebiti. Beii du salan
jî li cem hikûmeta Emêrikê bû bû sefirê
Ewistralyayê. Ji Emêrikê jî berî şeş
mehan hâte Misiré.

Kêsî gava dest bi balafirvaniyè kir
47 sali bû û ji xwe re balafirek kiri
û jina xwe jî hlnî balafirvaniyè kir.
Iro Kêsi balafira xwe bi xwe dajo.

DI ŞERÊ MISIRÉ DE ESKERÊN BRITANÎ DI SER QÛMA GERM BE
t" I.I SER Z1K BER BI DIJMIN DIXWIŞIN
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CEKÊN NÛ
Li 19ê Tebaxê

gava eskerên heval-
bendan daketine Di-
yêpê tangine nû bi
xwe re birine, ew
daxisline bejê û pê
serè elemanan kiri¬
ne ù bi vj avvayî ev
tang ji ceribandin.
Evaré dénia ko es¬

kerên hevalbendan
ji erdê Frensê vege-
riyan eskerên kene-
di ev tang şikandin
da ko eleman li çêki-
rina wan serwext
nebin.

Rojnamayên ingi¬
lîzî dibéjin ko ev
tangèn ha di riyên
behir û hewayê re dikarin bêne gu-
hastin erdê Ewropayê; ji ber ko gira¬
niya herhekê şeş ton e. Lê folayê wê
xurt û stûr e. Sivikahiya wê ji ber pi-
çûkbûna wè ye.

Şikilê van tangan çargoşe ye û wek
tangên din birc û barûyên wan nîne;
wek sendûqeke girtî ne. Tê de diajo û
du esker rûniştî ne. Yek topê ê din
mitralyozê dişixulîne. Xweseriya van
tangan nemaze di sireta wan de ye. Di
kîjan erdé de hebe ev tang di saetè de
65 kilomêlir diuieşin û wek timobileke
adeti berê wan bi rahetî tête badan.

Ew tang di Emêrikê de hatine çêkirin
û ji boceribandinê çendek anînelngilterêg

Disan di Diyêpê de emêrîkaniyan
mîtralyozine nû bi kar êxistine. Ev
mîtralyozèn ha gelek sivik in û bêî ko
bêne sar kirin ser hev pêne sed derb
dikarin berdin.

TOPÊN RONAVÊJ Ev jî keşfeke
emêrîkami ye û ev nemaze di giravên Si-
lèman de gelek bi kêr hatine. Fedayiyên
japonî bi şev bi motosîklêtan dikevin
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MÈRÊN ŞÛRAN ZEHF IN, Lê SERRÉS Û ŞCR8AZ NE WEKE HEV IN

qerargehên dijmin û bi behayê canèn
xwe depoxaneyên benzîn û cebirxanê
berhewa dikin. Emêrîkaniyan topine
welê çêkirine ko ji devên wan şûîia
gulè ronahike xurt bi der lèl. Emêrî-
kani van topan dikin ber taldan ù
gava motosîklîstên japonî, bi şev qesta
qerargaha wan dikin devên topan li
wan girêdidin. Ronahiya topan ewçend
xurt e ko çavên dijmin nema dikarin
li ber wê bisekinin. Gelek caran moto-
sîklîst ji ber ko êdi riya xwe nabînin
dikevin çal û kortalan û tê de dimirin.
Nemirin ji hew dikarin xwe bigehînin
armancên xwe.

Bê ronahî mirov nabine. Le ji vê
topê dixuyeko bi piraniya wê jî mirov
heçko kor dibe.

Vê paşiyê japonan jî da belav kirin
ko cem wan jî ronahike welê heye ko heke
ew ronahî li mirovan ket wan bêhiş dike
û heke li motorên balafiran ket wan di-
sekinîne. Heke ev tişt rast e, gelekî hêja
ye. Lê tiştine holê ji sirén eskerî ne. Ma
çawan japon sirên xweên eskerî ifşa dikin.

7

CEKÊN NÛ
Li 19ê Tebaxê

gava eskerên heval-
bendan daketine Di-
yêpê tangine nû bi
xwe re birine, ew
daxisline bejê û pê
serè elemanan kiri¬
ne ù bi vj avvayî ev
tang ji ceribandin.
Evaré dénia ko es¬

kerên hevalbendan
ji erdê Frensê vege-
riyan eskerên kene-
di ev tang şikandin
da ko eleman li çêki-
rina wan serwext
nebin.

Rojnamayên ingi¬
lîzî dibéjin ko ev
tangèn ha di riyên
behir û hewayê re dikarin bêne gu-
hastin erdê Ewropayê; ji ber ko gira¬
niya herhekê şeş ton e. Lê folayê wê
xurt û stûr e. Sivikahiya wê ji ber pi-
çûkbûna wè ye.

Şikilê van tangan çargoşe ye û wek
tangên din birc û barûyên wan nîne;
wek sendûqeke girtî ne. Tê de diajo û
du esker rûniştî ne. Yek topê ê din
mitralyozê dişixulîne. Xweseriya van
tangan nemaze di sireta wan de ye. Di
kîjan erdé de hebe ev tang di saetè de
65 kilomêlir diuieşin û wek timobileke
adeti berê wan bi rahetî tête badan.

Ew tang di Emêrikê de hatine çêkirin
û ji boceribandinê çendek anînelngilterêg

Disan di Diyêpê de emêrîkaniyan
mîtralyozine nû bi kar êxistine. Ev
mîtralyozèn ha gelek sivik in û bêî ko
bêne sar kirin ser hev pêne sed derb
dikarin berdin.

TOPÊN RONAVÊJ Ev jî keşfeke
emêrîkami ye û ev nemaze di giravên Si-
lèman de gelek bi kêr hatine. Fedayiyên
japonî bi şev bi motosîklêtan dikevin

6 95

MÈRÊN ŞÛRAN ZEHF IN, Lê SERRÉS Û ŞCR8AZ NE WEKE HEV IN

qerargehên dijmin û bi behayê canèn
xwe depoxaneyên benzîn û cebirxanê
berhewa dikin. Emêrîkaniyan topine
welê çêkirine ko ji devên wan şûîia
gulè ronahike xurt bi der lèl. Emêrî-
kani van topan dikin ber taldan ù
gava motosîklîstên japonî, bi şev qesta
qerargaha wan dikin devên topan li
wan girêdidin. Ronahiya topan ewçend
xurt e ko çavên dijmin nema dikarin
li ber wê bisekinin. Gelek caran moto-
sîklîst ji ber ko êdi riya xwe nabînin
dikevin çal û kortalan û tê de dimirin.
Nemirin ji hew dikarin xwe bigehînin
armancên xwe.

Bê ronahî mirov nabine. Le ji vê
topê dixuyeko bi piraniya wê jî mirov
heçko kor dibe.

Vê paşiyê japonan jî da belav kirin
ko cem wan jî ronahike welê heye ko heke
ew ronahî li mirovan ket wan bêhiş dike
û heke li motorên balafiran ket wan di-
sekinîne. Heke ev tişt rast e, gelekî hêja
ye. Lê tiştine holê ji sirén eskerî ne. Ma
çawan japon sirên xweên eskerî ifşa dikin.

7



CKND
BEUGEHÉN INGILiSTANÈ

Kliseyèn vi rûpe-
li û rûpelénehan hin
bergehên Ingilistané
şanî didin: dar, devî,
çem, çiya, gund, pez
zevi, birc, halet.h.d...

Milet bi ziman,
adet, nijad û meyil-
dariyên xwe ji hev
cida bin jî Xwede-
yè wan yek û lebî-
ela erdên wan kêm
ù zéde diçin ser
hev. Ma bergehên
welatèn me ji ne
holê ne. Heye ko
di bin deran de û bi hin tistén xwe ji van spehîlir in ji. Spehilîr nebin jî bivê
nevê bergehên Kurdistanê ji me kurdan re ji bergehên her derê délai û exr/.lir

LiÊ?AàJkk'£&\..

«3

*i

V,

#L6*éÊP 	
in. Xwedê welatê van bergehan ji xwediyên wan re bihîîe û wan pê şa bike;
û me ji bigehîne yen me; yen Kurdistanê; Kurdistana me a délai.
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HITLER
BI CI AWAYÎ DIXWAZE LI

DINYAYÉ HIKIM BIKE

Radyowa Londrê vê
paşiyê da zanin ko di eniya
Misiré û di dora Sîdîbera-
nt de wesîqeke mihim
ketiye destê ingilizan.- Ev
wesîqe di labûra i 75an a I

topçî de hâte] ditin. Vè la-
bûrê ev wesiqe ji Eleman-
yayè bi xwe re anî bû; da

ko di nav'.eskerên elema- ev^^^^Ş^^EX,«*
ni yen* ko dieniya Misiré
de ser dikin, bête belav
kirin.

Li gora vê wesîqeyê
piştî şerî Hitler ne bi tenê ' -- ___ - .

di Elemanyayê de lê di
hem! dinyayê de îşê hikûmetê wê bêxe destê Gestapo, yanî polîsa elemanî a sirî
û veşartî. Herçî peyayên vê leşkilatê ji ji nav eskerên yekinekên êrişê de bêne
bijartin; ji eskerên ko di qadên şer de mêranî ù fedakarî şanî dane. Bi vi awayî
qedera hemî dinyayê wê bikeve destên mirovine ko di rayên wan de xwîna
elemanî a xwerû digère. Ji xwe ji niho de vê teşkilatê, Gestapoyê dest daniye ser
welatên Ewropayê, yen ko elemanan ew vegirtine an bi hênceta hevalbendiyê

ordiwa elamanî ket
-^t- -- - - -t' ~" ' ' ~ 	 ê. Di wan welatan

dehikim bi temamî
di destê elemanan de
ye û hikûmetên wan
welatan li ber emirê
elemanan sekinîne

, , û karê wan bi tenê
bicihanîna daxwaza
elemanan e. Êdî di
wan welatan de ne
îstiqlal ne ji heqê
heyînê maye.

Bi kurti plana
Hitler vegertina din¬
yayê, nemaze vegir-
tina Ewropayê ye.
Hitler dixwaze di
Ewropayê de niza-
meke nû çêke ù bi
wê nîzamê Ewropê
bêxe destê xwe.
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HÎTLER
NIKARE Vî ŞERÎ KAR BIKE

Mr. Her! Hobkins di roj-
namaNûyork Teymisde bendek
belav kiriye û di wê bendê de,
bi delîl û birhanan daye zanin
ko Hitler nikare zora hevalben-
dan bibe û mizefer bibe. Mr.
Hobkins nemaze dibêje:

« Hitler nikare vi sert kar
bike. Bi vê gotinê, bawer mekin
ko ez qeweta Elmanyayê di-
xwazim bihindikînim; no. Lê
kirdeyine welê hene ho nazi
nikarin wan biguhêrînin û ev
kirde elemanan ji zeferê bi
dur dixin.

Ber! ewilt işê qewetên
hewayi. Di destpêka v! şer! de
di ezmanan de serdestî di destê
elemanan de bû. Lê Iro ev
serdestî ji destê elemanan ketiye destê heval-
bendan. Elemanan Iro piraniya balafirên xwe
li eniya ûris kom kiriye. Ji lewre di eniya
roavê yani di pêşberê Ingilterê de Reyx di
midafehê de ye. Ji ber vê yekê roja ko hevalbend
di Ewropayê de enîke nû vekin eleman ji
ber kèmbùna balafiran bivê nevê wê bikevin
tengike mezin.

Ji mile din miletê eleman bi qasi miletê

JI ÇEKÈN FRENSA ŞEREVANl LEZBOTÈN BEHRÎ
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JI ÇEKÊN FRENSA ŞEREVANÎ TOPÊN BALAFIRŞIKEN
ingiliz ne dilqewin e.Roja ko balafirên ingilizi û
yen hevalbedan wê bi ser bajarên Elemanyayê
de bigirin Hitler ji bo dilqewtniya miletê xwe
wê mecbûr bibe û birekî balafirên xwe ji
eniya ûris wê bine eniya roavê.

Di çêkirina balafiran de Iro peyorek yani
istihsala hevalbendan du caran bi qasi ya
elemanan e û hero j! bêtir dibe. Ma gelo eleman
cire di welatên vegirti de febrikeyèn balafiran

zêde nakin. Ji ber ko ji
çêkirina balafiran re eme-
leyên xweser û pispor
divêtin û ev emele di
destên elemanan de ninin.
Bi şerê ûris eleman bêgav
man ù gelek esker anine
ber silehê. Ewçend ko ji
destpêka şerî ve ji bo cara
pèsln di çekên elemani en
liewayi de qelsi ù kêmaht
hâte ditin. Refên balafirên
elemani, li gora mehcetê
di navbera eniya ûris û
Behira-spi de tên ù diçin.
Ûris xebateke zor xebitine
ù ji balafirên eleman! ci
nêçirvan, ci bombavèj bi
hezaran avêtine erdê û
ew xerab kirine. Li gora
plana Hitler van balafiran
pişti ko zora Ûris bibiran
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ewê vegeriyana ser Ingilterê û

Ingilterê ji wê xirab bikirina.
Hêmanê diwim: qewetên

bevalbendan en behrî. Hitler
di vî warl de xeleleke mezin
kiriye. Hitler bi xurtkirina çe¬

kên xwe en hewayl bes kir
û guh ne da qewetên behrî.
Hitler bawer dikir ko balafirên
wi, febrikeyèn Ingilterê û noqa-
rên w! vaporên kişwerê Ingi¬
lislanè wê zûka edim bikin.
Herçend di destpêkè de plana
Hitler çû be ser! jî iro xuya
dike ko hisabê erkanherbiya
Hitler ne rast, lê xelet bû.
Li Ingilterê, heta li Emêrikê ji
peya hebûn kojixwe dipirsîn
ù digotin gelo stolên heval-
bendan wê bikarin li ber der-
ba noqarên elemani biseknin.

Ji xwe di şerê 1914-18an
behriya bevalbendan bi vi kari

ÇEK Û CEBIRXANE DI RIYA ÎKANÈ HE BER BI QADÉN ÛRIS

de jî rewşa
bû. Noqarên

Keyser ji vaporên ingiliz û emêrikani binav
dikirin. Lê dawi ingiliz û emêrikani xêin
peyorekên xwe serdest bûn. îro disa serdestiya
behiran ci li Etlantikê ci li Pesifikê , ji nil ve
dikeve destên me.

Herçî madeyên hov yen ko di şer de
ehmiyeteke mezin hene, di vi wari de ji heval-
bend serdestî mihwerê ne.

JINEN INGILlSTANU DI ZEVIYAN DE LI ŞÛNA MLRÊN XWE D1XLBITIN
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Ingilterê ù Emêrikê bi tena xwe li salé
110 milyon ton pola derdixînin. Elemanye ji er¬

dê xwe û ji erdê welatên vegirtî li salé bi zêdahi
42 milyon fola dikare derine. Nikel, yê me
11000 ton yê elemanan 2500 ton. Herçi sitir û
zirèç di destê elemanan de bi tenê 1000 ton
heye; herçi em ji van madan li salé 100 000
ton derdixinin. Bi tenê ehlminyomê elemanan
bi qasi yê me ye. Lê eleman vî madeyi ji

ber kêmbûnê li şûna
madeyên din jî istlmai
dikin. Herçi petrol û kew¬
çûk me ji van madan
depoxaneyine tijî hene.
Lê nik elemanan ev made
yekcar nînin û divêt wan
ji derve binin.

Hêmanê seyim: Hitler
di kitêba xwe de miletê
xwe miletê dinyayê ê

bijarte besibandiye ù mi-
letên din, kijan hebe, mi.
letên nizim. Ji lewre tukes
nikare meyildariya dew-
leteke welê bike ko bi
çaveki xwar lê dinihêre.

Heri Hobkins di da¬

wiya benda xwe de ditine
birê ko Emerîke ji tu
şeri mexlûb derneketiye û
vî şeri ji wê bibe sert.
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JIYÎN
DI ZÈRZEMlNÈN LONDRÊ DE

Gava balafirên elemanî şev û roj li
Londrê dixislin xelkê payîtextê Ingilis-
tanê diketin zêrzemînan û tê de xweji
bombeyên neyar diparastin. Xelkê
Londrê 7-8 milyon
peya ne. Ji lewre
hikûmetê distasyonên ' Â

réhesinên binerdin de
ji xelkê re zêrzemînin
çêdikirin.

Di vê navê de
stasyoneke neteman-
kirl hebû. Yani cihê
stasyonê di bin erdê
re hati bû kolan; lê
hêj avahiyên wê ne
hati bûn çêkirin. Hi¬
kûmetê li wêderê û li
gora mehcetê bajarekî
binerdin saz kir û tê
de mezelên nivistinê,
xwarinxaneyek, sînê-
mak, tiyatroke piçûk,
û tlştine din jî dane
çêkirin.

Di vê zêrzemîna
tekûz de qederê 6000
peya cih dibûn. Di
wextê tengiyê de cihê
hinên din jî tê de pey¬
da dibû. Reîsbelediyê
taxa vê zêrzemînê, tè
de kitêbxaneyek jî da
bû çêkirin. Di wexte-
ki kurt de 3000 kitêb
di wê kitêbxanê de
giha bûn hev. Kitêbên
her celebî: tarix, cex-
rafye, roman û kitêbên
zarokan. Xelk li wê
kitébxanè ewçend hin
bûne ko pişti ko ele¬

man ji bombardimana
12

Londrê geriyan, dîsan ew kitêbxanê
ne girtin û îro ji xelk èvarë diçin é, tè
de rûdinin û kilèbén xwe dixwinin.

Ingiliz mileleki adelperest e û ji
adelén xwe nagere. Ji lewre heye ko piştî
şerijivê kilêbxana binerdin ncterikinin
û weke xwe hilinin.

JI QADA SERÈ ÛRIS: TOPEK JI ORDIWA

RÛSI A ÇAPMEZIN
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SE
BAJARÊN BAKURÈ ROAVÊ QEVQASÈ

Bi pêşveçûna ordiwên elemani di
welatèn Qevqasê de navên hin bajaran
gelek caran di danezanên şerevaniyan
de têne ditin. Wek: Kresnodar, Armavir,
Novorosîsk.

Kresnodar Payilextê minliqa
Kûbanè ye û dikeve mile avê yê nistè.
Kresnodar ji peravên Behira-reş en
rohelè 100 kîlomèlir dur e. Bajar di sala
1794an de haie danîn û piraniya
rûniştimanên wè qezaq in. Kresnodar
bajarekî sinaî ye û tê de testiyexaneyèn
pétrole hene. Di vî bajarî de car rêhesîn,
yen ko welatèn Qevqasê digehînin ba-
kurê Rûsyayê, digehin hev.

Armavir Armavir dikeve rohelatê
Kresnodarê û je 130 Kîlomêtir dur e.

Armavir berî sed sali li ser kavilên baja¬

rekî kevin. hatiye avîi kirin. Armavir jî
bajarekî sinaî ye û didorawêde bîrine
pétrole en mehînî hene. Je pê ve dora
bajér de kanên komirê en dewlemend
peyda dibin. Di zikê bajêr de febrikeyèn
hesin û fola ji hene. DiArmavirê re boriyèn
pétrole diçin heta Meykopè ev ji bajarkî
pêlrolè û je digehin Behira-reş. Ji mile
din boriyinedin petrola vè mintiqê dige-
hinin Rostov û Trodovayê

Novorosîsk Novorosîsk di Behira-
reş de ye û pistîSevastopolè wargehè stotê
ye. Novorosîsk di wextê yewnanan de

_,	 , ^_, :,	 , i_, i	 _, ava bûye. Tir-
kan gava ew we¬
lat zemt kir di
Novorosiskè de
kelehek çêkiri
bùn. Rûnişli-
manèn bajér bi
qederô 110 000
peya ne. Ev der
jî merkezeke
pétrole ye. Ji
mile din xelkê
benderê di ma-

JI BERGEHÊN SERÈ ENIYA MISIRÉ

r sîvaniyê de
1 xurt in. Rezên
[ wan zehf in.
[ Xelkê bajêr ûyê
I doré şerabeke
l xweş çêdikin û

Herwekî xwendevanèn me dizanin Romel keti be axa Misiré ji ingilizan
ew di xeta Elenieync de sekinand ù ne hişt ko ber bi pêş hère. Ji
hingê ve her du alî xwe kar dikin. Li gora nûçeyén paşin di karkirinê
de ingiliz ji elemanan derkeline. Disa li gora van nûçan ji ingilizan
pê ve qederê 50 000 eskerên emêrikanî ji gihaştine Misiré. Pisporên
eskeri dibéjin ko vê carê ingiliz wê dirêji elemanan bikin. Ji xwe li i Meykopé bi nav
27ê Tebaxê welê hâte bawer kirin ko êrlşa ingilizan dest pê kiriye. r dene in Di
Lê piştre xuya kir ko fermandarê nû gênerai Elêksander hicùmeke
keşfi kiri bû. Klişa me qerargaheke yeklnekeke ingilizi şanî dide.

Qerargah di bin erdê re, zèrzemlnek e.

[ titinê diçînin.
I Di vê hewêr-
*i kéyanî mîntiqê
f de nemaze bî-
J rên pétrole yen
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r petrola Meyko-
] pê de nexasim

_[ benzin zehf e.
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ESKERÊN
EMÉRIK\Nl DI BIN

ETLANTIKÈ RE

Di vi şeri de, her¬
wekî di serè 1914-18an
de hebû, şerê noqaran
işeki gitane ye. Di
serè Ewropayê de, îro
bevalbendè Ingilterê ê

mezin Emêrikê ye.
Berê Emêrikê ji Ingil¬
terê re bi tenê çek û

posât rêdikirin. Lê ji
roja ko Emêrikê bi
xwe jî kete şer Emê¬
rikê esker jî dişîne XELKÊ LONDRÊ BI XWE LI SER RÊHESINAN DIXEBITIN
Ingillerè. Ji rékirina çek ù eskeran re gelek vapor divètin.

Beri ewdi ji ber şe*'ê noqaran vapor kêm bûne. Ji mile din en berdest û
yen ko têne çêkirin di riya Etlantikê de dikevin ber talûka noqaran. Ji lewre
ingiliz û emèrîkani didin eqilè xwe û dixwazin ji bo gtihastina çek û eskeran

wasteke welê peyda
bikin ko noqar ù ba¬

lafir nikarin dest bidi-
ne wan. Li gora pro-
jeke emèrikani ji bo
vè yekê balafirine
xweser wè bihatana
çêkirin ( Ronahî H: 4.

R: 8). Heye ko ev proje
ji ne lerikandine.

Lé vê paşiyê Mr.
Simon Leyk projeke
din berpeyi hikûmeté
kiriye. Li gora wê
projê Emêrikê wê bi-
kare eskerên xwe bi
noqaran biguhêsîne
Ewropayê. Mr Leyk
dibêje ko ji bona vê
yekê divêt noqarine bi
130 mêtirî diréj béne

çêkirin. Li van noqaran 2500 peya wè bikarin siwar bibin. Ev noqar bi xwe ji bo
baran ji wè bikarin bêne istimal kirin. Her noqar wê bikare 7500 ton bar hilgire.

Mr. Leyk mirovekî ç-eknas û teciïbedîtî ye. Di şerê 1914an de noqara dûrgera
pêşin ya ko li Etlaiiiikê derbas bû bû, ewi çêkiri bû.
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ŞER
U VAPORÊN BARKÊŞ

Pisporên eskerî dibéjin:
Ev şerê ko di reşahiyan
de çêdide û yê ko di ez-
manan de wê qerar bigire
li rûyê behiran tête kar
kirin. Belê çêkirina top û
tifing û cebirxanan; tang
û kemyon û balafiran ehe-
miyeteke mezin heye. Lê
divêt ev hacetên cengê ji
welakekî heta welatekî din,
ji qadekê heta qadeke din
bêne guhastin. Jiguhastina
wan rejî vapor divêtin. Ji

vî awirî ve tonaja vaporan
di vî şerî de yek ji hêma-
nên zeferê en meztir e.
Roja ko şer dest pê kiri bû
tonaja vaporên dinyayê bi
awayê jèrin bû:
Rûsye 1300 000
Iswêç 1 600 000
Yewnanistan 1800 000
Frensê 2 950 000
Holende 2 980 000
îtalye 3 500 000
Elemanye 4 500 000
Norvêc 4 900 000
Japon 5 600 000
Emêrikê 12 000 000
Kişwerê Brîtanyayê 21 300 000
Dewletên mavin 7 570 000

Li gora hisabê emîrali-
ya britanî noqar û balafirên
mihwerê ji vaporên heval-
bendan salé 5 milyon ton
vapor bin av dikin. Lê
hevalbend di çêkirina
vaporan de hero zêde di¬
kin. Li gora projeyèn ko
heta niho hatine belav ki¬
rin heta dawLya sala 1942
an Ingilterê 4 û Emêrikê 8
milyon ton vaporên barkêş
wê daxin behirê, ji cenkeş-
ti yani vaporên şer pêve.

Herçi sala 1943an, di
vè salé de du caran bi qasî
vî mixdari wè bên çêkirin.

BAI.ALAFIRVANÈN IXGILiZI LI BALAFIHEKE « BE ANFORT » TORPÎLEKÈ SIWAR DIKIN

H1SÈN BEGÈTAKORl
Ez çûme Qosqirané li vi miti
Siûda bavé min şikiyaye
Kuçkê di bin bavé min de nalebitin
Kul bikeve main Hisèu Begè Takorî
Gulek li bejna bavé min xisti bû
Agir bi nava min ket kezeba min şewi
Çûme Qoşqirauê bi ha ye
Gurçikê bavé min hesin e

Cegera bavé min pola ye
Xwedê dinya alem zane
Bavé min di sînûlê ecem de mêrpeuce û y

Çûme Qosqirané bi ce ye

6

ti

arim-

şa ye

Simbélc bavé min soi- e, bi palike bi qeyde ye
Sapikê bavé min sor e, gulê wî narùce ye
Kul bikeve mala Hisên Begè Takorê
Par vî çaxi Gogeçin hespê bavé min bû
îsal şandine Mexêna girti ye
Teresê Emo ez xapandim
Pêsiya eskerê bavé min ji Qosqirané vege-

[ randin
Kul bikeve mala Hisên Begê Takor!
Gulekè li bejna bavé min xisti bû
Toximê zabit û binbaşiyan
Ji mala bavé min qelandin
Çilme Qosqirané li min bûye tari
Iro ji sibê de li ser kozika bavé min
Nola stêrkê Azmên agir dibarî.
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BAI.ALAFIRVANÈN IXGILiZI LI BALAFIHEKE « BE ANFORT » TORPÎLEKÈ SIWAR DIKIN

H1SÈN BEGÈTAKORl
Ez çûme Qosqirané li vi miti
Siûda bavé min şikiyaye
Kuçkê di bin bavé min de nalebitin
Kul bikeve main Hisèu Begè Takorî
Gulek li bejna bavé min xisti bû
Agir bi nava min ket kezeba min şewi
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Gurçikê bavé min hesin e

Cegera bavé min pola ye
Xwedê dinya alem zane
Bavé min di sînûlê ecem de mêrpeuce û y

Çûme Qosqirané bi ce ye
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ti

arim-

şa ye

Simbélc bavé min soi- e, bi palike bi qeyde ye
Sapikê bavé min sor e, gulê wî narùce ye
Kul bikeve mala Hisên Begè Takorê
Par vî çaxi Gogeçin hespê bavé min bû
îsal şandine Mexêna girti ye
Teresê Emo ez xapandim
Pêsiya eskerê bavé min ji Qosqirané vege-

[ randin
Kul bikeve mala Hisên Begê Takor!
Gulekè li bejna bavé min xisti bû
Toximê zabit û binbaşiyan
Ji mala bavé min qelandin
Çilme Qosqirané li min bûye tari
Iro ji sibê de li ser kozika bavé min
Nola stêrkê Azmên agir dibarî.
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DIFIN
ÛGÖHÊN XWE DMNIE JÈK1R1N

Daryûş, şahê Faris ji bîst
mehan de Babil mihasere kiri
bû. Dikir ne dikir midafihên
kelehê bi tu awayî teslim ne
dibûn û li ber xwe didan.
Dawi, Daryûş qerara xwe da
û got « Em jî emê weke Sîr-
yûs bikin û li hêvjya wê rojê
bimînin ko Ferat cowa xwe
wêbiguhêrîne û di coke din
re wê biherike ».

Lê ev tişt carina li serê du
se salan û carina jî di bîst an
pêncî sali de carekê diqe-
wîruî. Zobîrûs fermandarekî
Daryûş gote şahê xwe : Ezbenî, em
çawan karê xwe li hêviya sans û siûdê
bihîlin. Tu difin û guhên min bide jêki-
rin ezê heta çend rojan deriyên bajêr ji
ordiwa te re vekim.

Daryûş difin û guhên Zobîrûs
dane jêkirin. Zobîrûs di vî halî de çû
Babilê, Xelk lê kom bûn ù mesele je
pirsîn. Zobîrûs ji wan re da zanîn ko
Daryûş lê hâte xezebê û difin û guhên

QEWETINE ÇlNÎ EN MÈKANÎKÎ BER BI QADA ŞER.

16 104

DI FABRÎKEKE BRÎTANÎ DE GULEYÊN TOPAN

wî jêkirine û ji ber vê yekê ew jî hati¬
ye cem babiliyan da ko heyfa xwe ji
Daryûş hilîne.

Zobîrûs kumandarekî bi nav û deng
bû. Babili bi hatina wî şa bûn û ew
xistin şêwra xwe. Zobîrûs ji wan re
planek çêkir. Li gora wê plané eskerên
Babilê wê ji kelehê derketana û dirêji
ordiwa Daryûş bikirina û ew bişikes-
lana. Ev bi xwe, îşekî zehmet bû. Lêji

bo Zobîrûs hêsani bû. Ji
ber ko Zobîrûs rewşa
ordiwa Daryûş bi her
kilkilèn wê nas dikirin.

.Babiliyan serfermanda-
riya eskerên xwe siparte
Zobîrûs. Zobîrûs teqsîr ne
kir, ji ker ve, Daryûş li
plana xwe serwext kir ù

şevekê deriyên kelehê ve-
kirin; lé li şûna ko babili
dirêji ordiwa Daryûş bi¬
kin, Daryûş bi ordiwa xwe
kete hundir û bi behayê
difin û guhên kumande-
rekî xwe î canfeda Babil
zemt kir. Herçî Zobîrûs bi
vê fedakiryê di tarixê de
bû qehremaneki abadin.
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HEVRÎŞÎM
Û KINCÈN JINAN
Nemaze di vî şeri de

jin gelek bi kêri şerevani-
yan yani mêran hatine. Ji
xwe hergav bi kêri wan
tên. Ma bê jin kengê mêr
peyda dibûn.

Lê ji mile, din di vi
sert de mêr, ji ji jinan re
xebateke : zor v.dixebitin.
Herweki jias è jin ji cilên
hevrişî'm. gelek liez dikin
û dixwazin' ko.canên wan
en nerm bi tenê bi hev-
rişim bête nixumandin.
Lê di wextê şer de hevri-
şim ji'. bö madeyên cengî
gerek in. Ji lewra mêrdi
kimyaxanan de ji allkî
madeyên teqandinê çêdi-
kin Û ji mile din giyayèn adeti têvli hev dikin, wan dikelinin û bi hevirê ko dilînin pê
qimaşine hevrîşim saz dikin da ko canên xaniman en nerm bi cawine Iiişk neyine ésandin.

Belê fîstan, gore: kiras. hevalkiràs tev de ji hevrîsim: herweki klişeyêii vi rûpeli şani

didin. Bi tenê di :vaii klişan de yek heye ko dikeve ber çavaû û éw ne bi dil û kêfa me ye;
kllşa goran û. çîpan-. Herhal xwedl bi van çipan nikarin sérbilind bigerin. Xwezt wan
baqén peyên.xwe.bi şelltekê hinek bişidandana""û ew ziravtir bikirana.

6 105 17

HEVRÎŞÎM
Û KINCÈN JINAN
Nemaze di vî şeri de

jin gelek bi kêri şerevani-
yan yani mêran hatine. Ji
xwe hergav bi kêri wan
tên. Ma bê jin kengê mêr
peyda dibûn.

Lê ji mile, din di vi
sert de mêr, ji ji jinan re
xebateke : zor v.dixebitin.
Herweki jias è jin ji cilên
hevrişî'm. gelek liez dikin
û dixwazin' ko.canên wan
en nerm bi tenê bi hev-
rişim bête nixumandin.
Lê di wextê şer de hevri-
şim ji'. bö madeyên cengî
gerek in. Ji lewra mêrdi
kimyaxanan de ji allkî
madeyên teqandinê çêdi-
kin Û ji mile din giyayèn adeti têvli hev dikin, wan dikelinin û bi hevirê ko dilînin pê
qimaşine hevrîşim saz dikin da ko canên xaniman en nerm bi cawine Iiişk neyine ésandin.

Belê fîstan, gore: kiras. hevalkiràs tev de ji hevrîsim: herweki klişeyêii vi rûpeli şani

didin. Bi tenê di :vaii klişan de yek heye ko dikeve ber çavaû û éw ne bi dil û kêfa me ye;
kllşa goran û. çîpan-. Herhal xwedl bi van çipan nikarin sérbilind bigerin. Xwezt wan
baqén peyên.xwe.bi şelltekê hinek bişidandana""û ew ziravtir bikirana.

6 105 17



MAÇIKA
DRANKER Û CEZAYÊ WÊ

Di salona mehkemê de. Reisê
mehkemê dosyan tev dide; gilihvanl
Fehime xanim digel bavé xwe
Şewket efendî ù gilihlê dranker
Ismet efendî bi evkatê xwe re li
barê sekini ne. Reîs piştî ko kaxe¬
zèn dosyê xwendiné, berê xwe
dide dranker û je dipirse:

Te goti bû ko Şewket efendi
keça xwe Fehîme xanim ji bo der-
mankirina dranên wê şandi bû nik
te. Ka bêje me Fehîme xanim
çend caran hâte cem te?

Dranker Fehîme xanim
hevdeh caran hâte cem min. Min
dranên wê derman kirin ù car lire
heqê xwejljê standine.

Şewket efendî Tu fehît ji nakî, tu dibêjl
min dranên wè derman kirine; bêbext...

Reis ( ji Şewket efendî re ) Ji te hêvl
dikim bihina xwe flreh bike, ev der mehkemê
ye. ( ji dranker re ) te got ko xanimok hevdeh
caran hatiye cem te. Divêt tu ji mehkemê re
bibê.ji di van hevdeh caran de te pê û pê re
ci kir?

Dranker Cenabê reis, xelk dibéjin qey
drankeri işekî rahet e; lê ne welê ye, drankeri
sinheleke kûr ù hûr e; divêt mirov nexweşên
xwe rind seh bike heta ko dermanèn wan
bikare peyda bike.

Şewket efendi Hus be rezil, tu bi maçki-
rinê wan seh dikî û dermanèn wan peyda diki?

SI ' |

NOQAREKE KKEiNSA ŞEREVANÎ DI KAR Û XEBAT.1 DE

18 106

TANGINE INGILIZl LI ÇEMEKl DERBAS DIBIN
Reis Sehkirina te kengê wê xelas hiwa?
Dranker Li 15ê Ilonê, lê Şewket efendi

ne hişt; karê me di nlvê rê de hirl
Şewket efendi Hey bêbext tu ji pêş min

ve holê digtexill. Cenabê reîs bavé wl dest-
brayè min bû. Min ji xwe re goti bû kurê
dostê min ji bo dermankirina dranên keça
min bivê nevê ji herkest çètir e.

Reis (ji Fehîme re ) Te di stintaqê de
goli bû ko tu çûyl cem dranker Ismet efendi û
ewl te li ser devè te maç kiriye. Lé divêt lu ji
mehkemê re her tiştl digel kitkitan bibêjl. Ka bi¬
bêje cara pêşln gava lu çûyl balê dranker bi
te re çawan da il stand?

Fehime xanim (li erdè dinêre û dipeyive)
Belê bavé min e/. rèkirim cem wi, ji bona ko

dranên min têşihan. Cara pêşln
gava ez çilm balê bi lilf û
nezakci hat pêşiya min û ji
min piisi heke ez ji dranên
xwe aciz im. Min got: « belê
gelek têşln » Ewl gote min:
« metir.se, ne tu tişt e, ezê
wan rahet bikim » Ëz li ser
kursi rûniştandim, destikê kursl
b nia û ez heta bi bejna xwe
bilind kirim 	

Reîs Tu cire disekini,
bêje... ù paşê...

Fehime ( Rûyê wê ji
şermiyê sor ) Paşê gote min:
« Çavên xwe bigir û devê xwe
veke » Min jt çavên xwe
girtin, devê xwe vekir.' Carê
ko ez diçûm balê bi min re
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holè dikir; min jt
çavên xwe digirtin û
devê xwe vedikir...
dranker jî li ser devê
minezmnço dikirim.

Şewkel efendi
(ji dranker re) Hey
Bebav, tu bi min re
van Işan diki ?

Dranker ( bi
keneki bi qerf ) Ne
bi te re, bi keça
te re...

Reîs ( ji Fehi¬
me re ) Te cire, ji
roja pêşin de, ev tist
ne gotine bavé xwe ?

Fehime Min ni-
zan! bû. Min di dilê
xwe de digot qey ev ESKERÊN FRENSA AZA PIŞTÎ SERÈ BÎRHEKÎMÉ XWE JI
jt di drankeiïyê de terz û isùleke ml ye; ù êşa
dranan bi vi awayî derman dikin. Lê gava min
gote bavé xwe il bavé min eniri, hingè min
zan! iş ci ye.

Reis Û èsn dranên le?
Fehime Hin bi hin sivik dibû
Dranker Ez hêvi dikim heyeta mehkmè

qenc guh bidil. Feliime xanim dibèje ko èsa dra-
nên wê bi dermanè min sivik dibû. Herçi
bavé wê min itlnim dike û dibèje ko min
şerefa wi skandiyè il car lireyèn wi bèi hcq
je standine ( berê xwe dide,Feliime xanimè ù

dibèje) Mu pişti hevdeh caran èsa dranên le
bi teinami rahet ni: bûye 7

Fehime ( bi serinivè ) Belè...
Dranker Hou dibihisiu, xanim dibèje

belê... dermanè min lèhalivu..

Reis dide zanin ko inihakeme gihaştiye
dawiya xwe ù beyel diçe mizakerê. Pişti bib-

cihè
NU VE
xwe û

SAZ DIKIN
reis qerara

: bo deiman-

CENKEŞTIYA INGILÎZl < NEWCASTLE ;

nekê lievet vedigere
jêrîn dixwîne:

« Ji ber lto Fehime xanim ji I

kii'inn dranên xwe qesta dranker Ismet efendî
kiriye il hevdeh caran çûye balê

.li ber ko hijişk û dranker ji bo rahet-
kirina êşên nexweşên xwe di bijartin û istimal-
kirina dermainiii de serbest û bi kêfa xwe ne

.li ber ko nexweş Fehîme xanim di peş-
berê mehkemê de mikur hatiye û gotiye ko
dermanè Ismet efendi lê hatiye il pè èsa wê
rahet bûye

Ji ber ko di qaiulnè de ji maçkirina ko
ne bi koteki ye tu ceza nîne

Ji ber ko mehkemê nikare guh bide
daxwazên mirovèn gililivaniyan yen ko qanûnè
ew cirni ne hesihandine

Ji lewre mebkeine bi yekdengiyê dranker
Ismet efendi ji cirmè ko bi aliyê wî ve didin
beri dide zanin ù mesrefên mehkemê li gilihva-

	 niyan hikim dike».
j Şewket efendi

dirêji drankerdike
û dilte li wî bide.
Reis radibe ser
xwe, dixwazeŞew-
ket efendi bide gir-
tin. Dranker berê
xwe dide reis û
dibèje:

Xem nake
cenabê reis halê
dinyayê ev e; min
êşa keça wî rahet
kir; ew dixwaze
min biêşine.
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Li lôê Tirmehè refekî
balaiirén ingilizi Di ser
girava Sicîlyé de gi,.iti i)u

XÊHA
NÊXWEŞIVA NOBETDAR

şejderba nobetdar

wan nobet digirt. Bi rê
ve nobeldar nexweş ket;

«ii-avi, oiuiiyc uc gmtI ,)f] 	 .___ dilê wî ji bir ve çû û bêhiş
û armancen eskerî da 1)u ber bomban. Li ket erdê. Hêsîrèn ingilizi çekên nobetdar
yekê ji van balqfiran tifaqek qewimî, je kirin û ew aveline behirê; û xwe
anotora wê sekinî û halnlir nema dikarî gihandine mezela balafirvan, tifing û

bû li hewayè bisekine. Balafir bêgav ma 	
û daket erdê
neyar. Di bala-
firé de 4 nûzè-
landî û du
ingiliz hebûn.
Talyanan ew
hêsir girtin; lé
qedirè wan za¬

nin û destûra
wan dan ko ji
xelkê xwe re
niektiibaii ji
binivîsinin.

Hèsiran mek-
tûbên xwe nivî¬
sandin lê ew ne
dane talyanan,
lé ew bi xwe
bi destên xwe
gihandine xel-
kén xwe. Ma
çawan?

Pişli ko hè¬

siran meklûbên
xwe nivîsandin
kumatiilarê tal¬

yan! ji ferraan-
dariyê émir

rrst rakirin û je
re gol in « Berô
xwe ji Ta ran' o-
yè bade ù bide
Maltayè».

Balafirvanê
talyanî ji ya
hêsiran kir ù
xwe li Malte
girt. Balafira
talyanî gava gi-
haşte ezmanê
Malte balafîreke
ingilizi dirêji
wêkir û mîtral-
yozèn xwe lê
girêd:-. Talyan
xwe je da alî,
iè ingilîzdev je
dernedida. Di
vê navê de yekî
ji hèsiran kira-
sè xwe é spî ji
xwe kir û di
pencerê re ew
hejand, yani
teslîm û balafi¬
ra talyanî bi se-

u..,,c c. ni ç.iNA NEvwiiici'i de şAciiiTftN HAi.AFiHVAN lamet daket ba-

stand ko hêsirèn ingilizi di balafirekè lafirgeheke Malle. Bi vi . awayl hêsirên
de bişîne Terantoyê, bajarekî Ualyayê. ingilizi ne bi tenê mektûbên xwe lê bi

Hêsir, mektûb di bèrikén wan de li ser de balafireke talyanî û hêsîrekî tal-
balalireke talyanî siwar bûn û bi hewa yan ji bi xwe re anîn û hêsir û xelkê
ketin. Eskerekî lalyanî tifingbidesl li ber wan pev şa bûn.
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ÇÎR0KA KURDMACÎ:

DAWETA KÊZÊ
Kêz ji tenahiyê aciz bû. Terka ma¬

la xwe da û ji xwe re li ruêrekî geriya-
Rastî sivanekî hat. Şivan got ê: Kêzê, kêz-
xatûnê, ji kû tel û bi kû da terî?

Kêzê gote şivanî: Ez ji xwe re li
mêrekî digerinf; dikim bizewicim.

Şivan gote kêzê: Ev eji te re mêrek
ma tu min nakî?

Kêzê: Ez te dikim; lê çaxê ko tiwê
biqehirî, tiwê bi ci li min xîni?

Şivan got ê: Bi darê xwe
Kêzê: Ez debar nakim, darê teslûre

tiwê min bikujinl.
Kêzê da rê û çû; rastî miskeké hat.

Mişkê je pirsî: Kêzê, kêzxatûnè, tu ji kû
têî û bi kû da diçi?

Kêzê: Ezji xwe re li mêrekî digerim.
Mişkê: Ev e ji te re mêrek, ma tu

min nakî?
Kêzê: Ez te dikim, lê çaxê bihina

teji min tengbû,tîwë bi ci li min xinî?
Miskè: Bi boçika xwe.
Kêzê qailiya xwe pê anî û rabûn

daweta xwe kirin.
Rojekê mişkê gote kêzê « Ka ji me ra

xwarineké çéke em mirov û pismamén
xwe bieziminin >

Mişkê da ré û çû banî pismamén
xwe bike, kêz jî kete metbexê.

Gava mişk vegeriya mal ci bibine
kêz kèza ciwan ketiye diza dan. Mişkê jî
ji qehira xwe ariya agir bi ser xwe da
kir û bi çolê ket. Pir çû hindik çû rastî
qijikê hat. Qijikê gote mişkê:

Ev ci halê te ye mişka xwelî li ser?
Mişkê: Mişka xweliser, kêz kêza ci¬

wan, ketiye dîza dan, ne ber e ne bistan,
mane qelpikên serguhan

Qijikê ji pei- û pûrtên xwe weşan-
din. Due lê nihêrî û got:

Ev ci halê te ye qijika perweşîn ?

Qijikê got: Qijika perweşîn, mişka xwe¬
liser, kéz kêza ciwan, ketiye dîza dan, ne-
bere ne bistan, mane qelpikên serguhan

Darê j! pelên xwe daweşandin. Ce¬

rné avê, di bin darê re, je pirsî:
Ev ci halê te ye dara pelweşîn?

Darê got: Dara pelweşln, qijika per-
weşîn, mişka xweliser, kêz kêza ciwan,
ketiye dîza dan, ne ber e ne bistan, ina-
ne qelpikên serguhan.

Çemjî bû nîvî av nivî xûn û bi ser
garis da çû. Garis je pirsî: Ev ci halê te
ye ava nîvî av nîvî xûn?

Avê got: Ava nivî av nivî xûn, dara
pelweşîn, qijika perweşin, mişka xweli¬
ser, kêz kêza ciwan, ketiye dîza'^dan, ne
bere ne bistan, mane qelpikên serguhan.

Garis jî bû devnexûn. Xweyiyê garis
jî zeviya xwe av dide. Xweyî gote garis:
Ev ci halê te ye garisê devnexûn?

Garis got; Garisê devnexûn, ava nivî
av nivî xûn, dara pelweşin, qijika per-
weşîn, mişka xweliser, kêz kèza ciwan,
ketiye dîza dan, ne bere ne bistan, mane
qelpikên serguhan

Mêrik ji merda bin xwe û rûnişte
ser. Qizika mêrik ji bavé xwe re girar
aniye. Qîzikè gote bavé xwe: Ev ci halè
te ye bavé merliqûn?

Mêrik got: Bavé merliqûn, garisê
devnexûn, ava nîvî av nîvî xûn, dara
pelweşîn, qijika perweşîn, mişka xweli¬
ser, kêz kêza ciwan, ketiye diza dan, ne
bere ne bistan, mane qelpikên serguhan

Qiziké ji girar bi ser xwe da kir û
çû ba diya xwe. De pe'nbû dijent.
Gava çav bi qîza xwe kir je pirsî: Ev
ci halê le ye qizika sergirar?

Qîzikê got: Qîzika sergirar, bavé
merliqûn, garisê devnexûn, ava nîvî av
nîvî xûn, dara pelweşîn, qijika perweşîn,
mişka xweliser, kêz kêza ciwan, ketiye
dîza dan, ne bere ne bistan, mane qel¬
pikên serguhan.

De ji çek û kevan li xwe xist û rû-
nişt. Cîrana jinikê ji hati bû agir. Gava
ev hal dît ji cîrana xwe pirsî:

Ev ci h:ilc te ye cîrana çekliqûn
Jinikê gol: Diya çekliqûn, qîzika ser¬

girar, bavé merliqûn, garisê devnexûn,
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GERMANISTAN
BI YAR Û NEYARÈN XWE RE

WINDS0N ÇORÇIL

Ordiwên elemanî di
qadén şerê ûris de, ne¬

maze di Stalîngradê de,
ketine deravine teng. Ji
mile din serkarên nazi di
hundirê welêt û di p.şit
eniyê dé bi dişwarîne me¬

zin pev diçin. Berî her
tiştî ji naziyan re divêt
xelkê xwe bi xwedî bikin
û ji wan re nanê gerek
peyda bikin. Herçî zadê
Isa], li Elmanyayê, ne bas
e û li gora salên din kèm
e. Lê elemanan di Ewro¬
payê de gelek welat vegir-
tine û bi awayê heval-
bendiyè ketine hinén din.

Niho eleman dixwazin zadê xwe ji liertislî standin lê tulişlî ne dayin.
wan welatan bînin. Lê vî işî ji nikarin Di vê babetê de rewşa Romanyayê
pék bînin. Ji ber ko xelkê wan welatan ji lier dewletô xerabtir e. Heta niho xi-
naxwazin zadê xwe bidin elemanan. Di saia romaniyan di navbera kuşli, birindar
wan welatan de mamikeke nû peyda û windabuyiyan de 500 000 mêr in.
bûye. Xelk ji hevûdi n re dibéjin < Bi zadê Herçî miletèn wek Polonye, Yûgos-
xwe, zaroyên Xwe bi xwedî bikin û ne lavye û Yewnanistanê yen ko bera ele-
xelkê dijmin ». manan daye ew bi awayine din ji têne

Ji mile din rêveçûna elemanan bi ésandin. Xulase miletèn Ewropayê dost
henalbendên xwe jî îşekî xerîb e. Di bin dijmin bin bi awakl ji rêberê Ger-
vè rêveçûnê de qeyda elemanan ev e: manistanê, Hitler, têşin. Lê mina med-

helokê gotiye: cane şêrin xweş e wî
merencînin.

Bi vî awayî eleman ne bi tenê ne-

Mr. Çorçil sebekwezirè l..B 	 _ é lié,.. .. ..i.ji Moskoyê
vegeriya riya xwe bi Misiré xisli lui. Résiné jorîn gava
serekwezîr li Misiré bù liatiye girlin. Di vi resmi de ji
Çorçil pêve Mr. Kêsi, nèmiiiendeyè kebina ser di welatèn
robelatè nizing de il Mr. Lampson serin'' Ingillerè yê

Misiré jl dixuvin.

ava nîvî ava nivî xûn, dara pelweşîn,
qijika perweşîn, niişka xweliser, kèz kêza
ciwan, ketiye dîza dan, ne bere ne bistan, yarên xwe lê yar ù hevalbendên xwe jî
mane qelpikên serguhan. dixeyidînin. Ji mile din şer jî dom dike;

Ciran çû elam da xelkê gund. Mix- û herçend şer dom dike demorkrasî xurt
tar û gundî li wan kom bûn, kêz ji dibin. Xurtbùna domokrasiyan jî bésik
dîza dan derêxistin, veşartin û herkos qelsiya elemanan e.

vegeriya mal û halê xwe. De û bav mer Di rojên paşîn de disa çêl li eniya
û çek ji xwe kirin; roişk û qîzikê xewlî nû dikin. Nîmînendeyê Mr. Rûzwelt pişti
û girar ji xwe daweşandin; dar û qijikê
per û pelên xwe li xwe kirin; garis li
xwe zivirî xwe kire serbejor, av jî da-
weriwî bû zelal; mişka reban jî ma bl.

ko Rûsye ziyaret kir pê dide erdê û
dibèje eniya nû rojekê berî rojekê divêt
bête vekirin. Ji mile din sondxwarî xwe
ji bona vê yekê kar dikin.
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ORDIWA
ELEVIANl LI BEB SE DERIYÊN QEVQASÊ

Di eniya nîvro de ordiwa elemani,
ji roavê ber bi rohelè. di Behira reş de,
ji bendera Novorosiskê û di Armavirê
re û di rohelaté vi bajari de, gihaştiye
bajarê Mozdokê.

Rèhesina ko ji Roslovê ber bi jér
dibe û di qùntarên çiyayén Qevqasê û

di Armavir, Mozdok û Grosniyê re der-
bas dibe, ji Armavirê ve xwe li rohelê
digire û di Mexaçqelè de li behira Qez-
wînè der dibe. Ev rèhesina ko riya xwe
bi bilindcihén çiyê naxe ji Mexaçqelè heta
Bakùyé bi peravên behira Qezwinê ve
diçe û xwe digehine kanén pétrole.

Ordiwa elemanî iro heta bi Mozdo¬
kê û hinek je wê ve jî; gihaştiye vê
rêheslinê û daye pal û pesarên çiyê û

dike lê biqelibe.
Di çiyaj-ên Qevqasê de se deri an

derbend hene. Li roavê: Çîper 5470 mèlir
bilind. Li ortê: Terek 2379 métir bilind.
Li rohelê Bogoski 2392 mèlir bilind.

Hoj l)ii,'e Ava Û Cenkeştîke Ingilîzî Beré Xwe Dide Dûrahiya'Behira
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Di van her se deriyan. re tu rêne
şose naçin. Bi tenê di deriyè Çîperé de
rèke kevin heye ko di wextê çaran de
hatiye çêkirin. Ev ré Veladiqevqasê dige¬
hine Tiflîsê, payitextê Gurcislanê. Herçî
deriyên din di wan re şop û şivereyên
karwanan derbas dibin. Di dirêjahiya
çiyê û di dora van deriyan del400sîpan
û kumqeşa hene; yanî girên berfè yen
ko tucaran nahelin.

Çiyayên Qevqasê se kimlên bi nav
û deng hene: Elbirz ( 5647 mêtir ) Qazbek
( 5043 mêtir ) û Ararat yanî Agiriya
Kurdistanê ( 5211 mêtir)

Ev e sed û benda Qevqasê ya ko
eleman îro xwe lê diqelibînin. Zivistan
jî bi ser de hatiye. Tu şik tê de nîne
ko di wan deriyan re derbas bûn ne
tiştekî hêsani ye.

Lê ber bi aliyê rohelê çiyayên Qev¬
qasê nizim dibin û ber bi peravên be¬

hira Qezwinê rast û deştên bi gir û
kepez hene ko ji ber hev dikişin û
diçin heta Bakûyê, kanên pétrole. Ji
lewre gelek heye ko eleman li şûna ko
xwe li bilindcihén çiyê biqeliblnîn xwe

li deştê bigirin; berê xwe
bidin behira Qezwinê ù

behir behirqesta Bakùyé
bikin;bidin pey rèhesina
ko ji Mexaçqelè ve ber
bi jér dibe. Herçi aliyê
rohelè Qevqasê 3'c, wer
dixuye ko niyeta ele¬
manan ey e.

Çiyayên Qevqasê her¬
wekî li aliyê rohelê dige¬
hin behira Qezwinê, li
aliyê roavê jî xwe dige-
hinin Behira reş. Herçî
peravên vê behirê ele¬
manan ji mêj ve ye dane
van peravan û gihane
Novorosiskê. Niho dirêji
Toapsê dikin. Toapse jl
bendereke Behira-reş e.
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MEDEGESKAR
ÛStÛDA MIROVÊN KO DI ROJÈN ÎN

Û SÊSEMBÊ DE JI DIYÉN XWE DIBIN
Medegeskar girav û mistemlikeke frensi-

zl ye. Me legeskar di rohelaté Efriqayê de ye
il giravê ebemiyeteke eskeri heye. Ji lewre
ingilizan li 5ê Gulana vê salé esker derêxisti
bil giravê n di bakurê giravê de bendera Di-
yago-Swarês zemt kiri biï. Hingê ingilizan
_pê bes kir

Lê li lié Ilonê ingilizan ji ml ve dest bi
hereketê kir û vê carê ordiwa ingilizi daket
bendera Majûngayê ù je berê xwe da merke-
za giravê, Tananarlvê. Pisti serine sivik ù li
22ê Ilonê ingilizan Tammariv ji zemt kir.

Berî 47 salan gava frensizan ji dikir gira¬
vê zemt bikin ew ji di vè ri.\è re keti bûn
bundirô welêt. Lê hingê riyên çèkiii nin biln
ù jiyina ewropayiyan lé iL- . ehmet bil.

Di Sibata sala 1895an de eskerên fren-
sizi deketin bendera Majûngayê. Midatlhêii
benderê yani eskerên medegaskarî beî ko dest
hilinin xwe dan paş û kişiyane heta çiyayên
ko dikevin ntvê giravê. Ordiwa gênerai Dil-
şen.fermandarê frensiz!,berê xwe da Tanana¬
rlvê ù bê şer û teq ù req pêş ve çû. Ordiwa
pêşî ù kermêşan ya ko ji gol û çiravèn doré
radibù bi ser eskerên frensiz de girt û bi wan
veda. Eskerên frensizl bi tayê diketin. Piraniya
ordiwè nexweş keti bû. Eskerên Dilşen ji ber
ordiwa kermêşan baz da û giraniya ordiwè
berê xwe da Majûngayê.

Ji mile din dewaran ji esker lèsandin
Ordiwa frensiz! ji bo kisandina ereban ji
Sûriyê hèstirén barkêş lii xwe re biri bi'in.
Lé ji lier ko ew bèstir ne eliini bûn ereban
gava ew kirin ber ereban bèstir veciniqin,
e i'Iii- dune ber peliinèn xwe û dev li eskeran

kirin û esker pê birin bûn Hi-
nek ji wan eskeran bi birinên
xwe jî ketin.

Frensiz vegeriyan Majûn-
geyê û ji Ewropayê liêstirên
ereban anîn, xwe saz kirin
û ji ml ve qesta Tananarivê
kirin. Lê hêstirên ewropayî ji
bi kêr ne liatin. Ji ber ko ew
erebe ji bo hêstirên welatèn
rolielal en piçûk hati bûn çê¬

kirin. Herçi hêstirên ewropayi
('n mezin ne diçûn nav darèn
beristo. Ililsen vè carê dev ji
ereban berda; bar û eskerên
xwe li hêstiran siwar kir ù
xwe gihande Tananarivê û
bajar da ber guleyên topên
xwe. Gula pêştn li qesira me-
lika Medegaskarê, Ratafaloyê
ket. Gelek ne bori di ser qe-
sirê re aleke spl xuya kir;
melike teslim bû.

Ji hingê .ve frensizan li gi¬

ravê rêne şose gerandine û vê
carê ingiliz ji riyên ko frensiz
tê re bi ker ù hêstiran derbas
bû bûn, bi tang ù kemyonan
derbas dibin û pêşt û kermès
ji bi wan venadin.

Dûka Kenlè Li Be Nexweşerebeyên Yewnanî

113

Medegaskar erdeki mezin
û fireh e; rûyê erdê wê ji
Frensê mezintir e; 590 000 kilo-
mêtir cargos e. Lê nifùsa wê
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Il t il cl i le e, 3 milyon. Ji zimanè
wan tu zimanè Hofa dibéjin.
Ev ziman ji bèjeyên erebi,
portûgali, ingilîzî, frensiz! il
holendi bibevketi ye. Lê bèje¬
yên van zimanan di devên
malgaşan de şikilên xwe en
bingehin bi gelekî guhartine û

li gora denganiva malgaşan
ketine şikiline din. Li gora
zanayên zimanan zimanên Me-
degeskar û Melèzeyayê en ke-
vin ji yek eslî ne û her du ji
ji sanskrita kevin hatine der.

Beriya ko frensiz Medeges-
karê vegirin mezinê welêt her-
gav jinikek bû û wê mêrê xwe
dikir serêkwezirê xwe û îşê
hikûmetè dida destên wî.

Heta bi hatina frensizan,
di giravê de, adetine bov û

xerib bebi'in. Şopa van adetan
hetanî îro ji, lê kêm caran, di
gundine nependi de tête didin.

Yek ji van adetan ev bû
ko malgaşan li gora isûl û nizamekê hin za-
rowên xwe dikuştin; zaroyên kirêt û zaroyên
ko di rojên In û Sêşembê de ji diyên xwe
dibûn. Lê medegeskariyan ew bê sebeb ne
dikuştin; digotin:

Herçî kirêt: mirovên kirêt di dinyayê de
bêsiùd in. Heke me zarowên kirêt ne kuştin gava
ew mezin bibin ji bedbextiyê ewê biêşin,
çêtire ko bimirin.

Heçî ko rojên în û Sêşembê ji diyên xwe
dibin ew jî gava mezin bibin an diz an
qatil an ewê din bibin. Ji wan re ji heyf e

û ji me re ji.
Felsefa medegaskariyan xurt bû. Bi vî

awayt guh didan pakiya nijadê xwe û bi tenê
mirovên xudan şeref û rûmet û aqil dihişfin
ko bijin.

Lê ev qeyde. bi tenê li zaroyên pêşin yani
li nûxuiriyên xwe dikirin. Herçt zàrowên ko di
pey wan re di rojên în û Sêşembê de dihatin
dinyayê ew rast bi rast ne dikuştin û ew li
ber lingên dewaran diceribandin.

Tecribe ji bi vl awayt çêdibû. Zarowè ko
di yekê di van her du rojan de hati bûn
dinyayê; bi roavê ve dibirin koxika ga û ga-
mêşan û şirmêjê reben rût û taz! li ber de-
riyê koxikê dihiştin. Serê sibehê dihatin ser û
deri vedikerin. Garan ji koxikê der dibù ù
di ser zarok re derbas dibû. Heke gan pê lê

6

DI QADÊN ŞER DE TELÉFONÈN GUHESBER
nekirana tislè ko kêm caran çêdibû de û

bav digotin ko siûda zorok bas e. Zarok radi-
kirin û tanin mal.

Ji xwe gan kêm caran pè li zarok ne
dikirin û zarokèn ko ji ber lingên gan difîli-
tîn wan jî gelek caran serina liillanî û pişll
çend rojan dimirin.

îro malgaşan, piştî ko ev adet terikrndine
dihinin ko zarowên kirêt û yen ko roj en în ft
Sèsembê ji .diyên xwe dibin carina ji zarowên
spehi ù ji yen ko di rojine din de ji diyên
xwe bûne bisiûJ û bi şeref il rûmetir in.

STBANA KUDRMANnh_

KERAN Û KEMBERAN
Keranî (ligote Kemberanî emê biçî Ameiliyè
Emê ber û dermana rû kî ser kefiyè
Eskerê şaê Ecein wê bê emê rûnî li pêsiyè
De em bistînî tola çtlkeziyê.
Keranî digo Kemberanî, keko em her du berayê hev î
Tu bide brayê xwe şûrê dudevi
Tu biçilk î, xeşîm î, nezan ï
Sibehê li geliyê Bendewarè tu çaw bidî
Eskerê şaê Ecem xêbetê sor û rengîn, ji pişt brayê

( xwe birevî.
Kemberanî digo Keranî, keko solên te li min kun in
Wek berikên sarome li hin çengê min dikevin, disimin
Ji te we ye, tu bi tenê mère ï, xelk hemî jin in
Wehda Xwedê e/. ji pis' te narevim
Heta li ser serè inin bibê sûka hedada, xelk gêsinê

[ xwe li ser vejinin
Çîkên ègir ù hêsin je biûrin.
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DI QADÊN ŞER DE TELÉFONÈN GUHESBER
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STBANA KUDRMANnh_
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Ne çlrok, ne dlrok,
ne jl efsane ye. Eyn
rastl û heqlqet, biser-
hatiya xortekl kurd, xor-
tekt kurd t hêja ye.

Belè, ji bona ko
bikare hlnl xwendin û

nivisandina zimanè xwe
vedizi, bavé xwe xapand; ji gundê xwe rabû
û çû Amildê.

Xwendevaninol guh bidine min, honê bi-
blnin ko di van gotinan de lu mibalexe, tu
zédekirin nine û ev xweni rastî, rastiyeke rùt
A taz! ù dijwar e.

XWE
JI BAVE XWE VEDIZÎ

TERKAGUND Û MALA XWE DA

"^fiVDIN Û NIVISANDINA ^
bibe, xwe.ji bavé xwe

S*
-v

Ma dinya ne remezan e Ez bi derengi
çû bûm çapxanê. Li çapxanê, ji zilamên adeti
û heroyl pêve xorteki xeiïb jî hebù. Xort li
serkursikt çapxanê tiingşikesti ù hesirdiriyay!
rûniştl bû; ji ber min ve rabû. Min silav li
xelkê xwe û li wi kir ù min cihê wi ji nû ve
şanl wi da. Xortê Xerib rûnişt. Di çavên wi
de pêt û çirûskén jlriyê diçirisin; di lier bal û

lebtén wl de ew edeb il teihiya kurdmanci a

zikmakt dihate ditin Min je re got:
Xortê qenc min tu mis ne kiri, tu ji lui yiV
Ezbeni ez ji dora Dirbèsiyê, ji gnndé

Tilêlûnê me
Min hinekè din pê re xeber il-i. Min dit

ko zarê wî ne zarê beriyê ye. Dîsan inin got ê:

Tu dibéji ko tu ji Tilêlûnê yl, lê zarê te
ne zarê beriyê ye.

Ezbeni xebera te ye, esilê me ji Wartoyê
ye ji gundê Qerekan, em bi xwe cibri ne.
Navê min Cengbazê cibrl ye, kurê sêx Meh-
mûd. Ev bi'ine deh sal em ji welêt hatine.
Gava em ji welêt derketine ez neh sali bûm.
Bavé min seyda ye, di gundê Tilêlûnê de dersa
feqehan dibèje.

Min dîsan ji xortê xwe pirsl:
Tu zan! bi kurdmanci bixwinl?
Ma çawan nizanin ezebenl. Tlergav Ha¬

war ji min re têt Lê lietani ko ez hlnl xwen-
dina zimanè xwe bûm min gelek zebmet dit

Ma cire? ji elfabeya me hêsanitir kêm
elfabê peyda dibin.

Zehmet ne di elfabê de bû.
Lê di ci de?
Ezbeni heke tu dixwazi ezê çikora xwe

ji te re bibêjim.
Ma çawan naxwazim, kerem bike bibêje ..

Ezbeni beriya niho jî gava Hawar der-
keti bû ez pê hesiya bûm. Lê hingê ez piçûk
bûm ù min nikarî bû ez ji xwe re tevd'n ekê
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bibinim ù hfnl xwen-
dina zimanè xwe bibim.
Xwedê fikira miliyetê,
ji berê de di min de
çêkiriye. Lê min zehf
dixwest yen ko bi vê
meselè dixebitin ù pê

hesiyane ez bi wan re hevaltiyê bikini û feydekê
ji wan bibinim. Lê belê ba me li gund yen ko bi
navê kurditiyê têne ban kirin ûbi xwendina kur-
diyê dizanln nînin. Hawar jî ji nû ve dérkti bû.
Min seh kir ko li Amildê hin ji vî qismi hene.
Ba me adet e feqeh di gundên xwe de dest bi
xwendina ilmê erebî bikin ji paşê diçin gund
u bajarine din. Ji ber ko dibéjin heger feqeh
ji mala xwe bi dur ket û çû xerîbiyê çêtir
dixwîne. Icar min ci kir, min izna xwe ji bavé
xwe xwest ko herim Amildê n li cem Seydayê
Evdilhelîm ilmê erebi bixwinim. Lê mexseda
min tiştekl din bû..

Min ştexaliya xorlè xwe li hire birl ûjê
pirsî: Ma cire ev derew. Te cire ne got bavé
xwe ko tu lieri Amûdè da ko hini xwendina
kurdiyê bibi?

Xortê min bi kenê xwe ê şêrin kenl û
gol: Ezbeni min ji bavé xwe re rast! bigota
tucaian izna min ne dida. Ewê ji min re bi¬
gota ma tu dixwazi kafir bibi. Axir serê te
neêşinim, bi vê derewê ez çûm Amûdê û bûm
feqehè Seydayê Evdilhelîm. Rojê saetekê li cem
Seydayê xwe rùdinistim; ewî jî dersa min digot.
Wekî din temamî wextê xwe li nik bevalên
xwe en kurd û kurdparêz dibihart. Li Amûdê
li ba Hişyaiê Licî bi kurdî elimim û gihaştim
daxwaza xwe. Tu dibin! ezbeni cire xwendina
kurdiyê zehmet e. Ne ji ber herfèn wê le ji ber
mezinên me.

Min gote xortê xwe: Niho tu bi xwe seyda
yl, seydayê kurdiyê. Di gund de xelkê xwe
hini kurdiyê dikl?

Gelek hindik û dizika. Xort dixwazin
hin bibin lê ji meziuan ditirsin

Ma ew mezin kl ne?
Mil lu bi xwe nizaui ezbeni, şêx û axa

Min ştexall li hire bir!. Ji ber ko xortên
ko guhdariya vê ştexaliyê dikir dest bi çêr û
dijùnan kiri bû.

Ez vê çirok ù hiserhaliyê berpey! şêx ù
aXayên xwe dikim û hew. Heçî zane ji xwe
zene, heçl nizane....

Her bijî Cengbazê Cibri, Xwedê te bihile
û yen wek te di nav miletê kurd de zêde bike.
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ÇARIÇÎN
ÇAWAN *BÛYE STALINGRAD

Navê Stalîngrailè ko îro tê de serine
xwîndar çèdibin berê Çariçîn bù. Çariçîn
bi manajina car yanîjina padisahé ûris
e. Stalîngrand nizingi devê Volgê ye
ù ji lewre vi bajarî ehe-
miyeteke eskerî e mezin
he}re.

Di sala 1918an de rû-
sèii gewr yani rùsèn ko
bi belsévîkiyê qaîl ne di¬
bû n Çariçîn ji xwe re kiri
bûn niveka tevgera xwe.
Hingê eleman di Ùkranya-
yê re dihatin û herçî rû-
sên gewr, dikirin ji par re
li ordiwa sor xin.

Di navbera gundiyên
sor de peyayek hebû je re
KlêmantîVoroşilov digotin
( îro merêşal Voroşilov ).
Gundiyan .ew ji xwe re
kiri bû serek.

Lênîn jî Stalîn ji bo
midafeha hewêrka Volgê
rèkiri bû wê derê. Stalîn
û Voroşîlov di Çariçînè
de giha bûn hev. Stalin,
keşeyê berê, plan çêdiki-
rin; Voroşilov, emelê berê,
ew tetbîq dikirin. Lênîn û

Stalîn zora ûrisên gewr bir
û Çariçîn xistine bin hiki-
m ê xwe.

Urisén gewr ji pas re
li wan vegeriyan û Çari¬
çîn mihasere kirin. Lê
siwariyên Voroşilov ew
şkênandin.

Lênin li Moskoyê li
hêviya wan bû. Slalîn
serdest û mizefer vegeya
Moskoyê û bi vî awayî
Çariçîn bù Stalingrad yanî
bajarè Stalin.

8

Ordiwa sor îro bajarê serekê xwe
bi mêranîke ji her pesn û sitayisè der
midafeh'e dike û bi cendekên xwe ré li
dijminan digire.

Ma ji mêraniyê çêlir û spehilir li
dinyayê tiştek heye?

BA1.AHKKKE RRiTANÎ A T .IIV'ÎLAVK.I TORl'Il.A XWE MEHDIDE AHMANT.ft
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MAÇIKÊN
MADLÊN HAYÊR

Li Emêrikê herkes bi awakl ji
zefer û serdestiya welatê xwe re dixebite.
Di vê navê de artîstên sinemayê jî xe-
bateke zor dixebitin. Cwan Krawford ji
bo parastina welèt 28000 dolardane hev
û ew berpeyî wezareta herbiyê kirine.

Herçî Hidî Laniar di mala xwe de
cejinek çekir û dewlemeiidèn welêt ezi-
mandine cejinè. Hidî Lamar ji bo wê
cejinè hec[è kursiki kiri bû 5000 dolar.
Bi vî awayi La m are pereki mezin daye
hev ù ew da kilu'uiu-tè.

,li arlislên sinemavè xanimek heve

je re Marlên Hayêr dibéjin. Marlên ar-
tîstîke ne ewçend dewlemend e ko bikare
cejinan saz bike. Marlênê ilanek da belav
kirin û tê de got: Ez ne dewlemend im
ko peran bidim ordiwè. Lê ez dikarim
bi awakî din iriknriya eskerên me bikim.
Herçi mêr bi maçikén jinan xurt û dil-
qewîn dibin. .li lewre ezê herim qerar-
gahên eskerî ù ezê hero 1000 eskeri bi
maçikinc er : naç bikim ».

Marlên Hayêr di Kelitbrniyayè de
(lest bi îsè xwe kir ù kete qerargahekê
Ci esker dane lier lèvên xwe. Hin ji rû,
hin ji dev, hin ji ji serèn wan maç di¬
kirin. Lê Mnrlèiiè gava lê bù nîvro dit
ko di rojekê de maçkii'ina 1000 eskeri ne

tiştekîhêsanîye
û li şûna dev û
rû esker ji pişt,
zik û hêtên
wan jî maç di¬

kirin. Digel vê
hindê gava roj
lê çû ava Mar¬
lênê bi tenê 723
esker maç kiri
bûn. Ji bo ti-
mamkirina he-
zarî diviya bû
hêj 277 eskeran
maç bike.

Ji xwe yen ko
Marlênê ew ji
ser dev û rùyên
wan maç ne kiri
bûn dixwestin
ji nû va bêne
rnmisandin û

digotin, maçika
li ser cilan ne
lê ye.

Sebebke nû
ji bona ko mi¬
rov hère wela¬
tèn Emèrikayê-
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RADYO
DI JAMAfl] DÊREKÈ DE

Di se fa re la rûsî va
Londrê de bi navê. Çer-
manof, zabitek hebû. Çer-
manof di şeva sersalè de
di dèra Dorsirè de ( gun-
dekî Ingilislanè) rasti keçi¬
keke hat û dilê wî pê ket.
Navê keçikè Şildon bû.
Keçikè jî kéfa xwe ji Çer-
naanof re anî û di sala
19-T7an ù di.siin di wè déré
de mebira wan haie birin.

Çermanof pişti ko zewici
lerka ordiwè da û ket
dibistana bijişkiyê yanî
tibiyô. Xwedê ji wan re du
ziro ji dan, Jin ù mêr pev
ù bi wan sn bûn.

Di sala 1 941 ê de gava DL'REBiNEKE TOI CIY ^\ ARMANCÈ SEH DIKE

elemanan Ingilterê bombardimau dikir Çermanof ji. Jin û lier du zarowên wî
rcfeki Inlalirèn elemani bi ser gundê mirin û Çermanof bi xwe birindar bû.
Dorsirè de ji girl. Bombcyek ket xaniyè Çnmanof, piştî ko birînên wî sax

bûn nema dikari bû li
Ingilîstaiiê bisekine, ve¬

geriya welatê xwe. Ele¬
manan hêj berneda bû
ûrisan; destpêka Nîsana

'S 194 lê. Çermanof vegeri-
/ ya ordiwè û kete daîra
' istixbaratê û gelek ne

> bori li şopine casûsine
elemanî hişyar bû. Ji
xwe piştî midekî ele¬

manan avête ser welatê
%£ ûris jî.

Çermanof di nizingi
Kiyêfè di qesireke kevin
de bi cih bû. Çermanof di

TOPEKE BALAFIUŞIKEN YA ORDIWA BltlTANl
10 118

[1] Jam bi niana naqûsé ye.
Heye ko jam bi xwe ji ne bi
kurdmancî ye; lê ketiye zimanè
hin kurdmancan; nemaze kurd-
iiiniiCC'n iluiil Wi'ilé.
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odeke qesirê de rûdinişt û di odeyén
din de,- bihîstokên telêfonê bi cih
kirin. Ji bo her casùsê wî telêfonek
hebû. Bi vî a,wayî Çermanof roj bi roj,
saet bi saet li tevgerên ordiwa elema¬
nî serwext dibû û elam dida serfer-
mandari}'a ordiwa Sovyêtistanê.Pişti
ko ordiwa elemanî pêş ve çû Çer¬
manof terka Kiyèfè da û je digel
her hacetên xwe çû Smolenskê û
tè de bi cih bû.

Çermanof di Smolenskê de xe-
bateke zor xebitî û nemaze gava
elemanan dire jî Moskoyê kir istix-
barata wi di sekinandina ordiwa
elemanî de gelek bi kêr hat.

Di vê navê de xeber gihaştiye
Çermanof ko di Kalûgayé de tiştine
ji adetè der car dibin û şikeke xurt
heye ko casûsiya elemani tê de
bi cih bûye.

Çermanof bi xwe çû Kalûgayé û
digel berdesliyèn xwe bajar seh kir.
Pişti vè sehkirinê şik tev de li dora
dêra bajér kom dibûn. Di jiyîna Çerma¬
nof de ev dêra didowan bû ko rastî wî

KDMANDOSÊN BRITANÎ DI TAI.ÎMÈ DE

dihat. Di a pêşin de daweta xwe şaliî-
net kiri bû. Gelo di a didowan de ci hebû.

Di dèrê de se keşe hebûn. Xelkê
Kalûgayé didowèn wan nas dikirin, ew ji
mêj ve li Kalûgayé bûn. Êsisiyan nû hati
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bû. Ê nûhatî digot,
ez ji xelkén Kiyêfê
me û piştî ko ele¬
man ketine Kiyêfê
min je baz daye. Bi
rastî jî zarê wî zarê
Kiyêfê bû.

Digel vê hindê
Çermanof dev ji dêrê
û keşan bernedida.
Zilatnèn Çermanof
xwe di dêrê de ve-
dişartin û her se

keşe ji ber çavên
xwe winda ne diki¬
rin. Bojekè yek ji
zilamên wi bi lez
hâte cem Çermonof
ù je re got: Min bi TOPEK JI TOPÊN BERTORPIYORÊN BRÎTANÎ
guhên xwe bihîst ko her se keşan bi Çermanof bi xwe ji derveyî dêrêsekint
elemanî xeber dida. bû. Di tariya şevê re zilamekî wî nizingî

Rojekê din yeki din digot di quba lê kir û çend pel kaxez dane destên wî.
jania dérè de radyowek heye.

Ayineke nîvê şevê bû. Her se keşe
bi ayinè mijûl bûn. Zilamên Çermanof
xUtistan ù dolabên dêrê vélo dikirin.

12

KUMANDOSÊN BRÎTANl DADIKEVIN REŞAHIYÊ

120

Çermanof di bin hewraniyê xwe re, li
ber ronahiya pîlekê kaxez seh kirin.
Ew şifreyên casûsiyê bûn. Keşe girtin;
hilkişiyanquba jamê.radyo jî peyda kirin.

Keşe mikur ha¬

tin. Her se keşe
eleman ù cacûsén
ordiwa elemanî
bûn. Didowên
wan, ji mêj ve
hati bûn Kalûga¬
yé. Ë sisiyan pişti
şerî bi talimatine
nû xwe gihan-
di bû hevalên
xwe. Keşe}'an ji
quba jamê bi
radyowa xwe tev-
gerên ordiwa rûsî
hemî ji serfer-
mandariya elema¬
nî re didan zanin.
Her se Keşe da¬

ne ber tifingan.
7
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KLÎSK
HILKIŞIYAYE SE
RÉ DAREKE
0 DÎDEVANIYA
TEVGERA NE-
VAR DIKE.

DOJEHA STALlNGRADÊ
Tukesl dojeh ne dîtiye, heke diti be

jî kes je venegeriyaye û ji me re ne

gotiye ew kana agir çilon e. Lê dibéjin
ko ew çaleke kùr e, agir tê de agiri di-
kelîne û di ser wê re pirek beye, xelk
di wê pire re derbas dibin ù yen guneh-
kar wextê je diborin, pir diqelêşe ù

gunehkarên reben dikevin nav wî agirê
ko agirî ji dişewitine.

Li gora vî wesfl Stalingrad iro dojeha
vê dinê ye. Ev bùye qederê mehekê ko
eleman gibaştine kilçe ù kolanên bajér
il şerê ûrisan di xant ù avahiyên bajêr
de dikin.

Carina danezanên rûst ù elemani
dibéjin: me du xanl bi şûn de vege-
randine, an me ji nu ve du xanî zemt
kirine.

Ma ev iş çawan çêdibit ù ûris rexma ko dijmin ketiye hùndirè bajêr û di hin avahiyan de
ji bi cih bùye çawan terka bajêr nadin? Ji ber ko ûris mêrên qenc in ù dilê wan bi evîniya
welêt û miliyetê hiltavêje ù serê xwe jî bi awayê ko emê niho bibêjin dikin.

Elemanan pişti ko xanîki kiçik xisti bû destên xwe, je berda bû ser avahike mezin;
avahîke se tebeq. Eleman bi êrişa xwe a pêşln keti bûn tebeqa ayahiyê a pêşin. Ûris ji wê

tebeqê kişiyan, an tê de hatine kuştin; bêî ko tebeqên din ji.dest bidin. Avahiyê zêrzeminek
jî hebû. Bireki eskerê ûris xwe tê de veşarti bû. Eskerên zêrzeininê ji jér de berda bû tebeqa
pêşin û şerê elemanan dikir. Herçi ùiisên ko di tebeqa didiwan de bûn wan ji bi werisan
xwe dahelande tebeqa
pêşîn û li pencereyên wê
tebeqê sekinln ù piştt
ko çendekê wan hatine
kuştin pencereyek ket
destên ûrisan. Ûrisên
mayin tev de û pey hev
bi werisan dadiketin wê
pencereyê, tê re derbas
dibûn û radihiştin ele¬

manan. Qederê saetekê
ûris ù elemanan di odê ù

lîwanên avahiyê de bi
kêr û şejderban li hev
dan. Eleman şikestin
heye ko tev de di wt xanl
de mirin ù avahi ji nû
ve ù bi temamt ket des¬
tên ûrisan.

Ev e şerê mêran;
şerê mêrên qenc. ÈDÎNBÛRG JI CENIST1YÉX STOLA INGILlSTANÊ
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4 PEYA
DI GIRAVEKÊ DE

Di Pesifîké de giravek heye;
je re Hawlend dibéjin. Hawlendji
Haweyê 1000 kîlomêtiri dur e. Gi-
raveke bèxêr; ne giya lé şîn dibin,
ne ji heywan té de dijin. Girav
zinarekî hişk e. Bi tenê teyi'èn be¬

hirê yen ko di behira n de digerin
riya xwe pê dixin û zirçên xwe lê
dihîlin. Bi wext û zemanan ve van
zirçan li rûyé giravê teweke nerm
aniye pê û lê texlîtek şînahi wek
kevziçê şîn bûye.

Heta sala 1935an tukesî pê li
Hawlendé ne kiri bû. Di wê salé
de hikûmeta Emêrîkê di vé giravê
de stasyoneke hewayî çêkir û car
peya xistin ê. Wan peyan guhërba-
riya bayî bi bêtélê ji vapor û ba¬

lafiran re didan zanin. ^Hikûmetè
av û xwarina wan, heta roja ko
Emêrîkê jî kete ser, bi vaporên ko
di navbera Emêrîkê û Japonyayê
re dişixulîn, ji wan re rêdikirin.
Ji wan car peyan, yekî, Tomas,
biserhatiya xelkê Hawlendé gili kiriye
ù gotiye:

DERYAVANÉN FRENSA ŞEREVANÎ LI PEY NOQAREN

7 123

TOPEKE I3ALAFIRŞIKEN YA ORDIWA ÇÎNÎ
.Me hay ji tu tişti nin bû. Li 7ê

Kanùna pêşin sala 1941 pişti ko me ra-
porèn xwe bi bêtêlê belav kirin û me

£ taştiya xwe xwar, em li
ber radyowê rûniştin û

me guhdariya nûçeyén
dinyayê dikir. Ji nişkekê
ve şandiyarê radyowa
Boslonê da zanin ko ja¬

ponan bi ser Perharbûré
de girtiye û hikûmeta me
jî keliye şer. Me bawerî
bi guhên xwe ne tanî.
Lê heta évarê radyowên
dinyayê ev nûçe tekràr
kirin. Sibetirê em tev de
derketi bûn derve û di
peravên giravê de digeri-
yan. Hevalekî me got: « Ev
in balafir, bi sermedetên».
Çardeh balafirên bombavèj

15
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bi ser me de dihatin. Bivê
nevè ew balafirine neyar
bûn. Em ji hev belav bûn.
Ez û Maison em ketin
korlalekè de ù lier du he-
valén me en din xwe di
kortéke din de veşartin.

Balafiran qederê sih
bombe berdane nie û ji
nie bi dur ketin. Em ji
kortala xwe derketin û ber
bi mal çûn. Balafirên VAPOREK JI STOLA FRENSA ŞEREVANÎ
japonî li xaniyê me û li stasyona bêtêlê kuşti, yen ko di şeran de hati bûn kuştin
xisti bûn. Em li hevalên xwe geriyan. û pêlén behirê cendekên wan aveli bûn
Boniban hingafti bû wan û ew peram- peravan, dane hev. Me goştê wan tey-
perçe kiri bûn. Me çêniyên canèn wan rên kuştî dixvvarin.
ber hev kirin, dane hev û veşartin. Mehek di ser me re borî. Em keti bûn

Deh roj ketine navê. Dijmin li me meba Kanûna paşîn 1942. Li 5ê vê mehê
vegeriya. Lê vè carê ne bi balafiran, çend balafirên japonî di ser me re firi-
lêbelé bi noqarekè. Noqarê girava me yan û çend bombe berdane me. Li 2."è

da ber giileyèn xwe. Em ketin kozika mehê bomba vêjeke bi tené haie ziyarela
xwe. Eskerên noqarê bêî ko dakevin nie û pêne bombe bera girava me da.

bejê vegeriyan. Em bi şêv û bi roj di kozika xwe
Ji vè liicùmé lu zerer ne gihaşle de diman. Me tê de dixwar, em tè de

me. Lê zadè me qediya bû. Herçî av, dinivislin û me tê de bi damé ji dilehist.
me ava baranê vedixwar. Le xwarin? Li 31ê Kanûna paşîn, bi sibehê ve
Em dakelin qeraxa behirê û me leyrên me ji dur ve bertorpiyorek dît. Me got

vê carê japonî ji bo ve-
gertina giravê hatine. Birek
esker daketin bejê. Cihên
ko bombe lê keti bûn seh
dikirin. Ez û hevalê xwe
em pev şêwirin. Me qerara
xwe da, emê teslîm biwan.
Em rabûn ser xwe û ji
kozika xwe derketin. Me
destên xwe rakirin jor û

ber pê çûn. Gava em qe¬

derê 100 mêtirî nîzingî
wan bûn, me ci dit. Yen
ko daketi dûn girava me
ne japonî; lê emërîkani
bûn; hati bûn hawara
me. Me xatir ji girava
xwe xwest û em ketin

K.UUANDOSÈN BRITANÎ DI PERAVAN DE bertorpiyorê.
Ki 124 7

bi ser me de dihatin. Bivê
nevè ew balafirine neyar
bûn. Em ji hev belav bûn.
Ez û Maison em ketin
korlalekè de ù lier du he-
valén me en din xwe di
kortéke din de veşartin.

Balafiran qederê sih
bombe berdane nie û ji
nie bi dur ketin. Em ji
kortala xwe derketin û ber
bi mal çûn. Balafirên VAPOREK JI STOLA FRENSA ŞEREVANÎ
japonî li xaniyê me û li stasyona bêtêlê kuşti, yen ko di şeran de hati bûn kuştin
xisti bûn. Em li hevalên xwe geriyan. û pêlén behirê cendekên wan aveli bûn
Boniban hingafti bû wan û ew peram- peravan, dane hev. Me goştê wan tey-
perçe kiri bûn. Me çêniyên canèn wan rên kuştî dixvvarin.
ber hev kirin, dane hev û veşartin. Mehek di ser me re borî. Em keti bûn

Deh roj ketine navê. Dijmin li me meba Kanûna paşîn 1942. Li 5ê vê mehê
vegeriya. Lê vè carê ne bi balafiran, çend balafirên japonî di ser me re firi-
lêbelé bi noqarekè. Noqarê girava me yan û çend bombe berdane me. Li 2."è

da ber giileyèn xwe. Em ketin kozika mehê bomba vêjeke bi tené haie ziyarela
xwe. Eskerên noqarê bêî ko dakevin nie û pêne bombe bera girava me da.

bejê vegeriyan. Em bi şêv û bi roj di kozika xwe
Ji vè liicùmé lu zerer ne gihaşle de diman. Me tê de dixwar, em tè de

me. Lê zadè me qediya bû. Herçî av, dinivislin û me tê de bi damé ji dilehist.
me ava baranê vedixwar. Le xwarin? Li 31ê Kanûna paşîn, bi sibehê ve
Em dakelin qeraxa behirê û me leyrên me ji dur ve bertorpiyorek dît. Me got

vê carê japonî ji bo ve-
gertina giravê hatine. Birek
esker daketin bejê. Cihên
ko bombe lê keti bûn seh
dikirin. Ez û hevalê xwe
em pev şêwirin. Me qerara
xwe da, emê teslîm biwan.
Em rabûn ser xwe û ji
kozika xwe derketin. Me
destên xwe rakirin jor û

ber pê çûn. Gava em qe¬

derê 100 mêtirî nîzingî
wan bûn, me ci dit. Yen
ko daketi dûn girava me
ne japonî; lê emërîkani
bûn; hati bûn hawara
me. Me xatir ji girava
xwe xwest û em ketin

K.UUANDOSÈN BRITANÎ DI PERAVAN DE bertorpiyorê.
Ki 124 7



ÎGIL
BALAF1RHILGIRA ISRlTA-
*NÎ ÇAWAN UINAV UÛYE

Li Tehaxê emeriliya
britanî da zanin ko ba-
lalirliilKira li^il di Behi¬

ra spi de lii lorpila no¬

qarê!;!' démuni binav
bûye. Mr. Norman nii-
xabirê Roylerè yê ko
di Îgilê de bazir lui di
vè babetê de bendel;
nivisandiye û tê de
gotiye:

Saet piştî nîvro yek
bû. Ez digel du zabitan
di kebineke îgilê de
bûm. Ji nişkekê ve û

pey hev du teqin hatine
bihistin ù keştiya me
welê hejiha ko ez ji
kursiyê xwe ketim erdê.
Me berê xwe da derl û
em derketin derve. Du
teqlnên din lgil ji nû ve
hejand. Me qesta pira
jorln kiri bû. Lê beriya
ko em bigehin è Igilxwe
li aliyê çepê xwar kir û

behir kete zikè vaporê
û avè avête heta ejnûvên nie. Em li werisan
aliyan û giliaşlin banê vaporê. Ez ketim keblna
pêşîn ù min tê de zabitek dît. WI zabiti tûrek
dinepixand, pista canxi-las. Min je pirsi: «Ma
her tişt xelas bûye ? » Zabit hema seiê xwe
hejand û pê bes kir.

Ez dîsan derkctim derve; deryevanan we-
ris tavêtin behirê. Min bi yekî girt ù min xwe
gihande avê. Pista min a canxelas qenc ne

hati bû nepixandin. Bi carekê de ez noqî avê
bûm. Bi zor ez bi rûyê avê ketim. Qederê
blst mêtir! ji min dur filûqeyek hebû. Min
cehda xwe kir û ez gihaştim è. Deryavanan
arîkariya min kir ù ez birim nav filùqê. Min
bihina xwe da. Di pey min re yekî din nizingi
li flùqê kir û got ko linge wi şikesti ye. Me
ew jî kişande jor.

Ji vi şeri re şerê feu il kimyayê, şcru qcwcl ù hucclèn mékaniki
dibéjin. Bi rasli jî welê ye. Zana ù hinerwer di l'abrike il
klmyaxanan de li ber maseyén tecribê rùnisli ne il hero bi
awakl, bi celebeki din çek il bacelên dewleta xwe dixwazin
xurtir bikin il pê zora dijminên xwe bibin; herweki kalo. Kalo
kimyagerekl ingiliz e; di kimyaxana xwe de rûnişti ye il hezar
jebir ù derman! li hev dixe da ko tiştekî nû il ji dijmin re

nenas peyda bike û wi djyariya ordiwa xwe bike.

dur, xuya dikir, hêj li rûyê avê bû, le xwe
yekcar li aliyê çepê xwîl kiri bû. Di vè navê

de bertorpiyorek xuya kir û berê xwe da me.

Me xwe gihande bertorpiyorê ù em bilkişiyan
ser. Zabit ù deryevanan em birin hemamê da

ko em ji mazùta ko bi me ve zeliql bil xelas

bibin. Me cilên xwe ji xwe kirin û tişlên ko
bi dest diketin, wek pèsgir il çarsevè me ew
bi xwe ve dikirin.

Kuinandarê îgilê bi melevamiyè xwe gi-
handi bû bertorpiyorê. . Du zabitên din jî bi
vî awayi hatin. Heryekt bi rê ve zilamek kiri
bû pista *we û bi xwe re ant bû

Ez li deryavanê ko linge wi şikesti bit
geriyam; w! ji xwe gihandi bù. bertorpiyorê.
Ji peyayên îgilê zabit û deryavan 929 peya

Ez rabûm ser xwe, îgil ji me 200 mêtirl hati bûn xelas kirin.
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_ _ CILÊN - -
JAPONI, MÊRÊN EMÊRiKANi
Ji 7ê Tebaxê ve emêrîkaniyan esker derê-

xiste bin derên giravên Silêman û serè.japonan
dikin. Rojnamevanekî èmêrîkanl bi navê Wallei'
Strong yê ko bi eskerên pêşin re daketiye
giravên Silêman di heqê wê hemleyê de bendek
nivîsandiye ù tê de gotiye:

Nivê şevê bù; fermandarê ïiemlê émir da
ko tabula 19an derkeve ser pire. Tabilr der-
kete jor, rêz bû ù qor girt; ez ji bi tabulé
re. Serhengê alayè piştl ko tabùr teftiş kir
émir da ko ji me re cilan bidin. Ma em tazi
bûn. Lê gava cil dane me, hingê me zan! iş
ci ye. Ji me re ciline japonî da bûn. Ji xwe
eskerên vê tabùrè tev de ji nav mêrên kinik
bijarti bûn; yen ko kêm ù zêde dirfê japonan
bi wan diket.

BALAFIRVANEKI ERENSA ŞEREVANÎ

18

Eskeran zan! ko fermandari dixwaze ja¬
ponan bixapine û xafil bi ser wan de bigire;
herweki japonan di Sengeporê de kiri bû û bi
cilèn ingilizi daketi bûn bejê.

Serhengê alayè ji eskeran re da zanin
ko ewê dakevin giravên Silêman; ù bi ser ve
zède kir ù got:

Hon niho eskerine japonî ne; lê çek ù
giyanèn we èmêrîkanl. Hetani ko serbendê
we émir ne daye we tiflngê bermedin ù heke
bon bêgav man bi kêr ù qesatilrè li dijminê
xwe bidin. Ancax bi vî avayi hemla me
diçe seri.

Tabûra 19an li 7è Tebaxê bi fecara sibê
ve dakete bejê. Li qeraxè tu eskerên japoni
xuya ne dikirin. Fermandariyê erdekî welê
bijarti bû ko ji her war ù benderê dur. Heta-
ko mifrîza me gihaşte zinarê pêşln û hilkişi-
ya ser, em rast! tukes! ne hatin. Gava em hil-
kişiyan serê zinêr me ji dur ve gundek dit.
Li ber hilma gund nobetarek diçû wî seri û
dihate vi seri. Em ber pê çûn ù me nizingi lê
kir. Nobetdar tifinga xwe li me rast kir ù ji
me pirsl:

Hon ki ne?

Serdendê me bi japonlke xwerû lê vege.
rand û got: « Em eskerên dewriya sibehê ne,
her bij! Mikado ». Nobetdar tifinga xwe danî',
lê xuya dikir ko hêj di sikè de bù. Êd! di nav¬
bera me de 10-15 mêtir ma bûn. Nobetdar
got: « Ka parole bêjin » Heta hingê serbendê
me gihaşte nobetdar û lê sekini. Serbend
kulmek da erzlna nobetdar û ew xiste erdê.
Me ew ji çek kir ù pihêt girêda.

Gava em qederê sed mêtir! ber bi pêş
çûn ù ketin ser tehtekê me mifrizeke japont
dît. Eskerên mifrizê di dora agirekl de rûniştl;
qey kêf dikirin. Ko çavên wan bi me ketin
destên xwe hejandin û ban! me kirin. Bi ci-
lên me xapiya bûn û bawer kiri bûn ko em
japon in. Me bala xwe da ew ji me bêtir bûn.
Me meşa xwe kêm kir da ko hevalên me bige-
hine me. Û em hinek ji hev belav bûn. Di
navbera me de bi tenê mesafa çend mêtiran
ma bû. Serbendê wan li me hişyar bû û
tiştek gote sekerên xwe. Japoni li erdê
pehin bûn û em dan ber tiflngên xwe.
Me ji xwe da ber taldan û li silava wan
li wan vegerand.

Piştmêrên me il yen japonan jt gihaştine
erdê lihevxistinè ù hemla giravên Silêman bi
vê lihevxistinè dest pê kir.

126 7

_ _ CILÊN - -
JAPONI, MÊRÊN EMÊRiKANi
Ji 7ê Tebaxê ve emêrîkaniyan esker derê-

xiste bin derên giravên Silêman û serè.japonan
dikin. Rojnamevanekî èmêrîkanl bi navê Wallei'
Strong yê ko bi eskerên pêşin re daketiye
giravên Silêman di heqê wê hemleyê de bendek
nivîsandiye ù tê de gotiye:

Nivê şevê bù; fermandarê ïiemlê émir da
ko tabula 19an derkeve ser pire. Tabilr der-
kete jor, rêz bû ù qor girt; ez ji bi tabulé
re. Serhengê alayè piştl ko tabùr teftiş kir
émir da ko ji me re cilan bidin. Ma em tazi
bûn. Lê gava cil dane me, hingê me zan! iş
ci ye. Ji me re ciline japonî da bûn. Ji xwe
eskerên vê tabùrè tev de ji nav mêrên kinik
bijarti bûn; yen ko kêm ù zêde dirfê japonan
bi wan diket.

BALAFIRVANEKI ERENSA ŞEREVANÎ

18

Eskeran zan! ko fermandari dixwaze ja¬
ponan bixapine û xafil bi ser wan de bigire;
herweki japonan di Sengeporê de kiri bû û bi
cilèn ingilizi daketi bûn bejê.

Serhengê alayè ji eskeran re da zanin
ko ewê dakevin giravên Silêman; ù bi ser ve
zède kir ù got:

Hon niho eskerine japonî ne; lê çek ù
giyanèn we èmêrîkanl. Hetani ko serbendê
we émir ne daye we tiflngê bermedin ù heke
bon bêgav man bi kêr ù qesatilrè li dijminê
xwe bidin. Ancax bi vî avayi hemla me
diçe seri.

Tabûra 19an li 7è Tebaxê bi fecara sibê
ve dakete bejê. Li qeraxè tu eskerên japoni
xuya ne dikirin. Fermandariyê erdekî welê
bijarti bû ko ji her war ù benderê dur. Heta-
ko mifrîza me gihaşte zinarê pêşln û hilkişi-
ya ser, em rast! tukes! ne hatin. Gava em hil-
kişiyan serê zinêr me ji dur ve gundek dit.
Li ber hilma gund nobetarek diçû wî seri û
dihate vi seri. Em ber pê çûn ù me nizingi lê
kir. Nobetdar tifinga xwe li me rast kir ù ji
me pirsl:

Hon ki ne?

Serdendê me bi japonlke xwerû lê vege.
rand û got: « Em eskerên dewriya sibehê ne,
her bij! Mikado ». Nobetdar tifinga xwe danî',
lê xuya dikir ko hêj di sikè de bù. Êd! di nav¬
bera me de 10-15 mêtir ma bûn. Nobetdar
got: « Ka parole bêjin » Heta hingê serbendê
me gihaşte nobetdar û lê sekini. Serbend
kulmek da erzlna nobetdar û ew xiste erdê.
Me ew ji çek kir ù pihêt girêda.

Gava em qederê sed mêtir! ber bi pêş
çûn ù ketin ser tehtekê me mifrizeke japont
dît. Eskerên mifrizê di dora agirekl de rûniştl;
qey kêf dikirin. Ko çavên wan bi me ketin
destên xwe hejandin û ban! me kirin. Bi ci-
lên me xapiya bûn û bawer kiri bûn ko em
japon in. Me bala xwe da ew ji me bêtir bûn.
Me meşa xwe kêm kir da ko hevalên me bige-
hine me. Û em hinek ji hev belav bûn. Di
navbera me de bi tenê mesafa çend mêtiran
ma bû. Serbendê wan li me hişyar bû û
tiştek gote sekerên xwe. Japoni li erdê
pehin bûn û em dan ber tiflngên xwe.
Me ji xwe da ber taldan û li silava wan
li wan vegerand.

Piştmêrên me il yen japonan jt gihaştine
erdê lihevxistinè ù hemla giravên Silêman bi
vê lihevxistinè dest pê kir.

126 7



I I i m r u i i i i T I Tl I r

ESKERÊN EWISTRALt DI WELATÈN ROHELATÈ NlZING DE

TANGÊN ORDIWA MEKSÎKl JI TÎPÊN NÛ Dt TALÎM Û MENAWRAN DE

7 127 19

I I i m r u i i i i T I Tl I r

ESKERÊN EWISTRALt DI WELATÈN ROHELATÈ NlZING DE

TANGÊN ORDIWA MEKSÎKl JI TÎPÊN NÛ Dt TALÎM Û MENAWRAN DE

7 127 19



Taştiya vi şêri an şêrên
ko emêçêl li wan bikin wer
dixuye ko bi lier awayî ji
taştiya mireki bi gelekî qe-
lewtir û çêtir bû. Medhelokê gotiye: « Nan
û dew taştiya bi derew; nan û mast taştiya
bi rast, nan û şîr
taştiya mîr».
Herçi şêrên me
serê du -rojan
carekê pezekê di-
xwin an pezek
dixwarin.

Frensizan di
roavayê Efriqayè
de mistemlikeyin
hene. Vé pasiyè
di wan mistemli-
kan de sèr ewçend
zehf bûne ko pez
û dewarén gun¬
diyan ji 1 ( la şê-
ran roj bi roj kêm
dibûn, diqelihan.
Li gora hisabê
gundiyan séreki
serè du rojan pe¬

zek dikuşt; ji ga
û hêstiran pêve,
yen ko şêran ji
pezan kémtir di¬
rêji wan dikirin.

Ji bona şêr di¬
béjin ko heta mi-

SÊREK
Û SERÈ DU ROJAN PEZEK

şivanan ji mirovan nahe-
sibinin. Ji ber ko ew sérên
ha carina dest didin şiva-
nan jt.

Waliyè mintiqa Gaoyê rabû hêleke
şêran çêkir.Hêleli ser erdekl 60kîlométirî

dirêj dibû û ew
F->*- * -~~ "" qederê se rojan
*.. - v ajoli bû. Di vé

hélé de néçirva-
nan 27 şêr kuştin.

Li gora hisabé
gundiyan, bi vé
hêlê 2000 serî pez
hatine xelas ki¬
rin. Jiber ko ew
27 sèr ne hatana
kuştin wan di
salekê de 2000
pez wé bixwara-
na. Welê dixuye
ko gundiyan hisa¬

bê berxan ne ki¬
riye. Heke me
berxji bisab kirin
kara gundiyan
duta nebe jî ni¬

zingi wê ye. Ji
ber ko mihèn van
pezan li Biharê
wê bizên.

Ev ci serine
bextiyar bûn ko
di vî wextê tengBORÎZANÈN MEKSÎKÎ SEFERBR1YÈ (LAN DIKIN

rov teng nekeve ser, diréjî wî nakin. de ko carina weqiyek goşt bi destê m iro
Lé welê dixuye ko sérên wan welatan van nakave, wan hero niv pez dixwarin
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ÇÎR0KA KURDMANCÎ:

MIH Û SER 0 GUR

Carekê êleke koçera bar kir. Mihek
li şûna wara ma. Mihê jî rê girt û çû,
rastî mérgekê hat; mêrgeke pir xweş.
Mihê ji tê de warê xwe çêkir û za; du
berxên mê anîn.

xwe ve. 0 rebû her dû berx xwarin û
disa gote mihê: Carekê din ez vegerim
û te li vir bibinim ezê te jî bixwim

Gur da rê û çû; şêr hat. Mihê hal
û hewalê xwe je re gotin. Şêr go:

Meyizê, ezê xwe di pista vî kevirê
ha de veşêrim. Gava ko gur hat û gote
le ev mêrga min e. Tu bêje na ev mêrga
sère. Heke go ne mèrga mine; tu bêjeRojekê mihê dit vaye şêrek bi ser

de hat. Şêr je re got: Tu çima li vir i? hemaségavan ber bi vi keviré ha bavéje
Mihê go: Bi saya serê te ko tu siltanê u bêje vi kevirî ev mêrga min e, min

heywana yî, ez û berxikên xwe li vir
di vê mérgê de diçêrin

Şêr go: Qet tu hesaba meke ez li
pista te me, û şêr çû; mih jî ma.

Rojekê mihê dit vaye gurek hat. Gur
je re go: Ma tu nizanî ko ev mêrga min
e û tu bêî min hatiye û té de diçêri

Mihê gp: Ev mêrg, mêrga sèr e

Gur gû, na ev mêrga min e û ezê
her dû berxên te bixwim, ji delà çériya

JI ÇÈKÈN CENGÊ LIKOMOTlV
Relè trên û likomotîva ko wê dikisine ew ji ji hacetên cen«ê ne. .

Carina bi îşê du se saetan aliyek zora aliyê din dibe Ev du se saet
ji bi xurti ù piraniya wasteyên gnliastinê bi dest dikevin. Klisa me

likomotiveke ingilizi şanî dide ji tipê a Pesifik 4-6-0 »

qebùl kir.
Rabû şêr xwe di pista kêvir de ve-

şart. Gur hat û gote mihê, hêj tu li vir î ?

Ma min ji te re ne got ji vir hère.
Mihê go, ev mêrga şêr e; wi go na.

Axir mihê go, ji min re bi vî keviré ha
sûnd bixwe min qebûl kir.

Gur jî li tiştekî wilo binêkar bû.
Hema ber bi kêvir çû û go, ev gavek
û du gav û se gav. Li gava sisiyan

çavê wî bi çavê
şêr ketin, destê
xwe avête pêsîra
xwe û got: Bavo
ez bextè xwe xera
nakim, ev mêrga
şêr e.

Çaxê wilo go,
şêr ji pêl ve rabû
û ber pê hat û je
re got: Belê guro
ev bû mêrga min;
ji ber ko te ez li
pişt kêvir dîtim.
Lê te gava berxik
xwarin ev ne
mêrga min bû.

Şêr hema lepek
li qafê gur da û

gurdi cih dekuşt.
Çiroka me çû

deştê dé û bavên
me çûn bihuştê.
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1" ïJbP^TSSF ».
V

ZAD
Û SEBZE Û FÈKÎ

Xfelkê Ingilterê ji
bo karkirina vî şerî
ne bi tenê di febri¬
keyèn çek û cebir-
xanan, le di lier wari
de jî xebateke zor
dixebitin. Ci cotkari,
ci cenanî, ci bexçe-
vanî.

Herwekî me berê
jî goti bû erdê In¬
gilterê ne erdekî bi-
nan e. Beri}'a seri,
ingilizan ewçend guh
ne dida cotkarivè.
Lê piştî ko şer dest
pê kir ingilizan elienv tili îm/ni 'h; i Ikmi n iro di bexçe\tn \we
li şûna çîçekan her texlit sebzan diçinin û li gora mehceté nielisulen xwe

de

bajarekî dişinin bajarine din. Kli.>eyen \i iiipelî miayene ù p:ikêtkirina wan mehsû-
lanşanîdide. Kîmyagerek li wan hùr dibe, hi nan dikin sendûqan.hinên din ji kîsikan.

8 131 3

1" ïJbP^TSSF ».
V

ZAD
Û SEBZE Û FÈKÎ

Xfelkê Ingilterê ji
bo karkirina vî şerî
ne bi tenê di febri¬
keyèn çek û cebir-
xanan, le di lier wari
de jî xebateke zor
dixebitin. Ci cotkari,
ci cenanî, ci bexçe-
vanî.

Herwekî me berê
jî goti bû erdê In¬
gilterê ne erdekî bi-
nan e. Beri}'a seri,
ingilizan ewçend guh
ne dida cotkarivè.
Lê piştî ko şer dest
pê kir ingilizan elienv tili îm/ni 'h; i Ikmi n iro di bexçe\tn \we
li şûna çîçekan her texlit sebzan diçinin û li gora mehceté nielisulen xwe

de

bajarekî dişinin bajarine din. Kli.>eyen \i iiipelî miayene ù p:ikêtkirina wan mehsû-
lanşanîdide. Kîmyagerek li wan hùr dibe, hi nan dikin sendûqan.hinên din ji kîsikan.

8 131 3



JINIKA
KO DU CARAN HATI BÛ KUŞTIN

Dr. Tod kiri bù eqilê xwe
ko jina xwe bikuje. Gelek ne
bori qerara xwe bi cih ani û
ew kuşt. Tukes pê ne hesiya û
Dr. jina xwe di çaleke şeş pê
kûr de veşart.

Dr. di gundekl, ji Londrê bi
du saetan dur de, rùdinist. Dr.
cala ko jina xwe tê de veşarti
bù ji du emeleyên gundê xwe
re da bù kolan. Polisê gund
bi xwe ew çal diti bû û eme-
lan je re goti bû; me ev çal
bi emirê diktor kolaye. Herçi
Viyolêt, jina diktor di wan
rojan de winda bù bù. Digel
vê hindê tukest diktor bi kuş-
tina jina wl itham ne dikir. Ji
ber ko Dr. ew ne carekê, lê
du caran û cara paşin bi He^-i jinèi

awakl resmi kuşti bû, hêj bètir jinik di nav
xelkê de kuştl hati bù ditin.

Viyolêt, jina diktor sezayi kuştinê bû. Viyo-
lètê gelek caran bi hênceta konferansan terka
mala xwe dida ù diçû Londrê. Viyolêt ji lebatên
xaça sor, yani civata arikariyê ji bo nexweş
ù birindaran bù. Diçû Londrê ù şiret li xelkê

BERGEHEK JI TERSANEYÊN INGILlSTANÊ
4 135

Kurdmancan Kel n Şo Datinin ù Li Ber Çem ù Cowan nalava Xwe Dikin.
Ingilizi Ji Bo Vê Yekê Diçin Deslegali û Fabrlkan

dikirin ko bi ci awayî xwe ji bouibaranên
bewayi biparêzin.

Ev hêncetek bù. Di rastiyê de Viyolêtê li'
Londrê dostek hebû û diçù ba wi. Xortek bi
heşt salan je ciwantir.

Dr. bi xiyaneta jina xwe hesiya ù da bù
pey jinikê. Édi tu şik té de ne ma bû. Seveké,

.,,,..,, weke hergav jina wl ji
Londrê vegeriya bù. Dr.
bi xwlnsariyê ev gotin
dane rûyê jina xwe:

Viyolêt, tu bêbex-
liyê li min dikl, tu min
dixapini.

Viyolêt li ber xwe
ne ket_" il vegerande mê¬

rê xwe: Belê rast e,
herweki tu dibêji welê
ye, tiştê ko ji te têt ji
min re teqsir meke.

Dr. gelek qehiri, lê
deng ne kir; çû met-
bexê û ji jina xwe re
çayek çêkir. Viyolêtê çay
vexwar. Gelek ne borl
dilê wê li hev ket û jini¬
kê xwe avêt ser texte
mêrê xwe. Dr. lê temaşa
dikir ù li têsîrajehirêhûr
dibû. Belê ew, jehire-
ke xurt bû. Viyolêt mir.

JINIKA
KO DU CARAN HATI BÛ KUŞTIN

Dr. Tod kiri bù eqilê xwe
ko jina xwe bikuje. Gelek ne
bori qerara xwe bi cih ani û
ew kuşt. Tukes pê ne hesiya û
Dr. jina xwe di çaleke şeş pê
kûr de veşart.

Dr. di gundekl, ji Londrê bi
du saetan dur de, rùdinist. Dr.
cala ko jina xwe tê de veşarti
bù ji du emeleyên gundê xwe
re da bù kolan. Polisê gund
bi xwe ew çal diti bû û eme-
lan je re goti bû; me ev çal
bi emirê diktor kolaye. Herçi
Viyolêt, jina diktor di wan
rojan de winda bù bù. Digel
vê hindê tukest diktor bi kuş-
tina jina wl itham ne dikir. Ji
ber ko Dr. ew ne carekê, lê
du caran û cara paşin bi He^-i jinèi

awakl resmi kuşti bû, hêj bètir jinik di nav
xelkê de kuştl hati bù ditin.

Viyolêt, jina diktor sezayi kuştinê bû. Viyo-
lètê gelek caran bi hênceta konferansan terka
mala xwe dida ù diçû Londrê. Viyolêt ji lebatên
xaça sor, yani civata arikariyê ji bo nexweş
ù birindaran bù. Diçû Londrê ù şiret li xelkê

BERGEHEK JI TERSANEYÊN INGILlSTANÊ
4 135

Kurdmancan Kel n Şo Datinin ù Li Ber Çem ù Cowan nalava Xwe Dikin.
Ingilizi Ji Bo Vê Yekê Diçin Deslegali û Fabrlkan

dikirin ko bi ci awayî xwe ji bouibaranên
bewayi biparêzin.

Ev hêncetek bù. Di rastiyê de Viyolêtê li'
Londrê dostek hebû û diçù ba wi. Xortek bi
heşt salan je ciwantir.

Dr. bi xiyaneta jina xwe hesiya ù da bù
pey jinikê. Édi tu şik té de ne ma bû. Seveké,

.,,,..,, weke hergav jina wl ji
Londrê vegeriya bù. Dr.
bi xwlnsariyê ev gotin
dane rûyê jina xwe:

Viyolêt, tu bêbex-
liyê li min dikl, tu min
dixapini.

Viyolêt li ber xwe
ne ket_" il vegerande mê¬

rê xwe: Belê rast e,
herweki tu dibêji welê
ye, tiştê ko ji te têt ji
min re teqsir meke.

Dr. gelek qehiri, lê
deng ne kir; çû met-
bexê û ji jina xwe re
çayek çêkir. Viyolêtê çay
vexwar. Gelek ne borl
dilê wê li hev ket û jini¬
kê xwe avêt ser texte
mêrê xwe. Dr. lê temaşa
dikir ù li têsîrajehirêhûr
dibû. Belê ew, jehire-
ke xurt bû. Viyolêt mir.



Dinya şevereşbû... ne hêv, ne stêrk. Ber!
bi rojekê emelan di bexçê diktor de çaleke
bi car peyan kûr kola bû. Dr. dakete çalê û
du peyên din kola û cendekê jina xwe avête
çalê, ax berda ser û pê li axê kir. Çal vege¬

riya halê xwe ê berê; bi tenê car pê kûr; ne

kêm ne zêde.

Sibeterê emele hatine ser karê xwe ù ji
Dr. pirstn: Emê hêj bikolin?

Dr. li wan* vegerand û gol: no. Emelan
disan pirsî: Hingê emê ci tê de bikin?

Dr. emele anln hundirê mala xwa û ji
pêş çavên wan ve xişr ù xemlên jina xwe ù

herçi awaniyên ziv û zêr dane hev ù ew kirin
sendûqekê de. Dr. û emelan rahişte seudùqê
ù ew kirin çalê. Bi mer il hêran axa çalè ve-

digerandin ê. Di vê navê de polisê gund yê ko
di ber wan re dibori; li wan sekini û pirsl:
Di vê çalê de ci vedişêriii?

Dr. got: Dinya ye, ji lier bombai dinia-
nan... ez zêr ù zîvê xwe lê de vedişêrini.

Emelan got: Xişr "ù xemlên madame jî
tê de....

Poils keni ù got: Her bijî Dr. ji kû ev

fikira qenc hâte blra te...
Polis pişti mideki disan pirsî; Ev bûne

du roj ez madame nabiuim?
Dr: Çûyê Londrê.

Polis: Ji bo konfe-
ransên xwe ne?

Dr: Ji koni'eransan
pêve di wextê bombar-
diinanan de bi dennan-
kirina birindaran jî
mijûl dibe

Polis: her bijl nia-
dam... Emelan jî devè
çalê bi axê li.ji kiri bù
û niho pê lê dikirin ù

ax dişidandiii.

Dr. Tod di polisxanê
de; digote miietişê
polisê:

Cenabê niil'etiş ev
bûne se roj jina min
çû bù Londrê. Ji
hingê ve venegeriya.
Herweki bon dizanin
jina min di xaça sor

û di civata midafeha ehaliyan de dixebite.
Min ji te hêvi ye tu ji min re ji merkeza
civatê lê bipirsî...

Tod vegeriya malà xwe. Wextê nivro
xeber gihaşte mala diktor: Berl se rojan jina
wi terka merkeza civatê da bû û çû bù aliyê
bajêr yê bakur. Wê rojê dijmin Londrê bom-
baran kiri bû.

Dr. li tiênê siwar bù û dakete Londrê;
çû merkeza civatê. Je re dan zanin ko jina
diktor ber! se rojan çû bû bakurê bajêr û ji
hingê ve venegeriya bù. Di wê tanga bajêr de
se xanl hilweşiya bûn û ji lebatên civata arî-
kariyêji bo ehaliyan car peya hati bùnkustin.
Di nava wan de du jin jî hebiln ù yeke wan
hêj ne hati bù nas kirin.

Polisan Dr. bire ser cendekê jinika ne-
nns. Rùyê jinikê di bin keviran de welê peli-
xi bù ko naskirina wê ne hêsani bù. Lê Dr.
ew nas kir ù bi kelogiri xwe avête ser cendeki
ù bi qlr û gill got: Ax Viyolêt, ax...

Dotira rojê hikùmetê cendekê Viyolotê bi
ayinine eskeri da veşaitin Li ser tebùta wê
iiişana xaça şor diçirisj. Lê herçî Viyolêta
raslîn di bexçê mêrê xwe, di bin sendùqa zêr
ù zîvan de veşarti bû. Lê li ber çavê xelkê
Viyolêt şehîd ù qehremanek bù.
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Dotira rojê hikùmetê cendekê Viyolotê bi
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raslîn di bexçê mêrê xwe, di bin sendùqa zêr
ù zîvan de veşarti bû. Lê li ber çavê xelkê
Viyolêt şehîd ù qehremanek bù.
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LÎBÊRYE
CIMHÛRIYETA REŞIKÊN AZADKIRÎ

Li 17ê Çiriya-pêşîn es¬

kerên èmêrîkanl derketine
erdê Lîbêryayê. Lê ne bi
kotekî; lêbelê bi miwafe-
qeta hikûmeta Lîbêryayê.
Li gora gotina xeberdoxên
èmêrîkanl ev tevdîreke ih-
tiyatîûjiberihtimalahin
hereketên elemanan e.

Lîbêrye di roavayê Ef-
rîqayê, li pésberê Emêrîkê
û li ser behira Etlantîkêye.

Di sala 1816an de piştî ko
Emêrîkê resikén xwe azad
kirin, hin emêrîkanî
gihane hev û ji bo vege-
randina reşikan welatê wan
ê eslî, Efriqayé li tevdîrina
geriyan û reşikên xwe ber JINÊN méksîkî di fabrIkan de li şûna mêran dixebitin
bi erdê ko iro je re Lîbêrye dibéjin, şandin. Reşikên azadkiri beri ewilî H Mon-
rovayê bi cih bûn û hêdî hêdî ajotin hundirê welêt. Lê resikén welêt bi wan qaîl
nebûn û li wan hilatin; bû şer. Heta vé paşiyê resikén emêrîkanî bi tenê di pera-

van de hikim dikirin.
Di sala 1847an de bi

navê Cimhûriyeta Lîbêr¬
yayê hikûmeteke biserxwe
îlan kirin. Di vê cimhûri¬
yeta misteqil de îşê hikû-
metê nemaze misteşarên
emêrîkanî digerînin. Ji
xwe Lîbêrye digel isliqlala
xwe hêj bèlirdiniîne mis-
iinl'ki'kc ciiiéiikanî.

Mixdnré resikén ko ji
Eniéiïkayè hatine 12 000
peya ne. Herçi resikén esli
1700 000 in û di'diyanela
xwe a kevin de ne; texlîtek
piitparèzi. Resikén eniéri-

~ kanî tev de mesihî ne.
SEGMANEKÎ INUIJZI li! Lhli L IIACETÈN XWE u .. . r .. . .

Hatmên Lîbêryayê xur-
me, qehwe kewçûk û penbû ye. Hin kanên zêr û hesin ji tê de hene.
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BOMBE
Û YEN KO PÊ NEXWEŞ KETINE
Di şerê Brîtanyayê de, yanî wextê ko

balafirên elemanî bi şev û roj li Londrê
û li bajarên Ingilterê en din dixistin.ji
xelkê gelek peya bi nexweşîne esebî dike-
tin. Di nav wan de hin hene ko din bûne.

Bijîşkên Ingilîstanê ji alîkî ew ne-
xweş derman dikirin û ji aliyê din, ji wan
nexweşan re li'dermanine nû digeriyan.

Vê paşiyê di bajarê Bîrmêngamê de
bijîşkekî yani hekîmekî ji bo wan
nexweşan şiringeyek peyda kir û ew li
ser çend nexweşan hâte ceribandin. Welé
dixuye ko ji wê şiringê feydene mezin
de bêne ditin.

Ji wan nexweşan yek anin yekî
ko dîn bû bû şiringe li mile wl dan. Di¬
lê mêrik qederê car qeqiqan ji bîr ve çû.
Paşê dest bi xeberdanê kir û biserhatiya
xwe got: balafir çawan hatin, xelkê taxé
bi ci terzî ketine zêrzemînê û disan gava
je derdiketin çawan balafir li wan vege-
riyan û bombeyek li rex wan teqiya...-
Nexweş gava qala teqîna bombe" dikir, bi
nobeteke xurt ket ù qederê saetekê recifî
û xwe li textê>we da. Lê'pişti'ko nobet
borî nexweş vegeriya halê xwe ê berê,
hişê wî hâte serî; dîn weke berê, bû miro¬
vekî aqil û xelkê xwe ji nû ve nas kirin. PERAŞÛTÎSTÊN MÊKSÎKÎ DI TALÎMÊ DE

Heye ko bi vl dermanî ne bi tenê dînên bombardimanan lê dînine din ji aqil bikin.

DI ENIYA MIS1RÈ DE SEGMANÈN ORDIWA INGILÎZÎ, LI PÈS WAN TANG, RAD1BIN HICÛMÊ
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JI Ê MÊRTIR RE
Di bajarekî welatê ûris de ro.jna-

mevanên biyani fabrikeke çekan ziya-
ret dikir. Yeki ji wan di heqê wê
ziyaretê de bendek nivisandiye û tè
de çiroka jêrin gotiye:

Gava ez gihaşti bûm fabrikè
wextê xebatê lemam bû bù û emele
di hewşê re derbas dibûn ù diçùn
avahiya pêşmiqabil. Xwarinxana eme¬
lan tê de bû. Emele di ber me re
wek çemeki boş diherikin. Bê henitê
min çavên min bi xort û keçi¬
keke ketin. Keçik, keçikeke délai, bi
diflna xwe a ber bi jor lîpê jinên
rùsi dinimand. Hevalê wê xortekî
esmer bù ù cilên deryavanan lê bûn.
Xort linge xwe ê çepê bi avakl neadeti
datanl erdê. Qey linge wl bêi wl pê li
dikir; hêj bêtir wek dareki hişk diket
Mihendisê ko rêberiya me dikir, wi
wan nihêrt û gote me: Reben dikule,
qehreman e.

Mihendis binek sekinî ù paşê got: VI
xorti ù vè keçikè çtrokeke ecêb heye. Navê keçikè
Klèva ye. Ber! deh mehan keçik di xestexa-
neyên eskeri de dixebitl. Ne ko li nexweşan
difedkiri; lê di defterxana xestexanê de bi
nivîsanê mijùl dibû.

Herweki bon dizanin jinên me ji eskerên
me yen ko di eniya şer île ne diyariyan
dişinin. Îcar Klêvayê ji rojekê rabû pakéteke

erdê.

ji H
lê ci

DI ENIYA EFRÎQAYÈ DE HÈSÎRÊN ELEMANÎ
8 136

EDWARD HÛWR DI DEFTERXANA XWE DE
erdê diyariyê çêkir û ew ji eskerên eniyê re şand. Di¬

san bùye adet, jinika ko diyariyê dişine resmekl
xwe di pakêtê dike û li rex resmê xwe nav û
adrêsa xwe ù ji eskerê nenas re çènd pirsên
şiiin jî dinivîsine. Klêvayê ji li gora adetê
resmê xwe di pakêtê kir û li rex nivisand:
« Ji ê înêrtir re » yanî ji wl eskerî re ko di
şeran de ji hemiyan mêrlir derketiye. Diyariya
Klêvayê digel diyarlne din gihaşte eniyê û di
dema belavbûna diyariyan de ya Klêvayê bû
nesibê deryavanekt, bi navê Sarc.

Sarc pakêt vekir, li resimè keçikè temaşa
kir û lê heşmetkar ma Lê gava tişlê li rex
nivlsandi xwend dudil! pê re çèbù. Gelo, ew
___^^ di nav hevalan de ji hemiyan

mêrtir bù. Sarc dida eqilê xwe
ù qalliya xwe pê ne tant. Dawi-
yê resim û pakêt girtin; çû cem
zabitê xwe ù got ê:

Ev pakêt dane min; lê ez
hawar nakim ko di nav heva¬
lan de ê mêrtir ez im; ji lewre...

Zabit resim girt, lê temaşa
kir; ew şani eskerên xwe da
ù ji wan pirsl:

Çawan, we ev keçik
eciband

Deryavanan yekdeng û ye-
kawaz got: gelek, gelek...

Zabit got: Xtoediya wê
dibèje ev resim ji ê mêrtir re
ye; ê mêrtir kl ye?
Deryavanan: Ew keçik bi xwe.

Zabit disan got: Lê di nav
we de ê mêrtir kl ye? Bila ew
gavekê ber bi min ve were
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Li ber vê pirsiya 'yê deryavanan xwe
ker kir. Hem! mêr; hem; mêrine qenc bûn. Lê
disan heml wek her mêrê qenc nefspiçùk nian.

Zabit bihinekê sekini ù

disan got: Emê iro dirêji
dijmin bikin, di vè êrisè
de mèrtirè we ezê bi xwe
bibijèrim ù resimê delalê
bidime wi.

Zabit resim kire bêrikii
xwe ù piştl saetekê derya¬
vanan berda tabyeke dijmin.
Sarc di nav sefên dijmin
re xwe gihande betariyèn
neyar û bi destbombeyèn
xwe bera topçiyan da ù ew
revandin. Hevalên wî gihane
ser ù betarî zemt kirin.
Fermandariyê bi nlşanekê
Sarc mikafat kir ù zabitè
wî resim da ê.

Sarc resimê delalê kire
kûrlka xwe a çepê ù ew li
dilê xwe şidand. Silielirè
tabûra Sarc disan rabû
êrişê. Sarc vê carê hêj
bêtir mêranî şant da lê
pişti êrlşê darûbestekê ew
vegerande qerargahé. Sarc
birlndarbû bù. Birina wi xedar bù. Ew guhaslin
xestexaneke ji eniyè dur. Xeslexana ko Klèva
tê de dixebitl.

QEWANA TORPÎLEKÈ

TORPÎL BERÎ LI BEHIRÊ, JI QEWANÊ BI DER TÊT
137

Klêvayê di defterxanê de cilên hirînda-
ran ji hev dikirin, tiştên di bêrikên wan de
seh dikirin ù ew datanîn refikên dotaban.

Klêvayê di bêrika cilên Sarc
de resimê xwe yê ko xwina
Sarc sor kiri bù peyda kir.
Klêvayê gava ev dit'ji xwe
re ^ot: « È mêrtir birîndar
bùye il Iro di xestexana me
de ye ». Klêva rabû, çù cem
gerinendeyê xestexanê ù je
deslùr xwesl ko êdîdi xizmeta
nexweş û bii'îndaran de bixe-
bile. Gerînende destùra wê
da ù Klêva xwe gihande ber
scié « è mêrtir ».

Birina Sarc xedar bû; dilê
wi ji hir ve çù bù. Bi-
jişk bêgav mau il linge wî
è çepê jêkirin Sarc gava
çavên xwe vekirin li ber
serè xwe xwediya teswirè
dit, roj bi roj lier bi xèr bû.

Klêvayê terka wi ne da
il pişli ko Sarc ji xestexanê
derket, bù jina wi. îro her
du ji di vê fabrîkê de dixe-
bilin. Sarcê yekling nema
dikare çekanhilgire lê dikare

wan çèke, jina wî ji arikariya wi dike ».

Golinên mihenitis li hire qediyan û em
tev de ketin xwarinxanè. Bê hemtê xwe em li

wan digeriyn. Dawi-
yê me ew peyda ki¬
rin. Bùk ù zavê xwe
da bûn aliki ù li rex
hev rùnisti taxatin ù
tastiya xwe dixwarin.

FÊKIYÊ DAREKÊ
Rojekê mirovek bi rê
ve diçû, rastl darekè
bat. I.i'ser darê tişteki
sor ù s|ii dikir. Mêrik
nizingi lê kii; ci bibi¬
ne fistanè keçikeke.
Keçikè xwe bi dar ve
kiri bù ft cendekê wê
li ba dibû. Mêrik li şn-
na ko bigirl, keni û got:

Xwezl, sed xwezî
fèkiyên -lier darê ji vt
texllti biwan.
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bidime wi.

Zabit resim kire bêrikii
xwe ù piştl saetekê derya¬
vanan berda tabyeke dijmin.
Sarc di nav sefên dijmin
re xwe gihande betariyèn
neyar û bi destbombeyèn
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QEWANA TORPÎLEKÈ

TORPÎL BERÎ LI BEHIRÊ, JI QEWANÊ BI DER TÊT
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Klêvayê di defterxanê de cilên hirînda-
ran ji hev dikirin, tiştên di bêrikên wan de
seh dikirin ù ew datanîn refikên dotaban.

Klêvayê di bêrika cilên Sarc
de resimê xwe yê ko xwina
Sarc sor kiri bù peyda kir.
Klêvayê gava ev dit'ji xwe
re ^ot: « È mêrtir birîndar
bùye il Iro di xestexana me
de ye ». Klêva rabû, çù cem
gerinendeyê xestexanê ù je
deslùr xwesl ko êdîdi xizmeta
nexweş û bii'îndaran de bixe-
bile. Gerînende destùra wê
da ù Klêva xwe gihande ber
scié « è mêrtir ».

Birina Sarc xedar bû; dilê
wi ji hir ve çù bù. Bi-
jişk bêgav mau il linge wî
è çepê jêkirin Sarc gava
çavên xwe vekirin li ber
serè xwe xwediya teswirè
dit, roj bi roj lier bi xèr bû.

Klêvayê terka wi ne da
il pişli ko Sarc ji xestexanê
derket, bù jina wi. îro her
du ji di vê fabrîkê de dixe-
bilin. Sarcê yekling nema
dikare çekanhilgire lê dikare

wan çèke, jina wî ji arikariya wi dike ».

Golinên mihenitis li hire qediyan û em
tev de ketin xwarinxanè. Bê hemtê xwe em li

wan digeriyn. Dawi-
yê me ew peyda ki¬
rin. Bùk ù zavê xwe
da bûn aliki ù li rex
hev rùnisti taxatin ù
tastiya xwe dixwarin.

FÊKIYÊ DAREKÊ
Rojekê mirovek bi rê
ve diçû, rastl darekè
bat. I.i'ser darê tişteki
sor ù s|ii dikir. Mêrik
nizingi lê kii; ci bibi¬
ne fistanè keçikeke.
Keçikè xwe bi dar ve
kiri bù ft cendekê wê
li ba dibû. Mêrik li şn-
na ko bigirl, keni û got:

Xwezl, sed xwezî
fèkiyên -lier darê ji vt
texllti biwan.
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DI BEHIRA SPJ DE BI
VAPORQEFLEYAN RE

Mixàbirê royterê, Con Nîkson, biserhetiya vapor-
qeflekê bi awayê jérîn dide zanîn:

Balafir firiyan û bi lez bilind bûn. Xuya dikir
ko me û dijmin roeê li hev bixista.

Li ser cenkeştiya me çûn û hatina zabit û der¬
yavanan şidiha bû. Lê gelek ne bori ev çûn û hatin
sekini û bêdengiyek kete doré. Herkes gihaşti bû
şargeha xwe û li hêviya emirê agirkirinê dima. Vê
hêviyê gelek ne ajot... bem... bem... bem...

Topên me en dûravêj û balafirşiken, devên wan
ber bi ezmên, dest bi lêxistinè kiri bû.

Piştî her derbê di sînga ezmên a zelal de niqteke
reş peyda dibû. Di piştre ew niqte vedibù, dibû gulo-
kek, û paşê gulok ji hev de diket, li sînga ezmên
belav dibû û ewirine reş ji ber hev dikişiyan û

rûyê ezmên digirtin.
Ji mile din bombeyên ko diketin dora keştiyê, sînga

behirê diqelaştin, birîn dikirin. Lê devên van birînan
zû dihatin hev û behira kupiyayî ji nû ve radibû.

Ez di keştiya emîral de bûm. Me vaporqefleyek ESKERINE ORDIWA MEKSÎKÎ
ji Skenderiyê dibir Maltayê. Me hêj nû terka bendera misrî da bû ko balafirên
dijmin bi me hesiya bûn û dirêjî me kiri bûn. Balafirên dijmin da bû ber çavên

xwe bi kîjan fedakariyê
hebe rê li qeflê bigirin û
Maltayê bê zad û çek û
cebirxane bihîlin.

Zabitê -mesafepîv dida
zanin ko ji Maltayê re hêj
160 mil mane; îşê çend
saetan. Saet jî piştî nîvro
dido û nlv bû.

Di vê navê de birea
dîdevaniyê dida zanîn ko
ji dur ve cenkestiyén dij¬
min xuya dikirin. Emîral
emirê xwe da û got: « Nlvê
stolê ewê biqeflê re bimine,
nlvê din ji wê hère pêşiya
dijmin ». Keştiya emiral
bi vi nîvî re wê biçiwa.

Me berê xwe da dij¬
min. Gelek ne bori nie
s'.ola dijmin bi çavên xwe
dit. Stola dijmin xurt bû.

WENDEL WILKI NIMINENDEYE MR. RÛZWELT Me se bertorpiyorên mezin
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ditin. Keştiyên mayin xuya
ne dikirin. Dijmin dûveki
qalind da bû dora xwe û

di pas wî re xwe kar dikir.
Di saet dido û çil û pêne
deqlqan da dijmin dest bi
lêxistinë kir. Di navbera
me de bi tenê du mil ma
bûn. Balafirên dijmin ji
pardariya vi seri dikir û

geh li me, geh li qefle
dixist. Topên me en bala-
firşiken bera balafirên dij¬
min dida. Birekî wan bi
şûn de vegeriya. Me yek
xiste behirê.

Me û stola dijmin heta
saet sise û çarîk li hev
xist. Di vî wextî de
dijmin agirê xwe belal
kir. An dijmin çavê xwe GENERAL DE GOL DI KÛÇEYÈN ŞAMÊ DE
da bû rêvé an jî xwe da bû ail û xwe pêk tanî. Lê cm je ne geriyan û me da
pey. Gelek ne bori krewzoreke talyanî xwe şanî da. Krewzoreke mezin, ji ya
me meztir ûxurtir Lê emîral guh ne da mezinahiya krewzorê û em ber pê çûn
û me bera krewzorê da. Dijmin li me vegerand; bû teqîna topan û vingîniya ba¬

lafiran. Ji niskeké ve keşliya me hejiha-ju bixêriya keşliyê ket erdê. Di dora me de hin
tişt dişewitin, perçeyên cilên eskeran difirîn. Li rex min deryavanek keti bû erdê

û xwîneke boş je
diçû. Ez li emîral
geriyam. Emiral li
cihê xwe bû, wek
heykelekî ji piyan
sekinî, bi tenê ça¬

vên wi diliviyàn.
Min digot qey

krewzora talyanî
hingafti bû me.
Lê paşê me zanî
ko tiştê ' ko . li
krewzora me keti
bû, bombeke ba¬

lafiran bû. Balafi¬
ran bi vê hingafi-
nê bés kir; rûyê
xwe ji me badan

GENERAL DE GOL DI BERISTANÊN EFRÎQAYÈ DE û bi ser vaporên
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barkêş de çûn. Kola
ingilizan rabû bû.
Zabitan nav di der¬

yavanan dida û di¬

got: « Wi talyanî ji
dest merevînin, şanî
wi bidin, hon kîne».
Emîral jî bi ser ve
zêde kir û got: « Min
ji krewzora talyanî
re derbeke xurt
divêt ».

Hêj deh deqîqe
ne keti bûn navê ko
bi derbekè de ji
hemi deryavanan
dengek rabû: her
bijî... her bijî...

ïngilîzan krewzo¬
ra talyani hingafli
bû. Krewzorê berê
xwe ji me bada ù çû.
Diçû, diçû ko biri¬
na xwe derman bike.

Sael bû bù şeş û

çil û pêne deqîqe.
Dijmin ji megeriya;
agirù birûskên xwe
belal kirin;rojjîdiçû
ava. Vè carê balafi¬
rên lorpilavéj bi ser
me de girt. Torpil
diketin avê û bi
hindava me de diha¬
tin. Min bihina xwe.

bi xwe de digirt û li
wan teniaşa dikir.
Hin di rasl, hin di
çepê me re diborîn.
Balafir ji bi dur ke¬

tin. Dinya ji bû bû
tari, me xwe gihande
qéflë. Qefle di hezar
xêr û selameti de bû.

12

Di beristanèn Efriqayê de nemaze tevgei a balafiran xurt e.
Topçiyên balaûrşiken çavnèriya wan dikin. Di klişa me de dîde-
vanên topçiyan di dùrahiya ezmên de li balatirôn neyar digerin.

Ko ew ditin wè bera wan bidin.

Di ZIRTXANEKE LONDRÊ DE LEHÎSTIKA GOGÈ
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GENIM BER Cl RENDFRÊN WELATÈN ROHELÊ

GREMLÎN
AN CIN Û PERIYÊN BALAFIRAN

Heye ko hin dibéjin ko
çîroka cin û periyan bi
tenê di wclalén rohelè de
hene ù ev ji ber nezaniya
xelkè wan welalan e. Lé
rasti ne welè ye û xelkè
Ewropayê jî gelek caran
qala van mexlûqan dikin.

Ji hemiyan xerîbtir ew
e ko balafirvanën ingilizi
di ezmanan de ji ew mex-
lûq peyda kirine. Rorjna
meyên wan ji çêl li wan
cinan dikin. Dibéjin ko ev
cinén ezmanan di şikilê kôvroçkaii de balafirè têne dilin û destên xwe didin
ne; bi tenê seri serè insanan e. Balafir- peiwanê û pisli ko perwane sekeni, wê
vanên ingilîzî ji wan re Gremlîn dibéjin. ji nù ve digcrinin.

Balafirvanekî der heqê wan gotiye: Dibéjin ko Gremlîn di welatèn rohe-
Gremlîn ji nav ewran dertên û li bas- latè nizing de peyda bûne ù dane pey
kekî balafirê siwar dibin; dikevin oda balafiran û çùne welatine din jî.
makinan; bi wan dileyizin. Gava balafir Li gora balafirvanan Gremlîn jî wek
daté û dideyne erdê Gremlîn li pişt cinên din du texlît in: rihên qene û

rihén xebîs. Ji lewre
heke îşê balafirva¬
nekî çù serî dibéjin
Gremlinê wî ji en
(|enc bû. Û heke
tifaqek lê qewiini
diSan sue bi aliyê
Gremlin ve didin û

dibéjin ew ji yen
xebîs bû.

Gelek balafirva¬
nan gotiye ko me
cinên ezmanan di-
tine û pê re rûniş-
tîne lê tiwan yek ji
wan; cinan ne girtiye
û şani hevalén xwe

BALAFfRA ŞÎKESTÎ Û BALAFÎRVANÈ XELASKIRl ne daye.
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RESÊ SEVE
SEFÎREKÎ INGILÎZÎ EW ÇAWAN DÎTIYE

Mebêjin ko reşê şevê an terşê
şevê bi tenê di welatèn me de hene
û bi tenê em wan dibînin. Ev tişt
li Ewropayê jî heye û carina mi-
rovine mezin jî wi dibînin, û
dibéjin me ew dit. Ji ber ko ji
wan re welê xuya bûye.

Lord Defrin dîplomateki ingili¬
zi, wextekî li Parîsê sef îrê Ingilîs-
tanê bù. Lord reşê şevê dîtiye û
hin civatên Londrê yen ko bi van
tiştan mijûl dibin midekî dirêj bi
çîroka Lord xerik bùne.

Lord bi xwe biserhatiya xwe
bi awayê jêrîn qise kiriye û goti¬
ye: « Rojekê dostekî min, Henri
R. ez ezimandi bûm Irlande, mala
xwe. Min ezîmeta dostê xwe qebûl
kir û ez çûm cem wi. Pişti şîvê mêvanên din
vegeriyan malên xwe û ez ji çûm oda ko
dostê min ji min re texsîs kiri bû.

Dinya heyveron bû. Ez ketim nav cihan
û zûka di xeweke giran re çûm. Şeş saet ji şevê
çû bùn. Ji nişkekê ve ù bi diltengîkê ez hişyar
bûm. Qey min sehiw girti bù, ez ditirsiyam, min
digot qey tifaqek ewê li min biqewime. Min
li ser diwaran sebwîr ù xeyaletine ecêb diditin.
Ji ber tava heyvê dinya bi roui bù. Digel vê
hindê min cira jî vêxist. Lê bêfêde. Dengine
xerib bi guhê min diketin.

JI

14

BOMBAVÊJÈN fNGILÎ/î YEK BER Bf DIJMIN
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ŞER, HENEK 0 RASTl. JI ROJNAMEKE INGILÎZÎ:
Hitler car ji termandarên xwe ezil kirin û kumên wan kirine

serè xwe. Bi vî' awayt Hitler bûye serfermandarek
pêncserî. Lê digel vê hindê îşê xwe ne bire t.

Ez rabûm û ber bi pencerê çûm da ko
bibinim ev deng ji kû dihatin. Di heyveronê de
darên bexçê en kevnare yeko yeko jxuya
dikirin û dengekt kirêt û xerîb ji nav wan
daran radibû. Ma ew dengè ci û kê bû? Di vê
navê de min peyayek dit. Mêrik di nav daran
re dihat û barekt giran di pista xwe de hil-
digirt. Barê mêrik sendûqek bû. Gava min
rind balax,ve da-yê min zani ko ew sendûq
tabûtek e. Min deng lê kir ù got ê: Tu kl yi?
Ev ci tabùt e ko di vê şevê de hildigiri? Tu wê
dibl kù? Tu ins I, an cin 1?

Mêrik ber bi min
ve ziviri û hingê min
rûyê wî dit. Ci rûkê
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Mêrik li min vene-
gerand û digel labûta
xwe winda bû. Ez ke¬

tim nav daran û lê
geriyam. Min lu şopjê
hilnani. Lê rûyê mêrik
li mejiyê min hati bû
neqiş kirin.

Sibeterê min ji xwe¬
diyê malê zan! ko

8

RESÊ SEVE
SEFÎREKÎ INGILÎZÎ EW ÇAWAN DÎTIYE

Mebêjin ko reşê şevê an terşê
şevê bi tenê di welatèn me de hene
û bi tenê em wan dibînin. Ev tişt
li Ewropayê jî heye û carina mi-
rovine mezin jî wi dibînin, û
dibéjin me ew dit. Ji ber ko ji
wan re welê xuya bûye.

Lord Defrin dîplomateki ingili¬
zi, wextekî li Parîsê sef îrê Ingilîs-
tanê bù. Lord reşê şevê dîtiye û
hin civatên Londrê yen ko bi van
tiştan mijûl dibin midekî dirêj bi
çîroka Lord xerik bùne.

Lord bi xwe biserhatiya xwe
bi awayê jêrîn qise kiriye û goti¬
ye: « Rojekê dostekî min, Henri
R. ez ezimandi bûm Irlande, mala
xwe. Min ezîmeta dostê xwe qebûl
kir û ez çûm cem wi. Pişti şîvê mêvanên din
vegeriyan malên xwe û ez ji çûm oda ko
dostê min ji min re texsîs kiri bû.

Dinya heyveron bû. Ez ketim nav cihan
û zûka di xeweke giran re çûm. Şeş saet ji şevê
çû bùn. Ji nişkekê ve ù bi diltengîkê ez hişyar
bûm. Qey min sehiw girti bù, ez ditirsiyam, min
digot qey tifaqek ewê li min biqewime. Min
li ser diwaran sebwîr ù xeyaletine ecêb diditin.
Ji ber tava heyvê dinya bi roui bù. Digel vê
hindê min cira jî vêxist. Lê bêfêde. Dengine
xerib bi guhê min diketin.

JI

14

BOMBAVÊJÈN fNGILÎ/î YEK BER Bf DIJMIN

142

ŞER, HENEK 0 RASTl. JI ROJNAMEKE INGILÎZÎ:
Hitler car ji termandarên xwe ezil kirin û kumên wan kirine

serè xwe. Bi vî' awayt Hitler bûye serfermandarek
pêncserî. Lê digel vê hindê îşê xwe ne bire t.

Ez rabûm û ber bi pencerê çûm da ko
bibinim ev deng ji kû dihatin. Di heyveronê de
darên bexçê en kevnare yeko yeko jxuya
dikirin û dengekt kirêt û xerîb ji nav wan
daran radibû. Ma ew dengè ci û kê bû? Di vê
navê de min peyayek dit. Mêrik di nav daran
re dihat û barekt giran di pista xwe de hil-
digirt. Barê mêrik sendûqek bû. Gava min
rind balax,ve da-yê min zani ko ew sendûq
tabûtek e. Min deng lê kir ù got ê: Tu kl yi?
Ev ci tabùt e ko di vê şevê de hildigiri? Tu wê
dibl kù? Tu ins I, an cin 1?

Mêrik ber bi min
ve ziviri û hingê min
rûyê wî dit. Ci rûkê
kirêt û hewilnak. Bê
hèmtê xwe min xweji
pencerê, da pas. Digel
vè hindê min dixwest
ez bizanim ev ci ye. Ez
daketim bexçê ù min
nizingi li mêrik kir û got
ê: Tu vê tabulé dibi kû?

Mêrik li min vene-
gerand û digel labûta
xwe winda bû. Ez ke¬

tim nav daran û lê
geriyam. Min lu şopjê
hilnani. Lê rûyê mêrik
li mejiyê min hati bû
neqiş kirin.

Sibeterê min ji xwe¬
diyê malê zan! ko

8



mirovekî wélê di wan doran
de nîne û li wê rojê di taxa
wi de kes ne miriye.

Heke tiştê ko ezê niho
qise bikim li min ne qenimiya
min mesela mêrik û tabùtê bi
temamî ji blr dikir.

Belê, piştî çend salan hi-
kûmetê ez kirim sefîrê Parisê.
Li gora adelê, wezareta xari-
ciyê di otêla mezin de ji şe-
refa min re ziyafetek da. Se-

flrine din û hin mirovdewle-
tên frensizî ji lê hati bûn
ezimandin.

Gava ez gihaştim otêlê û

min kir ez li esansorê [1J siwar
bibim, bê hemtê xwe min xwe
je da pas. Ez ji ber mirovê
ko esansor dişixuland revî
bûm. Belê memûrê esansorê
eyn ew mirov bi xwe bù ko
ber! çend salan di bexçê dostê
min Henri B de tabùkek kiri
bû pista xwe û ji nav daran
li min derketi bû. Ma ew cire
wî i .-, a a a r i i'i TANGEK JI TIl'E HONEY Dl Qhati bu vê derê, li hire ti dikir ^
û ew ki bù. Ma ne diviya bù ez van seh bikim. I-ê beriya ko bigehim ê

Ji lewre min nerè xwe da oda gerinendeyê otêlê. esansorê qetiya bù ù

ADA MISIRÉ DE
qirîn bi otelê ket. Şirita

esansor ji qata pêncan
keti bù jêr-
Peyayên tê de
tev de birîndar
bù bùn. Herçi
niêrikêmin mê-
rikê ko li Ir¬

lande bi şev
tabûtek hildi-
girt ù li Parîsê
esansora otêlê
dişixuland hati
bù kuştin.

Me kir ne kir
lê me nizanî ew
mêrik ki bù û ji
kù hati bû.

HIN SIWAR JI ALAYA MEI.ÎKK t«QE YA XAS LI PE.Ş SERA MËI.ÎK

X 143

U| Esansor tex-
lîtek odeyek e; lê
siwar dibin û pê
hildikişin qatên
avahiyén bilind.
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CKJINEKE
ÇEKOSLOVAKAN

Miletê çek miletekî şe-
rûdî û ciwanmêr e. Di
tarîxa eskeri de fennandarô
çek Yan Jijka gelek bi nav
û deng e.

Di şe ré 1914-l8an de
çekan qederê 150 000 esker
da bûn hevalbendan. Ev
esker tev de peyayên sivil
bûn ko bi dilê xwe, xwe
kiri bûn esker. Van 150000
eskeran hingê di rex heval¬
bendan de şer kiri bû û
bi kêri wan hati bûn.

Di vî seri de jî çekan,
piştî ko welatê xwe ji dest
dane, di welatèn hevalben¬
dan de gihane hev û bi wan
re şerê mihwerê dikin.

Çekan di vî seri de li
Polonyê, Frensê, Rûsyê û
di welatèn rohelatê nîzing
de gelek bi kêr hatine. Ra-
lafirvanên çek di şerê Rrî-
tanyayê de bi balafirvanën
britanî re şerê elemanan
kirine. Di şerên Lîbyayé de
jî çekan mêranî şant daye.

Klîşa me serferman
darè ordiwa çekî gênerai Inger şani dide. inger bandêrekê dide eskerên xwe.

EV KLÎŞE SÛRETÉ PLANA TERSANEKE EMÊRÎKANÎ ŞANÎ DIDE. TERSANEKE NÛJEN
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STRANA KURDMANCI:

SERÈ BESTÊ BELERA
Mîro; mala bar kir ji beriyê
Danî li çemê Zihêriyê
Derbas bîn H keleha Rihaniyê
Şahîn axa bi se denga li mîr Sèvdîn dikir gazî
Digo, bi serê te û bavé te kim
Mira asê bine li ber xerc û xeracê mîrîtiyè.

Mîro; dilê mi li ber waswasê
Me dîwan danî li ser banê vê kinyasê
Şahîn axa bi se denga li mîr Sèvdîn dikir gazî
Digo se cara bi serê te kim
Mira li ber xerc û xeracê me mane asê.

Mîra siwar bîne li va êrdeka
Mi heyf û sed mirxabin
Vé sibè kuştine Qasi in axa dîkè nav ordeka
Me şerilco danî bî li pêşî mala
Lawo! şor bîne li ber kendala
Min heyf ù sed mixabin
Vè sibè kuşline Emerê Silêman, li bin Darên-xezala

Me şeri ko danî li Qesra-kalè, li qwîna çiyê
Mîr Sèvdîn kaxezek rêkir pey eşîrên Bihta
Bila vè sibè ji geliyê Hesana daxweşihîn bêne pêşiyê
Lô lo mîro! ci dinyakê li min bi dewran û kîn e
Hi'spn bînin lê bikin rixtun ù ziii e

Xw edè zêde bike dewleta Bedir-Xan begî, ya mîr
[ Sèvdîn e.

Lo lo miro! Havîn e, dinya germ e

Tu vè si lié rabe, soit* bêxe, gorc nerm e

Vè sibè Ilaci Itéra teis ù talan biiin
Mi* ji gii'gir û miré hnkimên cihê Bihla serin e.

SERÉ KEHNlQlRÉ
Mîr siwar bû çû Cizîrê
Gelî xulamino bikin raû tekbîrê
Me vê sibê şer e ser Kehnîqîrê.
Mîr siwar bî li rêo
Koma xulama li pêo
Ra û tekbir bi des Xudéo.

Ci çadira zeng û zincarî
Dûyè tifinga çû erşê tarî
Vê sibehê kuştine Qasimê zêbarî.
Ci çadira li hire rikinî
Dûyê tifinga bi hevdû sekinî
Vê sibekê kuştine melekê Divine.
Ci çadira li xabûro
Dûyê tifinga bûye tenûro
Vî sibekê kuştîne hacî Yexmûro.

Ci çadira raserî mala
Seîd begî çeper çêkirin, gûşî mala
Vê sibekê kuştine hacîkî evdala.

Ci çadira li merxê da
Seîd begî xwe berda, li avê da
Wey sed cari sihetnexweş be, Elî qalikan tifing lê da.

"Wey nayê sed car) nayè
Xwîskè korê nemayê
Mîra mîr qelandin ji dinyayê

Qutilkê Mîr Miheme nifsiya
Ma kê digo bi Xwedê kî mîr Mihenie sêwiya
Wey dayê ti miii dayè
Dayiltè korê ne mayè
Seîd beg sêr e, lew ne dihat rayé.

wextê liakimnn
ev didin.

stranèn lin ji s t nui en cihû Bolnn in û ji
Her du ji ifnret bi h in kirricyên larîxî

DEKAR
Di roavayè Efïiqa-

yê de ji Cebeltariqê heta
Pozê-kapê ji Deluirê te-
kfizlir bender nine. Di
snla 1761è de Dekar
mislemlekeke fiansizi
hute Han kirin. Pi.şlî
salekê fransizan dest bi
çêkirina bendeiê kir il
di salal867nn de bender
ji çitn il Imtinu vaporan
re liate vekirin.

Dekar di mislenilika
Senègnlè de ve, lê ji lier
ehemiyeta xwe merkeza
heml elïiqa l'ninsizi a

navln tôle liesèb. Di sa¬

la 1887ml de nifiïsa wê
2500 paya bnn. Di sala 19401 de ev nifils giliaştiye 7fi00i. Dekar lii cibê xwe ê cexrafî gelek
bi eliemiyet e. Pişti mitareka Fiiinsê gelek caran qala wê dikin. Diliêjin ko eleman dixwa/.in
bendera Dekarê bêxin destên xwe il wê ji noqarên xwe re bikin wargeli. Noqarên ko ji
Dekarê rabin dikarin bi ralieti xwe bigehlnin vaporqefleyên emèrikani yen ko di Etlantikê
de digerin. f.è ingiliz il emèrikani lê gulidar in.
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TR'AFALGAR SKWÈR
TRAFALGAR SQUARE

Xelkê Brîtanyayê bi
adet il sinçiyèn xwe ji
hin miletèn Ewropa na-
vfn gelek biferq in. Berl
hertişt! yê ko di ingili¬
zan de dikeve ber çavên
mirovan pesdengiya
wan e. Di qeliwexaneke
ingilizi de sed peya he-
bin jl tu dibêji qey bi
tenê çend m.irov tê de
rûniştl ne ù li silnà ko
baxêvinbi işaretan mex-
sedên xwe ji hevûdin re
didin zanin. Ewçend bê-
deng û nizim diştexilin.

Ji mile din ingiliz
liez nakin di ciliên ber-
dayl de li hev bigehin
hev ù xwe şanî xelkê
bidin. Hêj çêtir liez dikin liêi ko bêne dilin bibinin. Digel
fngillstanê meydiinek heye, je re Tral'algar-Skwêr dibéjin. Il

hindè li
i/. bi a

Lon.
rleyî

lié li
di wt

payitexté
nievdanê

de têne ser hev û kom dibin. Di rojên xweş ,1 bi tav de jî xelkê Londrê di wê meydanê de
digenn. Klişeyên vi rùpeli ù rùpelè pêşin hin bergehên Trafulgar Skwêr sa ni didin.
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Pêrar gava balafirên ARMANCÊN ïngilîzan da eqiléxwe
elemanî sev û roj li Ingil- BALAF|RAN 0 XETÉN BIR0Nl û ji vî derdî re dermanek
tere dixistin bive nevê ji 	 ^^ 	 peyda kir. ïngilîzan ji ro-
balafirvanan re bi şev dltina armancan navêjinewek yê elemanan çêkirin û ew
zehmet bû. Elemanan je re tevdîrekdîl danîn hindava ko balafirên rieyar tê re
û bi vê tevdirê balafirvanan bi şev jî dihatin. Ingilizan di wextê hatina bala
armancên xwe
bi raheti peyda
dikirin û boni ba-
yên xwe berdi-
dan ser wan.

Tevdîra ele¬
manan ev bù: li
peravên behira
Manşê û ji hev
dur, du ronàvê-
jên xurt danîn.
Bi şev ronavêj
vêdixistin û be¬

rê wan didan
armancè. Xetên
biroiiî yen ko ji
ronavêjaii ber
bi armancè ve
diçûn di ser ar¬
mancè re digi-
han hev.'
Balai ii an didan

pey wan xetan
ù gava digi h as-

lin cihê ko xetè
bironi digihan

firan de ronavê-
jên xwe vêdixis¬
tin û xetên wan
di ser zevî an
erdên vala re di-
gihandin xetên
ronavêjên ele¬

manî. Bi vî awayî
balafirvanën e-
lemanî gelek ca¬

ran bombeyên
xwe bera zevî û
erdên vala didan.

ïngilîzan bi-
rêva tevdîra
xwe edilandin û

xetên ronavêjên
xwe zêde kirin.
Gava balafirên
elemanî vedige-
riyan wargehè
xwe ingilizan
xetine welê di¬
xistin ber wan
ko ew midekî
di ser behirê reKALO DI BEXÇEYÊ XWE DE DIKESIXlNE _ ow ^1I11C lc

hev bombayên xwe berdidan û bêî ko tayih diman û bi koteki riya xwe peyda
wê bibînin dihingaflin armancè. Vî hall dikirin û xwe cligihandin wargehén xwe.
ingiliz xisli bû telaşê. Bi vî awayî Bi vî awayî ingilizan gelek caran balafir-
zerereke mezin digihabajarên lngilistanê. vanèn elemanî şaş dikirin.

HEJMARA HAWAKÉ A 50Î LI 15É ÇIRIYA-PÊ.ŞÎN BELAV BÛYE, LÉ BIGERIN 0 TÊ DE BIXWÎNIN:

Tefsira Quranê, Gramêra kurdmanci, Diwana Melê, Klêopatre, Memozlna Xanl,
Malikeke Haliz, Marşa Felatê, Rewşa Dinyayê, Piroziya Cejinè.

Kiriyariya Ronahiyê : 500 qirùsèii sùrî.

Xwedî û gerînendeyê berpirsiyar : Mîr Celadet Alî Bedil-Xan . Şam Sûriyê
Dir*rtpnr Propriétaire: Emir Diéladet Aali p^ "-"*- Damas Svrie
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ÇlROKA RURDMANCf:

KER 0 HEFT GUR
Li dora gunda kerekl bê xwedî hebû; pir

şepirze ba bù. Ji ber ko heçî î,ekî wî heba li wl
kerf dikir. Ker ji sixrê xelkê hingî aciz bù bû
hema ji xwe re bi navsera çiyay! ve hilkişiha.
Bi rê de rastî rovîkî hat.

Rovî go: « Ha ker, tê çl kû? » Ker go:
« Quzilqurta bavé ker ». Rovf go; « Lê ez bême
çi? » Ker go: « Rê ker kurtan î zer, sênîk ceh
li ber ». Rovî wilo got û go: « Ma tu min bi
xwe re nabî.' » Ker go « Ma çima ez te na-
bim ». Herdû bi hev re çûn; rastl beranckî
hatin.

Berên ji go: « Ha ker tê çl kû? » Ker dlsa
go: « Wilo mebê, bê ker, kurtan î zer, sênîk ceh
li bqr » Heran jî wilo go ù bi wan re çû.

Hi rê de li dîkekî rast bûn. Ew jî bi wan
re çû. Kîvroşkek jî giha wan. .li xwe re çûn
navsera çiyê, mêrgeke xweş dîtin û tê de man.
Ker jî qelew bû û bitir bû. Ker gote hevalên
xwe, go: (ielî hevala, zira min hat, divê ko ez
bizirim.

Hevalên wî je re gotin: Malava tê çawa
bizirî, û em di navsera vî çiyayî de ne; gurin

wé bi me bihesin; de me hemiwan bixwin.
Ker go: Nabê ileh divê ko ez bizirim. Axir

kirin ne kirin ker qaîl ne bû. Kerê res dest
bi zirandinê kir.

Heft gur jî nêzîkî wan hene. Dengê kêr
kirin. Her heftan ji hev re got: Gelo ev çi
deng e tê. Yekî ji wan go: Ka ezê herim, bê ev
çi ye. Hevalên wî go de hère.

Gur rabû, hat dît. Gava ker û hevalên xwe
di mêrgê de ne; bê xwedî û bê xwedan. Hema
kêfa gur hat û ber bi wan çû; ji cih xwe zer
kire gunên kêr. Hema kêr her dû rehnên xwe
li stiwê gt;r şidandin û beran ji pist ve rabi-
wé bi poşan; dîk çû ser pista kêr bang da;
rovî erd kola û kîvroşkê da xapa. Bi vî karî
berên gur bi poranehis kir.

Paşî gur ji nav lepên wan lilitî, lê nîvmirî
çû giha hevalên xwe. Hevala je pirsî go, bira
le çi dî; go bira qet deng mekin ez çûm min
qewmek li wir dî! kes ne biné; go çawan; go
çaxê ko ez çûm hema serê min kirine nava
du latan il bi du mêkutan li nav pista min dan
û yekî ji wan yasîn fi ser min dixwendin ù
yekî dida xapa li kèfenê min digeriha û yekî
jî tirba min dikola.

Hema her heft guran ji cih baz da. Cotin,
gidî em ji lepên wan xelas bûne.

JI BÎRÊN HICÛMA DIYEPÊ
Gava ingilîz û hevalbandan di peravên Fransê de dirêjî Diyepê kiri bûn langên xwe di nav
keiekên behrî de guhesti bûn û ew ji Ingilterê anî bûn Diyepê, herweki klîşa jorîn şan! dide.
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8 KÎLO
SPlK Û ZERDIKA IIKKEKÊ

Ne ko me hêkên mezin
ne dîtine. Ma hêkên qaz û

dîkên şanii hùr in. Pasè di
hin malah de me hêkine
fêris diline; hèkèn niaman.
Û gava em wan dibînin li
wan heşiiietkar diminin û

dibéjin bi qasî seré zaro-
kekî ye an bi qasî 25 hê¬

kên mirîşkan e.

Lê welê dixuye, li wextê
berê, çaxê ko li dinyayê
mirovên bi se çarmétiran
dirêj hebûn leyirine welê
peyda dibûn ko hêkine bi
heşt kîloyan giran dikirin.
Ji wan teyran re êpyornîs
digotin. Her hêka êpyor- YEK JI NEXWESEREBEYÈN EMÊRlKANÎ DI SÛRIYÊ DE

nîsan bi qasî 150 hêkên mèrîskan û fi hêkên niaman mezin bû. Di sala 1850Î de
Adabî, kaptanê vaporekê, di girava Mcdngaskarê de sise ji wan hêkan peyda kirin û

ew anîn Ewropayê. Zana li wan hûr bûn û gotin ko ev hêkên êpyornîs in; ji
teyrén wextê berê. Resikén
giravê ji wan bi awayine
têvel îstifade dikirin û ew
li şûna den, conî û dlzikan
istîmal dikirin.

Zanayan di giravê de

li hestiyên wî teyrl geri-
yan, ew pej'da kirin û hesti
li hev siwar kirin û skelêtê
wî anîn pê. Skèlêl, yanî'te-
vayiya hestiyên teyri şanî
dida ko êpyornîs penc û ne-
perûşkine welê hebûn ko
pê dikari bû rahêje mirove¬
kî û wl di nav pencên xwe
de bişidlne û bixeniqîne.

Vê paşiyê gava eskerên
ingilîzî daketine girava Me-
dageskarê wan ji yek ji
van hêkan peyda kir.

3

JI BOMBAVÊJÊN EMÊRlKANÎ TlPEKÎ NÛ
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ZILAMÊ
KO XERlTE PÊ RE BÙ

Motorboteke emêrikani ji Gwaiiel-
îceiialê cl i ç Ci girava Floriilayê. Bi der-
vavanên eniêrikani re xeriteyek hebil;
diviyabùwê bigehinin fermandarê eniê¬
rikani yê Floriilayê. Berlopiyoreke
japoni motorbota eniêrikani bi ré
ve bin av kir. Digel vè 'hindê xerile
gibaşte fermandarê Floriilayê-

Y'eki ji deryavanên niolorbotè ev
sefera xeternak bi awayê jèrîn giU
kiriye ù gotiye:

Wê şevê, pişti şivê heta saet deh
û nivan em di qelnvexaiiê de rùuistî
bùn. Peyaki emîral hat il bani Blamey
kir. Pişti bist deqîqan Blamey vegeriya
û gote me ko di benderê de moforbotek
li bêviya me ye ù divêt heta nivê
şevê em xwe kar bikin.

Li nlvê şevê, li benderê em gihane
hev. Bartl ù Madar bi xwe re du şilşe
wiski û mirişkeke braşti ani bùn.
Mak Roll jl digel kemença xwe hati
bù. Te digot qey em di behirê de
diçûn geştê. Piştl ko em ketine mo-
torbotê sêrcan Blamey ji me re da
zanin ko emê bi wezifeke mihim
Floridayê û diviya bû beriya spêdeyê em bi-
gehin ê. Ji mile din Blamey xeiitak da min ù
ji min re got; lê qenc gulidar bibe, xerîteke
gelek e mihim e.

DI STOLA INGILÎZl DE TOPÊN BALAFIRŞIKEN
biçin

TOPEKË ELFMANÎ DI DESTÊN FRENSIZÊN AZA DE
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Di vê navê de motoia me bi rê ket.
Sêrcan mirovekî geleki xwescivet bù; hin bi-
serhatiyên xwe ji me re qise dikirin. Herçi
Mak Roli qala destgirtiya xwe dikir û digot
ko dengè wè gelek spehî bù. Ji xwe kemençe bi

i xwe re ani bû da ko ji me re stni-
nên ko destgirtiya wê ji wan hez
dikir bilehize. Bi rasti ji Mak dest
bi lehîstinê kir. Di vê navê de
Mak strana hêvêji ji me re strand:
Hay lo dilo hèveke çardeşavî li me hilat
Hëj zava ne kete gerdekè; şerê japonan

[ bi ser de hat
Wiskiyê serê me hemiyan

germ kiri bù. Em tev de rabûn
reqisê ù midekî xweş reqisin. Saet
jî bù bû dido kêm çarlk.

Didevanê me, ji nişkekê ve
terka nêregnha xwe da û li me
vegeriya. Diilevan dida zanîn ko
cenkeştiyekê daye pey me û heta
se milan nizingi li me kiriye.
Sêrcan émir da makînlst ko hêj
bètir bilezine. Mak Roll da ke¬

mença xwe. Me tev de arlkariya
wî dikir û distrand. Dldevan disan
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li me vegeriya û got ko
bertopiyora japoni ji wxe
lezandiye ù her li pey me
ye. Êdi xuya dikir ko dilê
dijmin heye li me xîne.
Sêrcan digol, ji Floride re
şeş kllomêtir mayc, li xe-
ritê guhadar bibfn.

Em ji hev belav bùn.
Min dikir ez herim ser
mîtralyozê. Sêrcan got;
divêt tu xwe biparêzi,
xerite bi te re ye. Ez je
geriyam. Mak Rolî kete ber
titinga timatlk. Hêj çend
deqîqe ne keti biln navê
ko bertorpiyora japoni
bera me da. Motora me
bi hejeke xurt hejiba,
lê ji rêveçùnê kêm ne kir.
Sêrcan digot: « De heyi-an de ji Froridè re
pêne kllomêtir mane ». Sêrcan hêj gotina xwe
ne qedandi bû ko guleke din li paşiya nio-
lorê ket. Em di nav dû û dùmanê de ma bùn.
Piştl ko dûman belav bù min li dnra xwe

DI KÛÇEYÊN LONDRÊ DE ESKLRÊN HINDÎ

LI LONDRÊ BEXÇEYÊN SEBZAN DI CAMEKANAN_DE
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nihêit. Mak Roli di xwina xwe de vedigevizl.
Lê tu tişt bi kemença wî ne hati bù.

Motora me carekê din hejiha. Min bala xwe
da sêrcan jl keti bù erdê, dikir ko rabe lê
nema dikarî bù. Di vê navê de min dengê
dîdevan kir. Didêvan digot: keptan miriye,
bila yek ji we bête sûnè; Floride re dû kllo¬
mêtir mane.

Guleke ml li orta motorê ket û dilê min
ji blr ve çù û nema ez bi xwe hesiyam. Bi
tenê hewqas dihate bira min ko min destê
xwe li xeritê şidandi bû.

Gava min çavên xwe vekirin, min di dora
xwe de mirovên biyani ditin. Lê tavil min zanl
ko ew hemşehriyên min in, emêrîkanî ne. Min
ji henişehi iyên xwe pirsi: « Kani Sêrcan Bla¬
mey? » Ewan li hevûdin mihêrt ù mezinê wan
gote min, « Motora we ji Floride bi dû kllo-
mêtir»n dur bin av bûye. Bertorpiyorcke me
çû bù hawara we. Gava ew gihaşte motorê
ji te pêve tukes peyda ne kir. Hevalên te,
tu xweş... . »

Xerite bâte bira min. Ez rabùin ser xwe
ù c/. lê geriyam. Xerite ne bi min re bû. Disan
min ji wan pirsl: Ka xerite?

Mezinê wan li min vegerand ù got: Xe¬

rite giliaye destên kumandan û kumandan ji
himeta te gelek razi ye.

Ez bi xelasa xwe herçend şa dibùm ewçend
ji li ber windabùna hevalên canecan diketim.
Stiana Mak Roli hêj di guhên min de
deng dida:
Hay lo dilo hêveke çardesevî li me hilat
Ilèj eava ne kete gerdekê serê japonan bi ser de hat.
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FAS
Û TUNIS 0 CEZAÏR

Herwekî xwendevanên me dizanin
li 8ê Çiriya-pêşîn eskerên emêrîkanî û
pistrc eskerên ingilizi daketine Fas û
Cezaîrè û di Tûnisê re berê xwe dane
Trablisxerbc. Bi vê liêncetè me dit kir
em xwendevanên xwe li ser hin tislèn
wan welatan serwext bikin.

CEZAiR Ev welalè ha ne mistem-
leke ne ji welatekî binhinuiye ye. Cezaîr
di kisweré Fransê de ji enlèn welét léle
hesêb; wek yekè j; w lavetên Frensê en

ewropayî. Ji xwe beriya şer di parlemana
frensizî de heft nîmînendeyên Cezalrê
habûn; wek nimînendeyên frensiz.

Rûyê erdê Cezaîrè 847 500 kilomêtir
çargoşe ye. Nifûsa wê 6237432 rûnişti-
man in. Aljè merkeza hikùmetê ye. Li
Al je wali rûdine û cimhûriyeta Fransê
diniiiiiiie. Ji ber ko Cezaîr wilayeteke
frensizî tête hesèb, xizmeta eskeri tê de
mecbûri ye. Di ordiwa Fransê de siwarên
Cezaîrè bi zinèn xwe en bi kewkeb bi
nav û deng in Frensiz ji wan siwarên
re « sipahi » dibéjin.

Di peravên (Cezaîrè de destine bè-
pivan hene. Di wan
deştan de her texlît
zad û rezin çêdibin.
Li aliyê bakurê welêt
rêl û daristan zehf
in. Hatinên welêt
nemaze genim, ceh,
garis, kartol, titin,
hevrîşim û kêndir
in. Ji mile din darên
fekiyan tê de zehf in:
xurme, hinar, moz,
sêv, hejîr.

Çaryeka rûyê erdé
Cezaîrè daristan e. Ji
lewre texte û kereste-
yê Cezaîrè jî gelek e.

TUNIS Tunis
di bin himayeta
Fransê de ye. Li
Tûnisê begek heye.
Ev beg hakimê welêt
tête hesêb. Lê îş bi
waliyê frensizî diqe-
de. Pêşiyên begên
Tûnisê ji girava Girî-
tê hatine û ji mala
wan re mala Mihe-
medê Elî Meznûn
dibéjin. Di salal8Slé

JI IBADETXAYÊN HINDISTANÊ TACMEHALA BI NAV Û DENG
6 151

de gava frensizan
Tunis vegirt û ew
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kire bin himayeta
xwe, beg weke berê
ê de hiştin.

Rûyê erdê Tûnisê
48000 mîl çargoşe ye
û nifûsa wê digehe
3608315 rûniştiman-
an. Li Tûnisê ji ereb
û bedewiyan pêve
zehf cihî hene. Ji
xelkên Ewropayê jî
frensiz û talyan hene;
nemaze talyan zehf
in. Li Tûnisê jî wek
cezaîrè xizmeta es¬

kerî mecbûri ye.
Bakurê Tûnisê çi-

yan e. Li aliyé rohelê

v ''Jyi^î

DI KENALA MANÇÊSPÈRÈ DE VAPOREKE RÊWIXGIYAN
destin hene û erdê wl bi kêri eolkariyè
tét û têde lêmûn û pirtiqalan jîdiçînii
Zeytûn zehf- in; pez û dewarên wè ji
boş in. Herçi aliyê nîvro erdekî selirawi
ye û tê de xurmeyine qenc çêdibin.

Xelkê Tûnisê di tevinê de ji xurt in.
Qimaşine hiri û hevrişiiu çèdikin.

PIYADEYÊN RUSÎ BER BI DIJMIN RABONE HICOmÈ

155

Sinheta debaxetë ji pêş ve çùye. Xêra
ferensizan hini çêkirina serabé ji bûne
û je şerabine bijarte dertên.

F"AS Ji vî welatî re Merakiş jî
dibéjin. Ji sala 1912an ve Fas di bin
himayeta Frensê deye. Birekl vi welatî
di destên spanyolan de ye. Herçî erdô

frensizî 2 13350mîl
çargoşe ye. Nifûsa
wè 5874 888 rû-
nişliman in.

Li Merakisë
erdên daristan
zehf in û je tex-
teyine qenc çêdi¬
bin. Ji mile din
xelkê wi welatt
hespine hêja bi
xwedî dikin û

hespên wan zehf
in. Halinèn welêt
ceh, genim, garis,
zeytûn, mehûj.be-
hiv û fèkîne din
in. Frensizên van
welatan ji 8ê Çiri-
ya-paşîn ve, şerê
elemanan dikin.
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BEHIRA-SPÎ
DÎROKA WÊ Û ŞERÊN

KO TÈ DE ÇËBÛNE

Li gora sehkirlna
zanan ù pisporên erdni-
gariyê Behira-spi beri
30an40000sali,di heyama
mirovên dêwendam de
erdeki qelaç bù ù lê de
gol û goltikine liêqeder
zehf hebûn ù çêmin lê
re diliei'ikîn ù beywa-
nine bejê lê peyda di-
biln.Miro\ênwêhevainê
en bov, hejina wan bi
se car mêliran 'bilind
ew heywan nêçir dikirin,
goşlê wan dixwarin ù
poslên wan li xwe diki-
rai ù caiinu resimên
wan rawir ù cenawiian
li diwaiên sikeflên xwe
dineqişundin.

Ev qewmên lin hêdi
bêdi di şarislaniiê de
pêş ve ketin ù ji heslhan
ji xwe re nebl; çêkirin il
hini niasivaniyê ji bùn. Bi
xwe da iiùn avê ù je ji
insai ê bov ji wek Insai ê iro xwazekaiê
pêjveçùi.ê bil; wi ji dixwcst ilaira liikihiè xwe

Hitler di sala 1941ê de piştî ko ordiwa elémanari gihaşti bû dbra Moskoyê
gutarek lia lui û tè de goti bù: Ordiwa rûsî ji hev de ketiye nema
dikare serè me hike. Di ikiwiya sala 1942an de ev ordû hêj serè ele¬

manan dike û \ve!è dixuye go Vê Zivistatiê ji par bètir ewê elemanan biêsîné.
Ji xwe li goia miçeyèn paşîn êrîşa ûrisan ya Zivîstanê ji niho de dest pê kiriye.

vî ir.vayl ji bejê berê
islifade dikirin. Lê

Balafîirek ji balafirên emêrîkanî yen ko çek û peyan ji
qadekè diguhêsinin qadeke din. Di vê balafirê de 70 peya
ù du tangên hûr an car topên n'avîn 'cih dibin.

8

herçend heye ewçend tiréh bike. Ji lewre mi-
ro\ê dêwendani dixwestàvê j! bêxe destên xwe,
li ser wê bisékine û tê re biçe ji.. Ji bo vê
yekê jl bi qamîşêil gdlan perànsùyên hewdekê

çêkirin, eyarên dehban lê vegirtin û
lii vi àwayi filûqa p'êşin anin pê û
ew daxistin ava gdlan ù dest bi der-
yavaniyè kirin.

Disa li gora texmina pisporan
lieri 15 000 sali dévera ko iro je re
Cebeltariq dibéjin qelişi ù ava be¬

hirê dera ko iro je le Behira-spi
'dilêjin Vêgirt. Bi vl awayi Ewrope,
Ërri([e, Asye ji liev veqeliyan û herçi
çiyayên wi erdi VI i vé behirê de
giravine ko em iro dibînin anlne pê.

Di peravên Behira-spi de mede-
hiyetine niezih iabÛiie. Gava Hemo-
k-abl li Babilê Ilikim dikir di Sûr û
Seydayê de nledeniyeta finlkiyan
şîn dibû. Medeùiyétêil Misir, Roma
ù Yewnanistaiiè jî disan di peravên
vê behirê de şln bûne.

Herweki nas è, m'édeniyet bi serine
şin dibin û bi seri'né diil diqelihin,
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şin dibin û bi seri'né diil diqelihin,
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winda dibin. Ji xwe tu dewlet
nlne ko doza medemiyetê ki¬
riye û ne ketiye serine no û
mezin. Ji lewre di vê behirê
û di peravên wê de, ji roja ko
lnsanan karî bû li.ser behirê
bisekinin û lê derbas bibin,
serine mezin çêbûne. Pey hev
yewnanan berda eceman, ro-
maniyan berda qertaciyan,
ereban berda romaniyan,
dewletên ewropayi berda
osmaniyan 	

Beriya mllada îsa pêxem^
ber bi pêne sedsalan yanî esi-
ran Selamls di vê behirêde stola
Zerkslsê farisi şkênand. Dlsa
di sedsala beriya mllada îsa de
stola Oktavyos di cihê ko je
re Eksyom dibéjin, stola An-
tonyos perişan kir. Di sala
1831ê de Llbyanto di vê behi¬
rê de stola tirkan ji hev de
xist. Dawl, dawi.di Navarin ù
Ebùqlrê de stolên Mihemed Eli
û Nepolêon şikestin.

Mideki Behira-spi rahet ma.
Di wl midetl de xelkè Ewro¬
payê çavên xwe berda bù
Emêrikê. Dewletên ewropayi
en kişwerkişa tê de ji xwe re
mistemlike çêdikirin.

Lê pişti ko kenala Swêşê
vebû çavên xelkê ji nû ve li
vê behirê vegeriyan. Behira-spi
ya ko bi tenê derîk hebû, bi
vi; awayî bù xudan du deri¬
yan: Swêş' û Cebellariq. Ri
Swêşê vapor bel ko nivroyê
Efriqayê an bakurê Ewropayê
li xwe badin, xwe "digihandin
Behira-hindî. Ji dewletên pe-
ravin her yekê digot Behira-spi
gola min e. Nemaze îtalya
Mûsollnl.

Lê Ingiltera ko'ne dewle-
teke Behira-spi ye bêî ko bi¬
bêje Behira-spi gola min e

miftey_ên her du deriyên wê
ji mêj ve xisline bêrika xwe.

. Gelo xwediyê xanîkî kî yi?
Yê ko tê de girll ye, an yê ko
mifta xênî pê re ye ù bi kêfa
xwe dikeviyê û je diçe der.

9

Xf Hit1 IngNlerè îro hesêb icv (ïe scTerbor în, çi jin çi mêr. ITerkes
I i iiwiikî ji midafVhe û parastina kiswerè Ingilîstiinê re dixebete.
IY\ ;tyèii ko di klîseyèn vi iûpelï de têne dît in bi pirahï xelkê
si vil in. Kv pey aven ha bi lii:i derya va nên resinî re li clora
giravên Ingillerè ù di bin behirê rc tel ù tornn vecligirin da ko

i cjaiTii neyar niknrin i îzingiyê li peravan bikin.
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KELÊDONYA NÛ
Kelédonya-nû ji giravên Peslfîka

nîvro ye û dikeve rohelatê Ewistralyayê.
Ev girav mistemlekeke frensizî ye û ji
ber cihê xwe ê cexrafl ehemiyeteke eskeri
heye. Kelêdonya-nû wek mistemlekeyén
frensizî en din di bin hikimê Vîşiyê de
bû. Lê berl çend mehan waliyè giravê
digel peyayên xwe derbasî aliyê général
de Gol bûye. Ji hingê ve stol û balafirên
hevalbendan je haviline mezin dikin.

Dirèjahiya giravê 400 û pehnahiya
wê 60 kllomêtir in. Erdê wê çiya ye û
di newalên ko di navbera çiyan re dirêj
dibin ro û robarin diherikin. Ava wan
çeman wek ya goltikên serê çiyan gelek
zelal e. Ewçend ko siha dar û deviyên
çiyayên doré tê de têne dîtin.

Hewa vê giravê dimîne hewa Ew¬
ropayê; ne gelek germ, ne jl gelek sar.
Hatinên giravê roadenine têvel in; wek
nîkel, krom, hesin û mengenêz. Di giravê
de fabrikeyine mezin hene. Di van
fabrîkan de li salé 10 000 ton nîkel û
100 000 ton hesiné krom têne helandin.
Ev madeyên ha îro tev de diçin Emèrî

BANÛ RÛZWELT
Herwekî Mr. Rûz-

welt serekcimhûrê
Emêrîkayê ji bo kar-
kirina cenga cihanê
xebateke zor dixebe¬
te, jina wî jî li rex
mêrê xwe sekiniye û
pardariya vé xebatê
dike.

Banû Rûzwelt ne
bi tenê îro, di wextê
şer de, lê berê, dî
wextê aşiyê de ji xwe
ji xebatê bi dur ne
dixist û nemaze dl
civatên pêsveketina
jinan de dixebitî. Lê
piştî ko* ser dest pê
kir banû Rûzwelt be¬
rê xebata xwe ber bi
armanca nu badaye.

Rexmn emrê xwe
ê mezin, banû Rûz¬

welt vè paşiyê ji Emêrîkê flrî û hâte Londrê û
midek! dirêj di payîtextê Ingilîstanê de maye û b'
diyarî qral û mirovdewletên Ingilîstanê ket. Ma
jftiên me jî ne welê bûn. Bi ferqa ko yen me, ji ber
ko me fabrîke nînin, li şûna ko li fabrîkan hûr bibin,
diketin pista héspan, rext û bosatê xwe girêdidan û
li rex mêrên xwe serê dijmin dikirin.

Ne bila sebeb e ko medhelbkê gotiye: Şêr şêr e,
çi mê û çi nêr e.

kayê û pê hacetên cengé çëdikin.
Li Kelpdonyayé

bi tenê bajarek heye;
bendera vMomyayé.
Berê ev bender war¬
gehè' stola frensizî
bû. Iro herçî vaporên
hevalbendan û bala¬
firên avê neji vê ben¬
derê istifade dikin.
Xera Vè benderê va¬

por û balafirên koji
Sanfransîskoyê radi-
bin, dikarin bi rê ve
ard ûyèn di vî war-
gehi de xwe temam
bikin.

ÇMiyên Londrê di salo-
nike xwarivè de ava
fikiyan vedixwin.
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NE KUŞTÎ
NE JÎ BIRlNDAR, LÉ DI NAV MIRIYAN DE
Di şerê Misir û LIbyayê de mixderê hêsl-

rên talyanî yen ko ketine destên ingilizan bê
hed û hisab in; herhal ew ji qûm û kevirên seh-
rayê bi gelek! bêtir in. Ji destpêka sert ve bi
tenê şêst genêralên talyan! ketine destên ingi¬
lizan. Di şerê Elemeynê de générale talyanî
Kermano yê ko miawinê merêşal Graçyani bû
ew ji ketiye hêsîriyê. Mêcerê ingilizi Swald yê
ko général hêsir girtiye çlroka jêrîn qise
kiriye û gotiye:

Xeber gihaşti bù fermandariyê ko qerar-
gaha piyadeyên talyanî ji xetên me bi tenê
blst kllomêtiran dur e. Li ser vê yekê ferman¬
dariyê émir da firqa me ko rabe hicùmè ù ji
her du aliyan bi ser girê ko qerargaha talya¬
nan lê bû, Êigire. Firqè lez da xwe û qesla
pêş kir. Ji ber ko dijmin dikişiya. Dijmin çavê
xwe da bû revê. Di qada şer de tang, kemyon
û timobilên neyar bê xwedî ù xudan li erdê
bùn. Dijmin direvi ù carina li me diziviri
û şerê me dikir; lê şereld sivik. Em zû gihaş-
tin dora gir û em rabûn êiisè. Talyanan qe¬

derê du saetan şerê me kir ù teslîm b,ùu'. U.'UM)

hêsir ketine destên me. Bi se genêralên
talyan! ji em şa bûn. Lê min ne dizani ko yekl
din li hèviya me ye.

Tabûra min hêsïr tesllm girtin, me de ew
bibirana xetên xwe. Ji mile din meê kuştiyên
dijmin bihejmartana û tiştên ko li qada şer ma
bûn me ew jl bidana hev. Bireki eskerên min
talan û yextirme ber hev dikirin. Bireki din jl
kuşti dihejmartin.

Eskereki min ji yen ko kuşti dihejmartin
gote min: Eve zabitekl bilindpaye.

Min nizingi lê kir û ez lê hùr bûm. Lê min
nikart bû ez ritba wl bizanim. Ji ber ko sînga
wl keti bû bin du cendekên din. Min kir ez
cendekan rakim da ko ritba wî bibinim. Ji
niskeké ve qirinek ji ber linge min çù. Min
pê li mile mêrik kiri bû. Mêrik li ser pista
xwe rabû. Ew genêralek bû. General şejderba
xwe siparte min û bi ingilîzike şikesti, lê fehim-
bar gote min: Ez hèsirê te me.

Min lê vegerand û got: Tu birlndar i
général

Ewî: No, ez ne birlndar im, min bêxe
qeflê hèsiran

Ne gerek bû ezjêbipirsim ko cire xwe di
bin cendekan de veşarti bù. Mexseda w! eşkere
bù. General dikir xwe di nav cendekan de
veşêre ù pişti vegera me xwe bigehine ordiwa
xwe. Lê ritbe û linge min ew eşkere kir.
Piştre min zani ko hêsirê min générale
talyanî Kermano ye.

BOMBAVEJTNE EMÊRÎKANÎ DI HEWŞA FABRÎKÊ DE LI REX HEV RÊZKIRÎ ;
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Emerike j, ho zefera hevalbendan xehateke zor dixebite. Ji bona vê yekê Emêrîkê berî ewili herçi fabrike-ê ,

weênt.canheneew wergersndine ser fabrîkeyên hacetên cen,ê. Herwekî fabrika emêrîkanî a bi nav û
deng ford iro II şuna t.mohilan tang û balafiran çêdike. Xelkê Emêrikê ji alîkî berê xwe dane ordiwè û
jl aliye d.n bezine fabrîkan û îro tê de ji şerevaniyên xwe û ji yen hevalbendên xwe re çekan çêdikin.
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DI KÛÇEYËN
LONDRÊ DE NÛ Ù KEVIN

Gava mirov di kûçeyèn Londrê
de digère tiştine neailelî dibinè.
Lê van tiçtên neadelî adet û adet-
perestiya ingilizan ne gtiliarline.
Ingiliz weke hergav xwiriniya xwfe
dikin û piştî nîvro di sael péncan
de, çaya xwe-, wê çaya bi nav û
deng; ya ko je re çaya saei pêncan
dibéjin, vedixwiri.

Le herwekî me gol di bergehê
Londrê de gelek tişt guhêritie"
Berî hérlisti ji ber bombaranên
balafiran gelek kavil û xirbe di¬
kevin ber çavah.

Iro di vl rûpelî de em ji bei 'e-
hên kûçéyen Londrê du resinian
belav dikin.

Herçî klîşa jorîn tiştekî zîz û

hezîn e. Kaloyê li ber erebê yekî
çîçeknroşe. Kalo beriya sih sali
dest bi 'çîçekfiröşiyê kirûmidekî"
dirêj 'éreba xwe di kûçeyên LonJrên redig»rr>n^;
mala xwe dikir. I)i sala 1935an de kalo di
zêr kar kirin û pè j\
xwe re dikàheke çî- ||
çekan saz kir. Ji hin- I

gê ve jiyîha kalo ;

guhêrlbû. KâloWibû
mirovekî dewlemend.
Lê vê dewlemen-
diyê geleki ne ajol; ^.er ;

bi ser de liai û

di sala 1940Î de bom-
beyek li dikana wl
ket û dikan xerab
kir. Kaio vegeriya
kûçè û ji bû ve li
berereba xwe sekini.

Klişa jérin: Li
Londrê bexçekîbi nav û deng heye, je reHayd-Park dibéjin. Berê di dora wî bexçê
mezin de caxihe hesinî hebûn ù xelk di deriyan re dikefin ê. Piştî şerî ew hesin
ji dora bexçê raki rin û ew sandin fabrîkan, da ko pê top û tifing û cebirxan ' çêkin:
Herwekî klîşe Şanî dide, îro dora bexçê berdayi ye û xelk di her deré re dikevin ê.
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EMÊRÎKANÎ
DI ROAVÈ EFRÎQAYÊ DE

Xwezùntnênft] me eniêri¬
kani xwe tev didin; tevdaneke
xurt. Ji Emêrikê xwe zerkiii-
ne ù daketine bakur-roavê
Efriqa.ê; gihastine erdê Tùnisè
n tè de şerê talyan il elemanan
dikin. Herçi frensizên «-mi
welatan ji, di bin seiTernian-
dariya emîral Darlan de, gihane
wan. Ordiwa ingilizan a pêşhi
ji lii wan re ye.

Romelé ko bi xwe ngirê
sehravê bù il qùma sehrayê
disewitand iro ketiye navbera
du agiran ù dike lii xwe liişe-
wite. Belê ji roavê frensiz,
emêrikani ù ordiwa ingilizan

pêşin ù ji rohelê ordiwa
ingilizan a lieştan liera wl
didin ù dikin di Trablisxerbê
de bigehin hev.

Ev sefera ha ji bo hemî dinyayê nişke-
gavlke mezin e. Ji lier ko herkesi digot ko
emêrîkanî pistl ko li Ingilstanè kom bûne ewê
dakevin reşahiya Ewropayê. Ji her vê yekê ji
elemanan peravên Ewropayê yen roavê xurt
kiri li bûn.

Vê paşiyê Mr. Çorçil dirokiya vê seferê
di meclisê de eşkere kir. Ji golaia Mr. Çor¬
çil xuya dike ko ingiliz ù emêrîkaniyan ji
méj ve, ev sefer kar dikirin. Li meha Tirme-
bê, gava ordiwa Romel gihaşti bù Elemeynè
û dikir berde Iskendiriyê Mr. Çorçil li Emê¬
rikê li nik Mr. Rûzwelt bû.

Rùzwelt di pêsberé weziyeta Misiré de
rabû ji Çorçil re ev sefer pêşnihad yant tekllf
kir. Rùzwelt dixwest zûka dest bi vê seferê
bike û bi vl awayl di qada Misiré de barê
ingilizan sivik bike. Lê Çorçil lê vegerand û
got: em dikarin heta Palzê bihina xwe fireh
bikin. Ji ber ko Romel ne ketiye Iskendiriyê û
nakevê ji.

Li ser vê yekê her du serekan ban! pis-
porên xwe en eskeri kirin û mesele ji wan re
gotin. Pisporan plan çékir û li gora wê
plané Emêrikê eskerên xwe li Brltanyê kom
kirin ù herweki xwendevanên me dizanin es¬

kerên emêrikani li 8ê Çiriya-paşln daketin
erdên Fas ù Cezairê û je berê xwe dane
Tûnisê. Çorçil vê Havinè gava çû bû Moskoyê
Stalin jl li ser vê seferê serwext kir.

H

Mr. Hùzwelt li Wasînglonè ji ber mîkrowa Qesira-spi ji dinya û

alemê re dide zanîn ko qewetên emêrîkanî (H bin fennandariya
général Eysenhawer de dakeline bnkiir-roavayè Iîfi-iquyè.

Herwekî me gol ingiliz ji pardnriya vê
seferê dikin ù di pey emêrikaniyan re ordiwa
ingilizan a pêşin ji dakele erdên Tunis û
Cezaîrè. Lê serfermandariva van qewetan
tev de di destê générale emêrikani Eysen¬
hawer de ye.

Dibéjin ko Eysenhawer fennandarekî bi
vén û qudret ù geleki hêja ye. Eysenhawer
di sala 1915an de ji dibislana herbiyê derke¬
tiye û di şerê 1914-1918an de gihaşle ritba
qeymeqam (| lyotnan kolonêl ). Eysenhawer di
vl şeri de lievaltiya général Mak Artùr kiriye.

Rûzwelt piştl ko digel -Çorçil qerara vê
seferê da, bani Eysenhawer kiriye ù seferman-
dariya seferê daye deslèn wî.

Berî destpêkirina seferê bi heftekê Eysen¬
hawer ji Londrê çû bû Waslngtoné. Rojnaman
hingê nivisandi hû ko Eysanhawer ji bo şê-
wirine mihim hatiye Waşîngtonê. Rojname-
vanan ji Rûzwelt pirsî: Gelo sebeba hatina
Eysenhawer çi ye?

Rûzwelt li wan vegerand û got: Di
wextê şer de ev pirsiyarl ne bisemt e. Tiştine
welê, ji sirên eskeri têne hesêb.

Lê pişti heftekê dengê top ù tiflngan sebeba
çûn û hatina Eysenhawer eşkere kirin.

[1] Heye ko hin xwendevanên me bibêjin; ma emê¬
rîkanî ji kengê ve bûne xwezûranên me. Belê ji roja
ko axayê me Lezgîn axa jin kiriye, emêrîkanî xwezûra¬
nên me ne. Ji ber ko bûka me jina axê, Floransa
diya Ferzo emêrîkanî ye.
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XWEDÊ
TUKESl JI DEST

Û LINGAN NEKÎT
Belè; Xwedê tu kesî

ji dest ù lingan nekit.
Ev gotin herweki berê
rast ù dirist bù; iro jî
ewçend rast ù dirist e.
Lê nieileniyetê herweki
dermanèn nexweşiyên
heta niho nenas peyda
kirine ji kêmlebatiyê re
ji tevdirln dltine. Li
wextê berê gava yekj'
lingêki xwe dibû darek
didan destê wi an qey-
sikek dixistin bin çengê
wi ù ew bi vi awayi bi
ling dikirin.

Lêirofena nû ji wan
mirovên seqet re dest
ù lingên darîn ù hesinin
çêilike ù ew mirovên ha
gelek caran bi wan laba'ê i ileskul jaiii - 1 1 1 1 i

bi karê xwe ê kevin radibin, ili neiau, Ihmii-
keri ù di sinhetineji wan ziravtir de ji dixi'lnlin
ù weke berê bi kêr! xwe ù bi kêri xelliê iè .

Nemaze In deslpêkirina seri il
lebalêu deslkul de levgereke mezin
revaniyên ko ili qadên şei de leba
winda dikin, pisli ko birinên wan

i sinlieti
heye. Şc-
leki xwe
sax. dibin
i .h s'.kut.

i i-. I edir
i n ê di

I n lé re
i v i lingi
\ i. Ibi.'
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GELO
XWE KUŞT AN HATE KUŞTIN

M 'lli.J 	 	

Gava mifetişê polîsê Mr.
Blêkar gihaşti bû kûça
Tésdal hejmarl6saetbû bû
yanzdeh û çarîk. Jinikek
li wê deré bû. Jinik digirî
û digot:

Xwelî li serê min be;
ezê dîn bibim. Mêrê min î
reben, min çiqas je hez
dikir, ezê bêî wî çi bikim...

Mifetiş ji polisê nobet¬
dar pirsî: Kanî cendek?

Polis mifetiş bire met-
bexê. Cendekê mêrik li
erdê dirêj kiri bûm Mifetiş
lê hûr bû; bi diqet ew seh
kir; lé tiştekî ji adetê der
peyda ne kir. Bi tenê
beristikê çakêtê wi ji par re spî dikir
Qey lé tozeke spî reşandi bûn.

DIAJOYÊ TANGEIw BRÎTANÎ DORA XWE TEFTÎŞ DIKE
Jinekê got: Ji mêj ve ye mêrê min

bè kar û xebat e...

Mifetiş ji metbexê derket û dest bi
istintaqa jinikê kir û got ê: Ma gelo tu
sebeb hebû ko mêrê te intihar bike,
xwe di metbexê de bikuje?

"'MWl VPWUU.111 II

J :

-~r, j&Pï:

ESKERÊN EMÊRÎKANÎ DI TALlM II MENAWRAN DE
16 164

Mifetiş : Maji ber vêyekêli ber xwe
diket, acizî şanî dida?

Jinikê : Gelek caran digote min êdî
bes e, ez nema dikarim. Lê tucaran ne

dihate bîra min ko vî îşî
bike; xwe bikuje. Digel vê
hindê Tom, mêrê min î

reben mirovekî qels û bê
vên û îrade bû.

Mifetiş : Li wextê xurî-
niyê hon pev re bûn?

Jinikê: Belê cenabê
mifeli ş, me pev re xwar.

Mifetiş : Paşê we çi kir?
Jinikê: PaşêTom ji min

xwest ko ez je re kiloran
çêkim. Gelek ji kiloran
hez dikir. Min je re got,
ma ne li ser serè min.
Ez çûm sûkê da ko hûr
mûran bikirim. Tom li
metbexê ma û rojnameyén
vè sibehê dixwendiii.

Mifetiş: Ù pistre...
Jinikê: Gava ez ji sùké
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vegeriyam deri3'ê metbexê
girtî bû. Min ji derve deng
kire mêrê xwe û got ê

«Çawan te di rojname de
tiştek peyda kir, yanî ilana
xebatekè» Mêrê min li min
vegerand û gol: « Hêj ni¬
zanim ». Min got ê: « Bas
e, vaporê vexe ezê niho
béniiiToiii li min vegerand
û got: « Belè ezê vèxim ».

Ez ji nû ve vegeriyam
sûkê, ji ber ko min nivîşk
ji bîr kiri bû.

Mifetiş: Ù paşê...
Jinikê: Ez vegeriyam mal

û min deng li mêrê xwe
kir. Li min venegerand.
Min zor da derî û ketim metbexê. Ez çi
bibinim, méré min xwe dahelandiye ser
tifika gazé [1]. Şirikên gazé vekirî bûn.
Ez bezim û min şirik girtin. Lê îş qediya
bû. Mêrê min xwe nema tev dida. Min

EV LOKOMOTlVA INGILÎZÎ DIKARE HEZAR TONÎ BIKIŞÎNE
kir te ew nema dit, ne?

Jinikê: Belê cenabê mifetiş...
Miieliş: Pişti mirina mêrê te, di met¬

bexê de te deslên xwe ne daye tu tişti?
Jinikê: No bi tu tişlî...
Mifetiş: Ev şûşa wiskiya ko ji nïvîbaz da û ez çûm polîsxanê. (polissant

dide û dibèje ) Evcamêrê ha bi min re bèlir je hatiye vexwarin cire li hire, li
hat û gote min, heta ko mifetiş bê destên ser masa metbexê ye?
xwe mede tu tişti. Cenabê inifetiş ev e Jinikê hinek sekinî, da eqilê xwe û
tifaqa ko li min qewiraî. paşê got: Iro cejina mine, cejina navê

Mifetiş: Yanî piştî ko mêrê te kete min e. Me ev cejin şahinet bikira. tBawar
metbexê û dest bi xwendina rojnaman bike mêrê min ev wiskî vexwar, serxweş

ket û bi vî awayî intihar kir.
Vê carê mifetiş hinek se¬

kinî, da eqilê xwe û paşêgote
jinikê: Mêrê te xwe ne kuşti-
ye. Te ew kuştiye. Te je re
wiskî da vexwarin û gava mê¬
rik bi temamî serxweş bû û
dilê wî ji bîr ve çû te serê
wi da ber tifika gazé û şirikên
gazé, te lé vekirin.

Jinik ker û lai ma.îdi cihê
xwe da hejiha/û mikur that.
Ewê bi xwe mêrê xwe kuşti bû.

Ma mifetiş çawan ev zanl.
Heke we ew té dernexist fed-
kirin rûpelêpaşîn.

jl] Ev gaz bi jehir e û heke mirov
ESKERÊN JAPONÎ DI NÈREGAHEKÊ DE ew bihin kir û daqurtand pê dimire.
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ESKERÊN JAPONÎ DI NÈREGAHEKÊ DE ew bihin kir û daqurtand pê dimire.
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MÊRANÎ
Ù DRANÊN MIROVEN KUŞTÎ

Şerê giravên Silêman
dom dike; nemaze di gira¬
va Gwadelkenalê de. Gwa-
delkenal di nav giravên Si¬

lêman de ê mezintir e.Rûyê
erdê wê 6100 kllomêtir çar-
goşe ye. Ji mile din Gwa-
delkenal mifta giravên Si¬

lêman tête hesêb. Ji lewre
emêrîkanî bi her awayî
zora xwe didin ê; japon jt
pê didin erdê û naxwazin
giravê ji dest bidin.

Deryavaneki spenyolî
bi navê Mendana Gwadelkenal keşif kiri¬
ye ù ewropayi çûn ê. Xelkè giravê
polînêz û melêzî ne. Lê bi zemanan ve
her du qewim têkili hev bûne ù qewi-
mekî nû anlne pê. Ev qewim ji biyaniyan
hez nakin. Xelkê giravê bi çend eşiran
leva bidin. Ev eşîrên ha hergav şerê he-
vûdin dikin û goştên hev dixwin. Belê
herçi nexweş û peyayên ko di şeran de

ESKERÊN INGILÎZl DI BKR QRALÊXWE ; RE DIBORIN
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hêsîr bûne şerjê dîkin û dixwin. Lê
goştê tnsanén spî di ser goştê xwe re
digirin û roja ko goştê însanên spî bi
dest dikeve hevûdin diezimin şîv û

lastiyè. Carina jî, ji goşlê insanan qelî û
pesdirmê çèdikin. Seyaheki emêrikani
hêt û parsiwên mirovan li ber koxên wan
hilawistî dîtine. Xelkè ew da bûn ber
tavè û ev çêniyên goşt hişk dikirin.

Ji mile din
xelkê Gwadelke¬
nalê dranên sehû
însanan jî didin
hev.Bivandranan
jinên wan ristikû
gerdeniyan çèdi¬
kin û pê xwe dixe-
milinln. Di rojên
cejin û şahînetan
de herkes kolêk-
syona dranan bi
xwe re digerlne.
Herçî ko pê re
dran zêde ne ew
ji en din mêrtir
tête hesêb. Yen ko
di kolêksyona wî
de dran kêm in li
cem xelkê kêm-
qedir e; ew ne
mêrekî qenc e.
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ppr n DI GUNDÉN DORA LONDRÊ DE

XWE KUŞTIYE AN HATIYE KUŞTIN
« Piştî ko we çîroka rûpelên 16 û

« 17an xwend vê nivîsarê bixwînin

Mifetişê polîsê pişti ko
jinik girt û bire polîsxanê
polîsê pê re je pirsî:

Seyda te çawan zanl
kojinikémérêxwekustiye?

Mifetiş hinek keni û got:

Ne tiştekî zehmet e. Te ne

dît li stikuré çakêtê mêrik
tiştekî spî dikir. Gava mi¬

rov lê qenc dinihêrt didît
ko ew ard e. Ma ard çawan
bi çakêtê mêrik ve bû bû.
Je xuya dikir ko jinikê
piştî ko dest bi çêkirina
kiloran kiri bû venegeriya
bû sûkè. Heke biçiwa sûkê
destên xwe dişiştin û sti¬

kuré mêrê xwe bi ard spî

ne dikir. Jinikê derew kir
û got; piştt ko mêrê min
kete metbexê min ew ne¬

ma dît û di metbexê de

min destên xwe ne da

tu tiştt. Cire ev derew kirin. Ji ber ko destên xwe da bû mêrê xwe û ew bi gaza

hewayt kuşti bû. Tu dibint xêra şopa ard me her tişt zanî.
Ji xwe piştre di wexté mihakemé de xuya kir ko jinikê ji yekt din hez |dikir

û ji ber vê yekê herweki mifetişê polîsê têderéxist mêrê xwe kuşti bû.

Ji ber bombaranên hewayi hikûmeté gelek tiştji Londrê
rakirine.û ew gubastine gundên doré. Di vê navê de
dibistana bijişkan j! hati bû guhastin. Di kllşa jorîn de
şagirtine wê dibistanê' xuya ^dikin yen ko di gundekl

de bi cih bûne û tê de dixwinin.

HEJMARA HAWARÊ A 51Ê LI 1BÊ ÇIRIYA-PAŞÎN BELAV BÛYE, LÊ BIGERIN 0 TÊ DE BIXWlNIN:
Tefsîra Quranê, Dlwana Melê, Mir û Nêrçlvan, Tiştên danezanan, Selahedtn, Silav li

sifra hazir e, Warê min ne 1 kor e, Şûşa Dilan, Memozlna Xanl, Gramêra
kurdmanci, Mezin ù Mezinatl, Rewşa Dinyayê.

Kiriyariya Ronahiyê : 500 qirûşên sûrl.
Xwedî û gerînendeyê berpirsiyar : Mîr Celadet AH Bedir-Xan . Şam Sûriyê

Directeur Propriétaire: Emir Djéladet Aali Bcdir-Khan. Damai Syrie
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ÇIROKA KURDMANCI:

XEZNA SE KOSAN
Sê heb kose hebûn. Her se birayê

hev bûn. Di welatekî xerîb de ji xwe re
dixebitin. Sendûqek zêrê wan hebû; danî
bûn cem xanimekê.

Kosekî din hebû ji bajarê Hindistanê.
Ewî koseyî remil avêt dî ko sendûqek
zêrê her sê birayê kose heye.

Ew kose ji Hindistanê rabû, ket rê
û hat cem xanimê. Ji xanimê re go: ka
sendûqa zêrê me. Xanimê ew nas ne
dikir. Kose mina hev in; di dilê xwe da
go; qey yek ji her sê biran e, hatiye
pereyê xwe dixwaze; dayê.

Êvarê her se bira jî gihaşti bûn
b ijarê xanimê.

Ê piçûk çû père ji xanimê xwest.
Xanimê go: birayê te hat û bir. Kose
pirsl, yekî çawan bû?

Xanimê go: yekî hebilbilind bû.
Ê piçûk hat cem birayê xwe go:

Pereyê me birine. Birayê mezin go, yê
ko biriye çawan bû? go, yekî hebilbi¬
lind bû.

Birayê mezin go, madam ev işaret
heye rahet e, emê hisabê xwe bikin;
pereyê xwe derînin.

Ê piçûk hebil-bilind e
Ê mezin hebil-kemal e.

Ê navîn hebil kemal e,

keleme-diran e.

Birayê mezin dîsa pirsî:
Xanimê çi gole te?

Go hebilbilind e

Birayê mezin go:
Hebil-bilind e, hebil-kemal e, kel-

me-diran e, navê wi heci Remezan e,
Bajarê wi Hindistan e.

Her sê bira dan rê, çûn Hindastanê,
perê xwe anîn.

STRANA KURDMANCI:
SADONÉ GERGER1

Konè Saiton xan e, bi min xan e

J' aliyê stewlé li min xweş lët deng û şebîna hespan e

J' aliyê koçkê li min xweş têt dengê coniyê qehwê
[ û f încan û zehran e

Mincolê"bi sê denga li mamê Xidir axa dikir gazî
Digo, bêje Nûhê gergerî bila li Şeblayê siwar nebit
Şehla hêj piçûk e bi ehwalê sert nizanit

Nûho, babo min û beriya jêrî çû têk nîne
Birek siwarê şemerî rikêb kirî ser çiyayê melasîna
Şade şûdê Nûhê gergerî gelek hene
Talan û tûlan ji qûntara çiyayê Şingalê vedgerîne
Nûho Paîz e, dinya li min tazï ye
Giyayè zûra H min beyî
Nefela mêrga li min rizî
Nûhoyê gergerî îro sê şev û sê roj in
Şer e ligel pênesed siwarê şemerî.
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MAÇÏKÊN
KO MIROV PÊ DINIVISTIN

Casûsek bi navê Onya Swîg
hebû. Onya jinikeke bedew û
gelek cazibedar bû. Onya piştî
ko mezin bû çûye Swîçreyê û di
xestexaneké de bûye nexweşnêr.
Onye casûseke welé bû ko ji her
kesî re, ji wî re ko bétir père
dida dixebitî. Ji xwe Onye jini¬
keke bêmiliyet bû. Kesî ne dizanl
ji kîjan milet û welatî ye. Hinan
digot ko Onye denîmarkl ye,
hinên din digot çînî ye. Lé kesi
rastî ne dizanî. Onye jî ew rastî
ne digote kesî. Vê pasiyé rojnamevanekî
emêrikani çûye xestexana ko Onye lé ye
Û bi darî wê ketiye. Onyê tiştên jêrîn
gotine rojnamevên:

Di casûsiyé de min ji her tiştî bélir
ji bedewiya xwe Istifade kiriye. Lê carina
rastî mirovine welê dihatim ko guh ne
didan spehîtiya min. Hingê bi tep û

hileyine din min zora wan dibir.
Carekê diviya bû ez kaxezèn casûseki

Ji çekên ordiwa emêrîkanî, topên balafirşiken li ser keştiyekê.
Dîdevan bi dûrebînan dûrahiya behirê seh dikin.

balqan! bidizim. Mêrik li Viyanê di
otêleke mezin de rûdinişt. Ez çûm
wê otêlê; ez û xadima otêlê em li hev
hatin. Keçikè cilên xwe dane min. Min
ew H xwe kirin û ez bûm xadimeke
délai û bi vî awayî ez ketim oda mêrik.
Min pê re bi işwebazi da û stand. Mêrik
ezhimbêzkirim û dikir ew îş bi min re
bikira. Min xwe hinek xeyidand. Mêrik
li ber min geriya; em li bev hatin. Bi

10
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tenê min je re gol
j^o ji min rc divêt
ez hinekî derkcvim.
Mêrikê min pê qaîl
bû. Ez derketim
derve. Min narkott-
kek ( benc) di lêvû^
hinarikên xwe da û
ez vegeriyam cem '

mêrikê xwe. Mêrik
ez himbêz kirim û
lêv û hinarikên min
maç kirin. Gelek ne
borî narkotîkê tesîra
xwe şanî da. Peyayê
min bê hiş kete erdê.
Min hûr-mûrên mê¬
rik tev dida û ez li
kaxezan digeriyam. QEWETÊN FRANSA ŞEREVANÎ EN MÊKANÎKÎ DI EFRÎQA RAKUR DE

Bi carekê de min dengek bihîst. carê şûşa narotîkê bera devê wî da.
Hey casûsa bêbext... Dilê mêrik bi femamî jibîrve çû. Min

Mêrik di xwe anî bû der; da bû şej- kaxez birin, cilên xwe guhartin û min
derba xwe. Du derb berdane min. Ez
lê zivirim, li sînga wî siwar bûm û vê

JI KERMANDERÈN FRANSA ŞEREVANÎ GENERAL LARMÎNA
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xwe gihande timobîla ko ji derveyî otêlê
li hêviya min bû ».

Dîsan Onyayé gote
rojnamevèn:

Ji xwe gelek caran
min kaxezèn casûsan didi-
zîn. Herwekî dizan ji dizan
bidiziya. Belê carekê jî min
da bû pey casûsekî elema¬
nî. Mêrik di bajarekî Bel-
çîqê de dixebitî. Ji xwe
beriya min Polîsa sirî
hûr-mûrên wî seh kiri bû.
Lê polîsê nikarî bû tişteki
peyda bike. Ji mile dinji
min re goti bûn ko casûsê
elemanî gava vedixwe hin
sirên xwe dide der.

Icar ez rabûm û çûm
bajarê ko mêrik lé bû û
ez dakelim xaniyê ko casûs
bi xwe tê de rûdinişt. Di
wî xaniyi de min jî ji xwe
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re odak girt. Dema ez ge-
hiştiin mal mêrik ne li mal
bû. Piştî ko ez li oda xwe
bi cih bûm digel gremo-
fona xwe derketim salonê
û min bi xwediya malê re
dest bi reqsê kir. Piştî bi-
hinekê casûsê elemanî hat.
Min berê xwe da wl û bi
elemanî got ê:

Ev e mêrek hat, gelo
dizane bireqise

Casûsê elemani li min
vegerand û got: Heke niza-
nejî ji bona te cehda xwe
wê bike ko bizane.

Mêrik ev tişt gotin, ket
bin çengê min û ez reqi-
sandim. Piştl çend rojan
dan û standina me ewçend
çûye pêş ko ez bi şev çûm
oda mêrik. Me şerab vedi-
xwar. Min ji mêrik re got
ko ez ji torinên Nemseyê
me û tifaqek li min qewi-
miye û min terka welatê
xwe daye. Mêrik piştî ko
çend qedeh vexwarin ji
min re' got ko li Belçîqê
bi xebateke sirî mijûl dibe.
Min jî je re got ko ez jî li
xebateke digerim û heke
qebûl dike ez dikarim bi
wî re bixebitim. Di nav
stexaliyé de min je pirsî:
Ma kaxezèn xwe li kû
vedişêrî?

Mêrikê min got: Li ci-
hekl welê ko nayete bira
tu kesî. Ez kaxezèn xwedi
navsolênxwedevedişêrim.

Ji xwe min jî ev diviya
bû. Kela mêrik rabû bû;
destên xwe dirêjî min dikir.
Ez bihinekê derketim derve
û min narkotîk di lêv û
hinarikên xwe da. Gava ez

10

Emêrîkanî ev bûne sê meh di giravên Silêman de dirêjî japoniyan dikin
Klişa kelelceke japonî şanî dide ya ko ketiye destê emêrîkaniyan.

vegeriyam balê sebira ele
manê min gihaşti bû dawi-
yê. Hema ez kişandim him-
béza xwe û ez bi maçikine
germ maç kirim. Gelek ne
bori mêrikê min béhis kete
erdê. Dil ji bîr ve çû bû.
Min dolab vekir ù ez li solan
geriyan. Di nav soline ke-
vin de min kaxezèn casûs
peyda kirin.
Roja din min kaxez sipar-

tin xwediyan û min ji wan
mikafateke mezin girt ».

Ev tişt hemî li Ewropa¬
yê çêbûhe. Lê Onye li Ef-
rlqayê di nav reşikandejî
xebitiye. Di mistemlekeke
Efrîqayêde xelkê cih ji xwe
re çek û cebirxane tanin.
Xwediyê mistemleké, dew-
leteke ewropayi, pê hesiya
bû. Wê dewletê dixwest bi¬
zane ewçek çawan dihatin
mistemleké. Dewletê kir ne
kir lê tiştek ne bire seri û
dawiyê qesta Onyayé kir.
Onye rabû çû wê mistem¬
leké û dest bi sehkirinêkir.
Onyedi vêbabetê de gotiye:

Qederê se mehan ez
di nav xelkê de geriyam.
Lê min tu şop hilnanl.
Seyeké ez gihaşti bûm ko-
nên reş. Wê şevê ez bûm

17?

mêvanê serekêeşîrê. Yek ji
jinên serek avis bû û dikir
biwelide. Jinik li ber dilê
mêrê xwe gelek ezîz bû.
Mêrik gava ez dîtim kêfa
xwe gelek ji min re anî.
Je ve welê ye ko jinikeke
spî dikare bi her awayî
arlkariya jina wl bike. Bi
rastî jî jinik bi rahetî weli-
dî û ez midekî xweş li cem
jinikê mam û em bûn dos-
tên hev. Şevekê di nav ste¬

xaliyé de gava me qala çe¬

kan dikir jinikê gote min:
Tu dizanî em çekên

xwe çawan ditînin, Vapo-
reke elemanî bi şev tête
nîzingî fîlan gundî ù sen-
dûqên tifîng û cabirxanan
tavêje keviya behirê. Xelkê
me diçin wan sendûqan di¬
din hev û ditînin reşahiyê.
Sibetirê min terka wan da
û ez vegeriyam Ewropayê.
Ne hewce ye ko ez ji te re
bibêjim ko ji hingê ve tu
çek ne gihaştine reşikên
wî welatî ».

Xwendevanino! bi min
bejiniho û péde heke we
jinikek maç kir berî ewill
lêv û hinarikên wê rind
bidin şiştin.
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KONIGŞTEYN
KELEHA KO JIRO JÊ REVl

Mîşel Bernait, yeki frensiz yê ko
di wextê mitarekè de keti bù destin
elemanan ù bû bû yawerê emîral Lôk-
lêrk; der heqè hêsiriya xwe û ferman-
darén ko pê re di qerargaha hèsiran
de bûn, bendek nivîsandiye û tê de
gotiye:

Qesira Tùrlavilê ji Şêrbûrgê bi car
kilomêtiran dur e. Li 19ê Hizêrana
sala 1940Î de di wê qesirê de bùyerine
tarixi hatine pê. Qederê xwest ko derya-
vanên fransizl yen ko beri du heftan di
Dùiikèrkê de şerê dijmin kiri bûn di
Şêrbûrgê de bêi ko dest bibine xwe,
K\ve bispêrin elemanan.

Deryavanên fransizl di Tùrlavilê
de li hev giha bûn hev û li liêviya
hatina elemanan diman. Di nav wan
de du emîral; emiral Abriyal ù emiral
Loklèrk ù çend zabitên bilindpeya k>--

bùn. Herkesl serê xwe kiri bil ber xwe
ù ker ù lai li benilê dima. Deng ji miriyan
dihat lê ji wè civatê ne dihat. Zengila telêfonê
ew bêdengî ji hev de xist. Yê ko telèfon dikir
waliyê Sêbùrgê lui. Wall digot ko serhengelt
( miralay ) ù çend zabitên din en elemani terka
Sêrbùrgê dane û dihatin Tùrlavilê, da ko me
teslim bigirin.

DI PERAVÊN NORVÊJÊ uu. ^PA BOMBARAN^N iNGi^L
6 174

DERYAVANÊN EMÊRÎKANÎ EN NÛ
Emiral Abriyal pistî ko bihtstoka telêfonê

danl, sûre xwe kire nav destên xwe, bi awirine
ziz le niliêrt, qey je xalir dixwest. Emiral hineki
sekini ù pnşê şûr da ejniwa xwe ù ew skènand.
Herçi emîral Loklèrk destê wi li sùrê wî
negeriya; rabû sùrê xwe da min û got:

Bernan ez di xwe re nabinim ko şûrê
xwe bişkêntmin ;ka ji
te re tu bişkênine.

Min sûr girt û ez

daketim bexçé; min je
re kortek koln ù ew tê
de veşait Min di dilê
xwe de digot heke ro¬
jekê ez û emiral di
Fransê de gihane hev
ezê sùrê wl ê mirl-
zindi berpeyi wi
bikim

Gava ez vegeri¬
yam qesirê, zabitên
elemani jl gihaşti bùn
ê û şertên tesllmê ji
emiral Abriyal re di¬
dan zanin. Di vê navê
de emiral Loklèrk ez
bi tenê kirim 11 gote
min:

Tu dizanl ko
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yawerê min hatiye kuştin.
Elemanan destùr daye me ko
her yeki ji me yawerek hebe.
Dixwuz.i bibi yawerê min.

Min jî qebùl kir ko di
hêsîiiyê de bibim yawerê wl û
bi vî awayl ez ji ketim qefla
hèsiran ya ko biçiwa Könîgşte-
ynê, ji Di'êsdenê' pêncl kilomé-
tirl dur.

Qefle ji deh timobilan bi
hevdù diket Heştji bo hèsiran,
dido ji bo mihaBzan. Her du
emiral, Abriyal û Loklèrk ketin timobllekê.
Min ev timobil tajot. Di timoblla ko di pas
me re dilial, zabilek û neh eskerên elemani
bi cib bù bùn Em di Sêrbûrgè te derbas bùn.
Di kùçe û kolanan de ji hin eskerên elemani
pêve lukesi xuya ne dikir. Nizanim çawan bù
û min li pas xwe nihêrt. Timoblla elemanan
ne li pas me bù. Hingê min, gote emiralan:

Ev e lirsendek, timoblla elemanan ne li
pey me ye; em dikarin birevin herin gundeki,
cilên xwe biguhêrlnin û xwe bidin alikî.

Emîral Abriyal li min vegerşnd û got:
No, nie soza xwe da...

Li Mayensê em sekinln. Qefleke din
giha me. Di vê qeflê de, min général Jiro
nas kir.

Jlro ji Berllnê dihat. Em tev de ji timo¬
bilan peya bû bûn. Zabitekt elemani hat ûji
me pirsl:

General Jîro ki ye?
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GENERAL DE GOL BER BI BRAZAVILÈ
Jiro gavekê qedimi. Zabit got ê: General

di heqê te de emirê iiltmiù heye.
Jlro lê vegerand ù got: Ez iro hêsir im,

çi dikarim bikini; bi tenê dibêjim ko hêsîrên

NE YARÎ NE HENEK .-. heibê nR-viae ku5tin'
I Zabilê elemani: Em te ne

	 _	 ~] X ji ber ko hêslrl de bikujin; lê
I ji her ko te elemanên sivll
t dane kuştin emê te ldam bikin.

X « Jlro: Belê ew sivllên ele-
1 1 mani bi peraşûtan daketi bûn
t pista xetên me. Dilê wan hebû
| t xesarê bigehlnin me; ji lewre
j j min ew idam kirin.
* t Zabitè elemani serê xwe
t i hejand û got: Bas e, bide pey
1 1 min.
î| Jiro xatir ji hevalên xwe
î î xwest ù da pey wî zabiti. Pistî
t x blstekê nie jt terka Mayensê

da ù em bi rê ketin. Bi rê ve
her du emiralan xwe ker kiri
bùn, rùyên wan têk ve çù bùn.
Dawiyê em gihaştin Königştey-
nê. Pistl du sactan ça\ên me

7

Japoni ji emêrikaniyan re dixebitin. Belê japoni gava ketine
giravên Silêman; le de hin riyên pétrole xerafo kiri bûn.
Vêca emêrikani wan riyan bi hësirèn japoni didin çêkirin.
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nas kir.
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bilan peya bû bûn. Zabitekt elemani hat ûji
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:«
t
: .

t
t
t

!
t

X
t
t
t
t «

lu

GENERAL DE GOL BER BI BRAZAVILÈ
Jiro gavekê qedimi. Zabit got ê: General

di heqê te de emirê iiltmiù heye.
Jlro lê vegerand ù got: Ez iro hêsir im,

çi dikarim bikini; bi tenê dibêjim ko hêsîrên

NE YARÎ NE HENEK .-. heibê nR-viae ku5tin'
I Zabilê elemani: Em te ne

	 _	 ~] X ji ber ko hêslrl de bikujin; lê
I ji her ko te elemanên sivll
t dane kuştin emê te ldam bikin.

X « Jlro: Belê ew sivllên ele-
1 1 mani bi peraşûtan daketi bûn
t pista xetên me. Dilê wan hebû
| t xesarê bigehlnin me; ji lewre
j j min ew idam kirin.
* t Zabitè elemani serê xwe
t i hejand û got: Bas e, bide pey
1 1 min.
î| Jiro xatir ji hevalên xwe
î î xwest ù da pey wî zabiti. Pistî
t x blstekê nie jt terka Mayensê

da ù em bi rê ketin. Bi rê ve
her du emiralan xwe ker kiri
bùn, rùyên wan têk ve çù bùn.
Dawiyê em gihaştin Königştey-
nê. Pistl du sactan ça\ên me

7

Japoni ji emêrikaniyan re dixebitin. Belê japoni gava ketine
giravên Silêman; le de hin riyên pétrole xerafo kiri bûn.
Vêca emêrikani wan riyan bi hësirèn japoni didin çêkirin.
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'lii linliiia général Jiro bi roui
bù i. Jiro liIsL'i'hativa xwe ji
he-iilèn xwe rc qise dikir ù

digot:
Min ji zaliitè ko ez is-

licwab kirim, got: Hoke le
fraiisizine sivll liigirtana yen
ko daketi bûn pista xetên ele¬

mani te çi ji wan dikir? Ma
te ev lilam ne dikirin?

Zabiti li min veneg«rand,
çù odeke din ù bi telêfonê bi
mezinê xwe re xeber da ù

vegeriya cem min û ji min
re da zanin ko qerara idainè
hatiye rakirin.

Herçi keleha me, elema¬
nan ew bi çend biran leva kiri
bùn. Herçi fermanilar û zabitên
bilinilp ive, ji wan re oilene
xweser texsls kiri bùn Herçi
esker û zabitên piçûk ji lier
panzdeh m iro van re odak da
bûn. Ji roja pêşln de 3erbendê
kelehê ji me re da zanin ko
sabûn hindik e ù li serè ses
heftan carekê ji her héslrl
re qafibek wê bihata dayin.

Di kelehê de jiylna une
bi awayêjêrln bû. Serê sibehê
li saet heştan em hişyar dibùn
û me xwiriniya zabitên xwe
ilibive wan Pişlre di hewsa
l.elehê de em li hev iligilian
hev û zaliitê iiolieldar em
yoxilme dikirin. J.i saet di-lian nie odeyen xwe
saz dikirin ù ilikelin nielliexè ù nie taştiya
xwe çêdikir. Taştiya nie ji kartol ù masiyê
hişk an ji kartol ù gostèn hespaii bi hev diket.
Piştl nlvro emseibest bùn; an dinivistin an di
hewşa kelehê de digeriyan.

iBAUkFIVANEN EMÊRIKANI XWE KARl ERÎŞÊ DIKIN

« 176

Eleniananmiiişên me, miaşên ko me <ii or¬
diwa fransizl de dislanilin didane me. Ri wl
miaşî neferekî kotek çixareyên xwe dikirin.
Ji xwe ji çixaran pêve me nlkarl bû ji derve
tu tiştl bikirin.

Hêj pêne roj ne keti bùn navê ko em
gihasli bùn Könîgşteynê ko 'min ecêbck dit
Rojekê biskojeke emiral Loklèrk keti bû
erdê û li bin lexté wl wer bù bù. Min xwe
xwar kir ù di bin lext re li biskojè geriyam.
Min bişkoj peyda kir, lê pê rc min cccbek
jl dît. Di bin text de bihistokek hebû. Ele¬
manan tiştên ko me di nav hev de digotin
tev de dibihislin. Emiral gava dit ko ez lébi-
klme ji min pirsi

Bernun çi li te qewimiye?
Min tilrya xwe bire ser lêvên xwe û li

ser kaxezekê nivlsand: « Di biiv texte te de bi¬
histokek heye ». Hingê emîral bi dengekt bilind
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gole min: Bernnn qehwa ko teji min
re ani sar e. Ji niho ù pêde h: la
xwe bidê.

Gava em defketjn hewşê emiral
gote min: Ji roj» ko em hatine kelel ê
ez lier û lier niliran li Hiller dikim.
Elemanan ev hemî bihtstine.

Îcar em li biliistokan digeriyan.
Me yek di oda xwarinê, yek di oda
général Jiro ùyek di bexçê de peyda kir.

Pişti ko mesela bihîstokê peşili
dizdarê Königşteynê général Gunter
dil kir ko yawerén fermandarên
fransizl bêxe destên xwe ù wan bike
cnsù.'ê xwe Ev tevdlr jt ewçend ne
çù seri.

Rojekê ji rojan xeber gihaştiye
nie ko genêraleki ingilizi anine hêsir-
galiê. Navê wi Con Rayt bû. Herçî em
yawer, bi dor serê sibehê me qehwa
générale ingilizi je re dibir. Heçl ko
qehwe je ve dibir bi silava « Herbiji
Ingilterê « silav lê dikir. Lê générale
ingilizi xwe nizingi fermanderên me
ne dixist. Lê rojekê me dit ko géné¬
rale ingilizi gava di bexçê de digeriya
bi zabitekt fransizl re xeber dida.

Êvarê. fi wextê ïtvê, wl zabiti
tistên ko général Rayt je re goti bûn
ji me re qise kir. General goti bû ko
ingiliz ji frensizan xeyidine ji ber ko
fransiz zû tesllm bûne. Diget vê hindè
Ingilterê ji ber ko gelek qels ketiye
dike ji elemanan mitarekê bixwaze.
Bivê nevê van gotinan em meyûs
dikirin. Sibetirê min qehwe bire
générale ingilizi. Gava ez ketim oda
wi min je re « Roja te xweş » got û
qehwe ber pê kir. General bi ken li
,. . .. j . . .-., ,. ,. , Balafirvanën ingilîzî pistî ko bajaren Elemanyayé
mm vegerand ù got: Welê dixuye ko "._.__ 	 ;,.. 	 'JL 	 ,-.V.in.s
tu ji Ingilterê liez iiakiï

Min: Ma cire général?
General: Ji ber ko hevalên te her sibe gava

ji min re qehwê dltinin navê Ingilterê hll-
didin û « Her bijî Ingilterê » dibéjin.

Di vè navê de kirasê genèrêl yê ko li ser
kursi bû ket erdê. Ez lê tewihan ù min ew
rakir. Çavê min bi marka kirês keti hû. Mar-
kake Berllnê. Min ev gote emiralê xwe. Loklèrk,
gote min:

Ji xwe min je şik dikir. 'Niho ez ewla
bùme. Mêrik ji gestapoyê ye, casùs e, xwe
kiriye genêraleki ingilizi ù ketiye nav me.

Pişti du rojan général Rayt terka hêslrgahê
10

bombaran
kirine vegeriyane wargebê xwe û balafirên xwe dikin hangaran.

da. Heq di destê emiral Loklèrk de bù.
Ji xwe piştre me zanl ko di ordiwa inillzl de
bi vl navi tu général nin bû.

Qederê salekê ez li Königşteynê marne û
bi deiyavanên ko Hitler ew berdane vegeri¬
yam Fransê. Gava ez gehiştim tixûb zabiteki
elemani gole min: Solên xwe ji xwe bike.

Ez lê ecêbinayl mam û miiv li rûyê wi
nihêrt. Hingê gote min:

Ev sol ji te re di Gönigşteynê de dane. Ev
malè Elemanyayêye, divêt vegere Elemanyayê.

Min sol ji lingên xwe kirin û ez pêxwas
ketim erdê welatê xwe.
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Di vî şerl de ji q; en atleti pêve qadeke din heye. Ew jl qada noqaran e. Eleman ji
destpêka şeri ve di vê qadê île xebateke zor dixebilin ù nemaze di Etlantikê de liera vaporên
ingilizi ù yen hevalbendan didin. Ji lier vê yekê xesarine mezin gihaştine vaporticaretên
ingilizan. Dilê elemanan liebù ù iro jî heye, bi vî awavi giravên Ingilterê ji lier tişli
mehrùm bikin. Lê plana elemanan ne çù seri. Slolèn ingiliz ù emêrikani di dùrabiva
beliiran de li noqnrên elemani digerin ù wan bin av dikin. Ji mile din tersanevên ingilizi û

emêrikani vaporên nù çêdikin ù wan xesaran lii sùn de vedigerinin. Herçi teisanevên emê¬
rikani, herweki klişe şani dide ne bi tenê bi roj lê bi şev ji dixebitin ù di rojekê de du
vaporan çêdikin. Ji lier ko ji bajarên Emêrikê re lalùka balaliran nine.

ZAROWÊN
10

RÛSÎ LI SER TOPEKE ELFMANÎ
178

YA KO ÛRISAN ZEMT KIRIYE
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DI QADA ŞERE MISIRÉ DE TANGEKE ELEMANt YA KO BALAFIRÊN INGILÎZÎ ŞKÊNANDIYE
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OHA
EV CENKEŞTIYA

JAPONÎ MIN BIN AV KIR

MAK-ARTÛR DI GÎNA-NÛ DE

Noqareke emêrîkanî di
meha Tîrmehê ù di Pesî-
fikê de bertorpiyora japonî
Oha bin av kiri bû. Naxuda
yanî keptanê noqara emê¬
rîkanî di radyowa Nûyorkê
de biserhatiya xwe qise ki¬
riye û gotiye:

Ev bû bûn pêne roj ko
em di ber û di nav giravên
Pesîfikê en gir û hùr re
digeriyan û em rastî dijmin
ne dihatin. Li 8ê Tîrmehê
me ji dur ve vaporek dît
û em noqî avê bûn. Ji biné
avê bi dûrebînê me dît ko
ew vapor yeke emêrîkanî
ye û em derketin rû û me
silav. lê kir.

Li 14ê mehê piştî nîvê
şevê memûrê bêtêlê ez hiş-
yar kirim û telêgrafa jêrîn da min: «Qefle-
yeke bertorpiyorên japonî berê xwe daye
bakur; li xwe gnhdar bin ». Min zabi¬
tên xwe dane hev û em bi hev şêwirîn.
Me qerara xwe da; rueê rê li qeflê bigirta.
Me plana xwe çêkiri bû. Emê di navbera

Wl

12

DI BALAFIRGEHEKE EFRÎQA BAKÛR DE

180

General Dûglas Mak-Artùr, générale emêrikani ê bi nav ù deng,
serlei mandaté qewetên hevalbendan yen Nlvro-pesifikê, di
Giiia-nù de, di navbera eskerên ewistrali de, wek yeki ji wan,

çaya xwe vedixwe.
du giravan û di avtevgekê de li heviya
qeflê bimana. Beriya spédê em gihaştin
avtengê û em qederê pêne mêtiran noqî
avê bûn. Me dûrebîna xwe hilda rûyê
avê û em sekinîn. Me her car torpîlên
xwe li qewanan siwar kirin û berê wan

da devê avtengê.
Dinya dest bi zelalbûnê

kiri bû. Bertorpiyorên me
xuya ne dikirin. Êdl dinya
bi temamî zelal bû bû. Ji
dur ve dûmaneke boz xuya
kir. Vê carê me ew qefalti
bûn. Ji 15 kîlomêtiran ber-
torpiyoreke japonî xuya
kir. Di pey wê re pêncên
din dihatin. Min a pêşîn
da bû ber çavén xwe. Ew
Oha, bi xwe bû. Oha keti
bû hikimê torpîlé. Min
emirê agirkirinê da. Her
car torpîlên me bi hev re
ketin avê û qesta Ohayê
kirin. Ohayê torpil dlti
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bûn û dikir ji ber riya wan bi-
reve. Lê ji wê menawrê re wext
ne ma bû. Torpîlek li pêşiya keş-
tiyê keti bû û keştî li ser pozê
xwe ber bi jêr dibû û qûna xwe
hildida. Me îşê xwe qedandi bû.
Niho diviya bû em ji ber keşli-
yén din birevin. Me noqara xwe
120 mêtiran daxiste biné avê. Dilê
min hebû, di bin avère ji avtengê
bi dur bikevim. Lê vê carê siûdê
arlkariya me ne kir. Makîneyên
noqarê sekinîn. Niho bertorpiyo- ,5estegahêll

rén dijmin bombeyên xwe en bi- re dixebiti

navîn wê berdana me. An bombe- rast
bi rast li noqarê biketana an di nîzingî
wê de biteqiyana û em bêgav bihişlana
ko em derkevin rûyê avê. Li rûyê avê
topên dijmin li hêviya me bùn ko me
ji nû ve daxin biniya avê.

Mirin hemin mirin e. Lê qet nebit
me Oha bin av kiri bû. Ez di wan mi-
talan de bûm ko noqara me bi carekê
de heziha; carekê, du caran, sê caran....

emêrîkanî ji bo hemî dewletên ko serê mihwerê dikin
i. Ev in top û kemyonine emêrîkanî di welatê Çînê de.

Aletan şanl dida ko bombe ji me bi du
kîlomêtiran dur diteqiyan. Lê siûdê dîsan
arikariya me kir Bombe diteqiyan, lê ji
me bi dur diketin. 3, 4, 5, 8... kîlomêtiran.
Aletê nema xwe tev dida. An dijmin hew
bombe berdidan; an gelek ji me bi dur
keti bù.

Qederê car saetan em di bin avê
de man û paşê me qesta rû kir. Ji nû
ve ù carekê din me dinya rihnik dît.
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DI GUNDEKÎ
STALlNGRADÊ DE

Şerê Stalîngradê ev çendî û çend
roj in dom dike û ûrisan di vi seil
de mêranike ecêb şani daye. Rojna-
mevanekl rûsî bi n*Yê Aleksi Morlof
yê ko di wê eniyê de liazir bûye der
heqê şerên Stalingradè bendin nivi-
sandine. Morlof di bendeke xwe de

gotiye:
- Bi mifrizeke kesfè û bi şefeqê

ve em gihaşti bùn gundekl Stalingra¬
dè. Gundeki vala; xelkè wl terka wl
da bûn. Li ser berfê şoptne peyan ^^. Gfna nfl bj her awayî h(.vkariya ordiwa emêrîkanî dikin.
Xuya dikirin. Serbendê mifl'izê got; xuya Herwek- kl!se şan! dide kelkevaniyan timobîlek li avê derbas dikin.
ye ko dijmin carina tête vl gundr

tê de veşêrin ù H bêviya wldivêt em xwe
biminin.

Mifriza me ji nwazdeh peyan bihevketi bû.
Mifrizê xwe di xaniki de veşart. Gelek ne bori;
saet bù bù heşl, mifrizeke elemani jl je ve

XKI.KE I.ONDKÊ H0JKN CFJINÊ DI GIJNDEN DORÉ DE DIBORÎNIN
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xuya kir, hâte gund; ew jl kete xaniki, ji xa-
niyê mifriza me 50 mêtirl dur. Serbendê mif¬
rizê émir dida peyayên xwe û digot: Xwe tev
medin bihina xwe di xwe de bigirin.

Eleman di deriyan re diketin xaniyan ù di
penceran re ji wan derdike-
tin. Karê wan eşkere bù, xanl
lexem dikirin da ko eskerên
me yen ko bibatana gund bi-
ketana ser wan.

Eleman heta êvarê bi vi
karl mijûl bûn; xanl letem
kirin.

Ji şevê sê saet çû bûn; bi-
rek zabitên elemanî hâte gund.
Zabit hati bûn ko Işê peyan
seh bikin. Çawişê mifrizê Kols-
ki digote serbendê xwe Razof
ko dirêji wan hikin. Serheml
pê qail bû bû Lê gava hâte
bira wi ko wezifa wan keşif
bù ù diviya bû hihinin bel ko
bêne dilin ji nû ve émir da ko
herkes di cihê xwe de bimine
ù xwe tev nede Lê pistî bi-
hinekê gava iiobetdar da zanin
ko eleman nlzingiyê li xaniyê
me dikin herkesl da tiflng û

bombeyên xwe. Dinya şevereş
bù.Du elemanan bi pllekeelêk-
triki pêşiya xwe bi ronl kirin
û ketin hundir; fi dora xwe
fedkiiin, berê xwe dan derlncê
ù hilkişiyan tayê jorln. Beriya
wan eskereki me derketi bû
jor û rê li wan girti bû.
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Eskerê me şejderb bi dest,
xwe di odekê de veşarti bû.
Elemanan pişli ko odeyên din
seh kir deriyê oda nobetdar
vekirin û ketin-ê. Nobetdarê
me bi şejderba xwe her du jl
li erdê dirêj kirin; bêî ko ele¬

man bikarin dest bibine xwe.
Deng bi gundi ket. Eskerên me
ji penceran de agir dikirin.
Elemanan kiri bù ko terka
gund bidin. Lê piştî bihinekê
li me zivirin, milralyozên xwe
danîn û bera xaniyê ko her
du hevalên wan tê de hati bùn
ku.ştin, dan. Ûrisan li wan ve-
digirand. Lê halê mifriza rûsi
di xeterê de bù. Eleman ji wan
bètir bùn; çekên wan ji xurtir
bùn. Ji aliyê din asêgeha ûrisan
berdayî bù. Di her derê re dij¬
min dikarî bù bikeviyê. Ji lewre
Razof dixwest eskerên xwe
ji wi xaniyî bikişine. Nizingi
wl, xaniki din hebû; bi di-
wareki bilind ù asê dorgirti.
Lê guhastina eskeran ji xaniyê
ko ew tê de bûn heta xaniyê
din, bi xwe xeterek bû. Ji ber
ko rê di bin agirê dijmin de
bù. Dijmin ji etlahî ne dida.

Çawlş Kolskî yê ko bi ûkira
serbendê xwe hesiya bû rexma
agirê mitralyozan da rê û xwe
gihande xaniyê din. Eskerên din
gava çav bi çawis kirin wan
jl nemerdl ne kir û di bin ba-
rana berikên mitralyozan de
yeko yeko, dido dido dane rê
û bi selamett xwe gihandine
çawlşê xwe, ji yekî pêve. Ew jl
bi birineke sivik ji linge xwe
birlndar bû bû. Dor gihaşti bù
serbend Razof. Razof ji da rê;
lé beriya ko bigehe xaniyê nû
ket. Çawis Kolskl ber pê çù.
Lê Razof beriya ko çawis bi¬

gehe wi rabû ser lingan. Tu
tişt pê ne hati bû. Razof eske¬
rên xwe li xénl û li bexçê belav
kirin û şer ji nû ve xurt bû.
Piştmêrên elemanan dihatin.
Rewşa ûrisan zehmet bû. Ele¬
manan dora xénl digirt. Hin

10

BALEFIRVANÊN FRANSA ŞEREVANÎ DI EFRÎQA BAKUR DE
peyayên wan ji par re gihaşti
bûn ber dlwêr ù dikirin hilkişin
ser ù dakevin hewşê. Dido
ketin-è ji. Lê şejderba Kolskl
ew her du, di cih de bêrih kirin.

Kuştiyên elemanan ji delian
bêtir bùn. Ji ûrisan ji şeş peya
hati bûn kuştin. Serbend Ra¬

zof qerara xwe da bù ko ji
gund bikişe. Lê çawan û, bi çi
awayî. Razof plana xwe çêkiri
bû. Bireki eskeran ji xêni wè
derketa ù êriş berdaya dijmin.
Birê din ewê di xêni de bimaya
û şerê dijmin hikira. Bi vi awa¬
yî qeweta elemanan ji wê bi-
b'twa du birna. Birê ko di xêni
de bimaya di quia ko birêpêşln
dé vekira, terka gund bidaya.

Ji mifriza rûsi pêne esker,
serbend ù çawiş ma bûn. Ser¬

bend Razof ù çawis di xêni
de man ù lier pêne eskeran di
tariya şevê de qesta pêş kirin.

183

Lê plana Razof ne çû seri. Ji
her ko eskerên ko ji xêni ki-
şiya bùn li ber dlwarê xêni li
elemanan qelibin ù rahiştine
hev. Eleman xurt bûn. Razof
ù Kolski gava ev hal ditin bê¬

gav man, ew ji derketin derve
û çûn hawara hevalên xwe. Ele-
manin di ser dlwêr re da-
ketin hewsê. Eskerên rûsi û
elemani di tariya şevê da tevll
hev bù bûn; bi bombayên des-
tan li hev dixistin. Ûrisan li
ber xwe dida û ji gund dikişi-
yan. Heye ko pişti ntv kllo-
mêtirl ewê ji hev veqetiyana.
Di vê navê de Razof ket erdê;
çawis lê zivirî.kel binçengê wl;
lé bêfêde. Razof nema xwe tev
dida. Rozof miri bù.

Wextê çawis ù her pêne es¬

kerên rûsi xwe gihandi bùn
qerekona rûsi apêşin elemanan
cendekê Razof ji çek dikirin.
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DEHBE Û NÊÇÎRVAN
Nêçîrvanek hebû, hero diçû nêçîrè û ke-

wekî xwe dikuşt û tant, dixwar. Ştva wî ew
Bû. Carekê ji cara du kew kuştin û hâte mala
xwe, rùnist da ko wa bibirêje û bixwe. Dî ro-
vîkî da devê dêrl û got ê: « ez î birçî me ».
Xwediyê malê rahişte kewekî û da rovî. Rovî
kew xwar ù li cem zelamê xwe ma.

Roja dîtir dîsa ew zelam çû nêçîrê û sê
kewê xwe kuştin û hâte mal. Yek ji wa da
rovî û dido danîn ber xwe da ko bixwe. Dî ji
nişkê ve hirçekê da devê dêrî û gote xwediyê
malê: « ez î birçî me ». Xwediyê malê rabû
kewek da wî jî. Hirçê şîva xwe xwar û li cem
zelamê xwe di rex rovî de rùnist.

Bù roja dîtir ew zilam dîsan çù nêçîrê ù
car kew kuştin. Vegeriha, hat mal, yek ji wan
kewa da rovî, ù yek da hirçê ù dido danîn
ber xwe da ko şîva xwe bixwe. Dî, şêrekî da
devê dêrî ù gote xwediyê malê: « ez î birçî me ».
Xwediyê malê kewek ji her du kewên xwe

ÇEK

2

Û POSATËN INGILlZi DI BENDEREKE

danî ber şêr, û şîva xwe xwar .

Bû roja pênca, sibehî şêr, hirç û rovî dane
devê dêrî ko herin. Rovî ba kire wa û got:
« Hon çiqas bê nan û xwê ne, divê em xela-
tekê bidin vî camêrê ha, yê ko ev çend roj in,
em hewandin ».

Şêr gote rovî: « Em çi xelatê lêkin? » Rovî
go; « Emê jineke wî bînin » Şêr û hevalên xwe
gotin: « bas e, ev tiştekî hêsanî ye »

Vêca, paşî derketin ji derve, dîtin zelamek
ciht dike, ber bi wl ve çûn û nîr û gêsinê wî
je standin û hatin anîn mala wl zelamï. Care¬
kê dîtir çûn rastî karwanekî hatin, rabûn xelkê
karwên hemiyan ji ber wan baz dan. Heywana,
herçî mal û zengil ù tiştê ko bi wî karwanî
re hebùn, anîn mala wî zelamî.

Piştre rovî gote wa: da em herin keça hê-
kim ji xwediyê malê re, birevînin. Hevalê wî
bi ya wî kirin. Rovî çiqas zingil hebûn bi xwe
ve kirin û nîr û halet danîn ser mile şêr û
hirçê û ew bû cihtariyê wan. Bazihekî mêrik
hebû, ew jî di ser serê wan re diflrî. Her car
ber bi bajarê hêkim ve çûn, xelk hemî hatin
temaşa wan û keça hêkim derket serê banê

xwe, da ew jî vê ecêba serê
ecêba, bibînê.

Bazihê ko li banî difirî hâte
keçikè ù ew li ser perê xwe
kir û firî. Bi hevalên xwe ve
hatin cem zilamê xwe. Hêkim
eskerek kom kir û çû ser wan
da ko keça xwe bistîne ù
vegerîne û wa dehba bikuje.
Esker hat û dora wa girt. Ew
di hindirù da bùn.

Vêca rovî go: « Ezê ba
kim roviya » şêr go: « Ezê ba
kim sera » Hirçê go: « Ezê
ba kim hirça » Bazih go: « Ezê
ba kim baziha » Heryekî ba

kire miletê xwe û hemî hatin.
Piştî ko hatin; vêca rovî çûn
rext û qarîşê tinûngê êsker
xwarin.

Sèr çùne zelama, hirç çûn,
zikê hespê êsker berdane
erdê, bazih ji banî ve diçûn
û serê êsker qui dikirin, di-
ku.şlin. Êsker hema baz dan
çùn bajarê xwe. Dehban xatir
ji xwediyê malê xwestin û
berê xwe dan çiyê; xwediyê
malê bi keça hêkim şa bû.
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KELÊDONYA NÛ
Kelêdonya-nû di Pasîfî-

ké de girav û mistemlikeke
firansizî ye. Ev girav dike¬
ve roavayê Ewistralyayê û
bakurê Zêlanda-nû. Dirê-
jahiya giravê 400 û pehna
hiya wê 60 kîlomêtir e.

Girav nemaze ji berhatinên
xwe en madeni û cihê xwe
ê cexraf î bi ehemiyet e.

Piştî mitarekê fransiz
û eleman û japonan li ser
madenên giravê hin imti-
yaz xisti bûn destên xwe.
Lê
qut

§
s ;

§1

toocoo

§
§
§
M»

§

§

§

§

§
§
§

liştre firensizèn giravê
i riya xwe ji Vîşiyê

kirine û derbasî tayê gêne¬
rai de Gol bûne û bendera
giravê dane bin emirê
hevalbendan. Ji xwe di
giravê de bi tenê bajarek
heye, Nomya, û bender li
berwi ye. Bendera Noma-
yayè, berê wargehè stola
firensizi bû. îro stolên in¬
giliz û emêrîkanî tê de
lengerandiiz in û hercî
balafirên avîn yen ji San-
fransîskoyê tên lê dalînin.

Emêrîkaniyan gava
dirêjî giravên Silêman kir
ev wargeh geleki bi kêri
wan hat. îro jî geleki bi
kêrî wan têt.

Di giravê de nemaze

nîkel, krom û manganêz
zehf in. Li salé deh hezar
ton nîkelê heîandl û sed
hezar tonî bêlir krom je
dertêt. Ev mademên ha
îro, tev de diçin Emêrikê
û di çêkirina hacetêncengê
de têne îstîmal kirin.

Av û hewa giravê ge-
lekî xvveş e. Bayé wê çi sar,
çi germ e; wek bayé Ew-
ropa nîvro ye. Erdê wê
çiya û nawal in. Di wan
newalan re çcminc zelal
diherikin. Ava wan çeman
ewçend zelal e ko mirov
sûreté xwe û yen zil û

darên doré tê de dibîne.
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GIRAVÊN
BEHIRA- SI Pî

Di hejmara Ronahiyê a 9an
de ( rûpel: 8 ) me qala Behira-
spî kiri bû ù bi kurtî dîroka wê
û şerên ko tê de çêbùne,
goti bû.

Di vê bendê de ji emê çêl
li giravên wè behirê bikin.

Behira-spî behireke girlî ye.
Li bakûr û li bakùr-roavê bi
erdê Ewropayê, li nîvro ù
nîvro roavê bi Asye û Efrîqê û
li rohelè bi erdên Ewn pe ù
Asyayê dorgirtî ye. Ev beliir bi
hin avten»an digehe beliirine
din. Bi Cebeltariqè digehe
Etlantîkê, bi Derdanêlê digehe
Behira-reş û kenala Swîsê wê
digehîne Behira-sor ù Bi'hira-
hindî. Rùyê vê behirê 3081850
kllomêtir çargoşe ye.

Giravên Behira-spî en binge-
hîn ji roavê ber bi rohelè ev in:

BALÉAR Balêar arxîpêlr!; e. ( ji koma
çend gn-avan re arxîpèl lètegctin) Giravên vê
arxîpêlê en bingehîn Majorke, Mînorke, Keb-
rere, Formanlère ù Kônîgère ne.

Li wextê berê û berî herkesî fênîkiyan dett
danî bû ser van giravan. Piştî fênîkivan û bi
rêzè ve yewnanî, kertacî, romanî, ereb ù li

JI TANuEN INGILÎZÎ TÎPEKÎ NÛ

	 	

t
t
X
i
t
t

Eskerên t'ransizï xwe ji nû ve û bi tevdaneke xurt tev ilidin. 1M

Efrîqa bakur de firqeyèn fransizî ji nû ve gihane dijniinèn xwe û
serê wan dikin. Klişa jorîn eskcrine fransizî şant dide. Kransiz
di ber enièrîkaniyan re derbas dibin. Eskerên emèrilianî qorgirtî

silavan H wan dikin.

dawiyê spanyolan Belêar vegirtin. Hetanî îro
girav di de.tên spanyolan de ye.

Di wextê romaniyan de girav gelek şên bû
bùn. Romaniyan bajarê Palmayê danî. Hetanî
îro Palme merkeza Balêaran e.

Nifù a Balêaran 275 000 rùnistiman in. Ev
girav dikevin navbera Fransê ù (Efrîqa bakur.

Ji lewre van giravan
^= ehemiyeteke eskerî he-

,»- , , '" ' ye. Girava Majorkê ji
».-">'' Spanyayê 133 û ji Cezaî¬

rè 210 kîlomêtirî dur e-

KORSÎKE Korsîke
giraveke fransizî ye ù ji
peravên Franê 160 kîlo-
mêtir e. Tê de 298 000
peya dijîn. Korsîke
bi spehîtiya bergehên
xwe bi nav û deng e.

Rêl û dehfên wê zehf in
û xweşmenzer in. Xeikê
Korsikê nijdevan û mê-
rine qenc in. Herwekî
sinheta kurdmancan di
welatê xerîbiyê de
eskerî û silehşorî ye,
xelkê Korsîke jî gava
diçin Fransê dikevin
sinhetine welê. Dîsan
heye ko xelkê Korsîke
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Eskerên t'ransizï xwe ji nû ve û bi tevdaneke xurt tev ilidin. 1M

Efrîqa bakur de firqeyèn fransizî ji nû ve gihane dijniinèn xwe û
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,»- , , '" ' ye. Girava Majorkê ji
».-">'' Spanyayê 133 û ji Cezaî¬

rè 210 kîlomêtirî dur e-

KORSÎKE Korsîke
giraveke fransizî ye ù ji
peravên Franê 160 kîlo-
mêtir e. Tê de 298 000
peya dijîn. Korsîke
bi spehîtiya bergehên
xwe bi nav û deng e.

Rêl û dehfên wê zehf in
û xweşmenzer in. Xeikê
Korsikê nijdevan û mê-
rine qenc in. Herwekî
sinheta kurdmancan di
welatê xerîbiyê de
eskerî û silehşorî ye,
xelkê Korsîke jî gava
diçin Fransê dikevin
sinhetine welê. Dîsan
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di welatê xwe de, wek kurdmancan,
gelekî bi hev nakin; lê derveyî welatê
xwe li pista hev radibin ù ji hev
hez dil.in.

Korsîke ya talyanan bù. Di sala
l"'68an de Lwîsê 15 qranê Fransê ew
ji qranê Cenewê kirî. Pi tî salekê yanî
di sala 1769an de fermandar ù impera-
torê fransizanê cihanyîr Napolyon^di
Ajaksiyoyê de ji diya xwe bùye. A;ak-
siyo merkeza giravê ve.

SARDSNYE - ?:ardênye dikeve
nîvroyê Korsîkayê ù ya talyanan e.

Her du girav gelekî nîzingî hev in.
Avtenga Bonîfaçyoyê wan ji hev~dike.
Rûyê erdê giravê 24 100 kllomêtir çar-
goşe ù rùnistimanên wê 880 000 in.

Ev girav bi madenên xwe dew¬
lemend e. Tê de zîv, hesin, zirêç, zeng
û madenine din peyda dibin. Ji^van
pê ve di Sardênyê de kevirên nihêt ù
mermer jî hene.

Ev girav jî mîna giravên Behira-
spî en din ji wextê fînîkiyan hëtâ
qraliyeta Sardênyayê ketiye destên
gelek miletan. Berî yekîtiya îtalyayê
welatekî biserxwe bû ù qralê wê ê cihê hebû.

SÎCILYE Girava Behira-spî a mezintir e.

Rûyê erdê wê 25740 kllomêtir çangoşe û rù¬
nistimanên wê 4 200 000 peya ne. Sîcilye dikeve
nîvro-roavê îtalyayê û bi avtenga Misînê je ve-
diqete. Erdê Sîcilyayê erdekî bi nan e; nemaze
erdên dora tendùrekaÊtnayê. TendûrekaÊtnayê
3313 mêtir bilind e. Ev tendùrek carina difùre
û ji devê wê agir û arav diherike.

Xelkê Sicilyayê çêliyên fênîkî, kertacî, yew-
nanî, romant ù ereban in. Tîpè ereb û yewna-
nan ji her tîpî bêtir li wan xuya ye.

Sîcilye di sedsalên paşîn de ù piştî ko ji
destên ereban der'iet, keti bù destên norman-
diyan, spaniyan û frans.izan. Di sala 1861ê de
girav bù milkê îtalyayê. Merkeza giravê Pa-
lêrmo ye.

Di vî şerî de dewletên mihwerê ji vê gi¬
ravê gelekî îstifade dikin.

PANTÊLARYE Giraveke piçûk û ya
talyanan e. Talyanan piştî ko ev girav asê
kirine dibéjin: « Me jî Malteyek heye ». Pan-
têlarye dikeve navbera Sîcilye ù: Maltayê. Ji a
pè.sîn bi 96 ù ji a paşîn bi 76 kîlomêtiran
dur e. j0'

Rùyê erdê giravê 83 00 kîlomêtir çargoşe
û nifûsa wê 8000 peya ne. Hemî miletèn
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kişwerkişa yen ko di Behira-spî re derbas
bûne şopa xwe li ser xelkê giravê hiştine. Lê
şopa erebî ù efrîqî ji lier çopé liêtir li \\ an di
xuye. Xelk bi zimanekî col xeber didin. Ev
ziman ji erebî ù ji bin hèjeyên talyanî hi-
hevketî ye.

MALTE Malle dikeve orla Behira-spî ù90
kîlomètirî li nîvroyê Sîçîlyayê ù 200kîloniêtirî li
bakurè peravên Tûnisê yen r.dielè. Dirêjnlma
giravê 41 kîlomêtir in; pehnahiy:. > ê di bin
deran de digehe 27 kîlomêtiran. Ri'iyè erdê wê
275 000 kîlomêtir çargo.şe ye. Malte arxîpêl e;
digel giravên doré mesaha wê digehe 370 000
kîlomètirî. Nifûsa wê digehe 250 000Î.

Xelkê Maltayê jî ji nijadekî col in. Le welê
dixuye ko xwîna erebî di ser xwinèn din re
xwe şanî dide. Di zimanè xelkê Valtayê de
bêjeyîne erebî boş in; di sedî de hefiê.

Maltayê di dora wext û'zemanan de gelekî
teq û req dîtine. Ingilîzên ko ehemiyeta
Maltayê ji mêj ve bîr biri bûn, di sala 1802an
da dest danîne ser û bi miaheda Parîsê ya sala
181 lan Malte bù milkê taca Ingilîstanê.

IM vî şerî, di şerê Behira-spî ;de Yalle-
roleke mezin lêhistiye.

GIRAVAN YONYÊ Giravine yewnanî ne.
Ev arxîpêl ji heft giravan bi hev dikeve. Girav
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li roavayê Yewnanistanê ne. Di sedsala dwanz-
dehan de ev girav di destên talyanan ce bùn.
Di sala 1815an de ingilizan ev girav ji talyanan
standine û di sala 1864an de Ingilterê ev girav
ji Yewnanistanê re diyarî kirine. Xelkê giravan
yewnan in. Di hin deran de bi talyanî jî dipe-
yivin. Nifûsa vê arxlpêlê digehe 106 0001. Di vê
arxîpêlê de Korfù bi spehîtiya xwe bi nav ù
deng e.

GIRÎT Girlt giraveke yewnanl ye û dikeve
nîvroyê Yewnanistanê. Di tarlxa kevin de ev
girav merkezeke medeniyetê bû. Bi rêzê ve
Girît ketiye destên romanî, ereb û tirkan. Di
sala 1824an de Girlt bi ser Misiré ve da bûn.
Lê piştre dîsa bû malê Tirkiyê û di şerê Bal-
qanê de vegeriya xwediya xwe, Yewnanistanê.
Rûyê erdê giravê 8580 kllomêtir çargoşe ù ni¬
fûsa wê 386 000 peya ne. Xelkê wê yewnan in;
tê de hin tirk hebin jl. ew jî Li yewuanl
xeber didin.

Mîrê Botan, Bedir-Xan beg pistî ko hêsir
ketiye destên tirkan qederê 14 sa.uu di vê gi
rave de menfl maye.

DODÊKANÊZ Yanî dwanzde giravan.
Ev giravên ha heta sala 1912an di bin hikimê
Tirkiyê de bùn. Di vê satê de ketine - destên
talyanan ù di sala 1923an de Tirkiyê bi haki-
miyeta talyanan mikur hat ù ew venasî. Di nav

van dwanzde giravan de a mezintir Rodos e.

Rodos ji peravên Tirkiyayê 18 kîlomêtiran dur
e. Xelkê van giravan yewnan in û qederê
120 000 peyayî ne.

Talyanan Rodos asê kiriye û tê de warfie-
hên stol û balafiran çêkirine. Rodosê di trrîxa
kevin de gelek teq û req dîtine ù tê de mede-
niyetin rabûne.

QIBRIS Ji aliyê mezinahiyê ve Qibris di
Behira-spî de girava siseyan e. Dirêjahiya wê 220
û pehnahiya wê 60-80 kîlomêtir in. Nifûsa wê
digehe 350000Î. Di sala 1878an de Ingilterê Qibris
ji tirkan standiye. Li wextê berê Qibris wela-
tekl bi ser xwe bû; fênîkî ù yewnaniyan tê de
hikùmetin çêkirine. Miletèn ko ji Asyê derbas!
Ewropayê bûne û yen ko ji Ewropayê avêtine
ser Asyay êdi Tê giravê re derbas bûne. Nemaze
di wextê ehlê selîbê de şevalyayên Qibris û
Rodosê deng da bûn.

Xelkê giravê yewnan in. Tê de tirk jî hene.
Girav dikeve devê xelîca Skenderonê û nîzingî
peravên tirkiyê ù Sûriyê ye.

ELBA Giraveke piçûk e, nifûsa wê 25 000
paya ne. Ev girav di sala 1814an de bû bù
menfa Nepolêon. Ji ber vê yekê vê giravê di
tarîxê de deng daye. Ji sala 1860Î ve girav di bin
hikimê talyanan de ye.
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ÇEK
Û WASITEYÊN GUHASTINÊ

EN NO
Gava xwendevanên me vê

sernamê bixwînin ewê bibêjin
gelo şerevaniyan dîsa çi hace-
teke nû îcad kiriye. Ew hacet
vê carê li sùna ko li ezmanan
bifire an di'bin bihirê re hère ge

lo ewê di bin erdê re biqeliqe?.
Yê carê emê çêlî wasiteke

welê bikin ko li gora sernamê
heye ko qet nayete bîra wan.
Belê wasita ko emê îro qala
wê bikin ga û gamêş in.

Herwekî xwendevanên me
dizanin japonan birekî welatê
çîniyan vegirtiye. Ji alîkî ordi
wa Çankeysek û ji aliyê nij
deyên çînî :erê japonan dikin.

Nijdeyine çînî li i;eraXa
grlekê danî bùn. Eskerine ja
ponî jî hatin ù li mile golê ê

pêşmiqabil danîn. Japon bi çî
niyan hesiyan; lê ewçend guh
ne dan. Ji ber ko dizanîn ko
cem nijdan ne kelek ne jî fî-
lùqe hene. Ji lewre çîniyan
nikarî bûn xwe bigehînin ja
ponan. !)i bejê re jî, ji ber ko
gol dirêj bù di navbera japon

GIRAVÊN
FÎCÎ

û çîniyan de riya du rojan hebû.
Ji ber vê yekê japoniyan

li qeraxa avê bi tenê nobet-
dareVî danîn û raketin. Lê
çîniyan beriya nîvê şevê xwe
gihandine japoniyan. Çawan û
bi çi awayî.

Helê nijdevanên çînî gamê-
ïên gundên doré dane hev, li
wan siwar bùn; mîtralyoz û
cebirxaneyên xwe jî li gamê-
şan kirin û dan avê. Çîniyên
ko bi vî awayî li avê derbas
bû bùn bi ser mifreza japonî
de girtin ù piraniya eskerên
mifrizê kudin.

:*"*.

Herwekî xwende¬
vanên me dizanin
emêrîkanî -xwe kar
dikin û dikin rabin
êrîşê û tiştên ko di Pe-
sîfîkè de ji dest dane
bi şûn de vegerînin.

Ji bona vê yekê
ji emêrîkaniyan di
nîvro Peslfîkê de
wargehan saz dikin.
Di vè, navê de eske¬
rên emêrikani dake-
tine giravên Ficî jî.
Ev girav dikevin bakurê Nûzêlandê û

nîvroyê giravên Silêman û ji du sed
giravî bi hev dikevin. Nifûsa giravan
210 000 rûniştiman in. Nîvê vê nifûsê
xelkê cih, nîvê din hindistanî ne.

Erdê arxîpèlê erdekî bi nan e; nema¬
ze mozên wê bi nav û deng in û di tù
derên din de peyda nabin. Lê heywa-
nên wè ne ewçend zehf in. Bi tenê di
rêlên wê de leyrine xerîb têne dîtin.
Kaniyên wè boş in, hin germavên wê
en madeni ji hene.

Wextê ewropayiyan ev girav keşif
kirine seyaheki bi navê Delmût di heqê
wan de kitèbek nivisandiye û lê de
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tislineecèb goline. Mesela Dc'.mûnl digol
ko niarên wè nrxîpilé direqesin, feyrèn
wê bi gulian in û çèliyén xwe dimèjinin;
meymûnên wè xwende ne ù ji hevûdin
re mektûbiin dinivisinin; jinên wè bi sê

çavan û mêrên wè bi car destan in.
Dîsa Delmût digot ko darên wan gira¬
van bi roj şin û bilind dibin û bi şev
vedigerin ser kokên xwe.

Lê piştre haie seh kirin ko seyah
Delmût ji Stenbolè wè ve ne çûye û
kitêba xwe di otêleke Kenstanteniyê de
mivîsandiye. Ji lewre yen ko kitêba wi
xwendin û piştre diçûn Ficiyd ev
tişlên xerîb ne didîtin.
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Yê carê emê çêlî wasiteke

welê bikin ko li gora sernamê
heye ko qet nayete bîra wan.
Belê wasita ko emê îro qala
wê bikin ga û gamêş in.

Herwekî xwendevanên me
dizanin japonan birekî welatê
çîniyan vegirtiye. Ji alîkî ordi
wa Çankeysek û ji aliyê nij
deyên çînî :erê japonan dikin.

Nijdeyine çînî li i;eraXa
grlekê danî bùn. Eskerine ja
ponî jî hatin ù li mile golê ê

pêşmiqabil danîn. Japon bi çî
niyan hesiyan; lê ewçend guh
ne dan. Ji ber ko dizanîn ko
cem nijdan ne kelek ne jî fî-
lùqe hene. Ji lewre çîniyan
nikarî bûn xwe bigehînin ja
ponan. !)i bejê re jî, ji ber ko
gol dirêj bù di navbera japon

GIRAVÊN
FÎCÎ

û çîniyan de riya du rojan hebû.
Ji ber vê yekê japoniyan

li qeraxa avê bi tenê nobet-
dareVî danîn û raketin. Lê
çîniyan beriya nîvê şevê xwe
gihandine japoniyan. Çawan û
bi çi awayî.

Helê nijdevanên çînî gamê-
ïên gundên doré dane hev, li
wan siwar bùn; mîtralyoz û
cebirxaneyên xwe jî li gamê-
şan kirin û dan avê. Çîniyên
ko bi vî awayî li avê derbas
bû bùn bi ser mifreza japonî
de girtin ù piraniya eskerên
mifrizê kudin.

:*"*.

Herwekî xwende¬
vanên me dizanin
emêrîkanî -xwe kar
dikin û dikin rabin
êrîşê û tiştên ko di Pe-
sîfîkè de ji dest dane
bi şûn de vegerînin.

Ji bona vê yekê
ji emêrîkaniyan di
nîvro Peslfîkê de
wargehan saz dikin.
Di vè, navê de eske¬
rên emêrikani dake-
tine giravên Ficî jî.
Ev girav dikevin bakurê Nûzêlandê û

nîvroyê giravên Silêman û ji du sed
giravî bi hev dikevin. Nifûsa giravan
210 000 rûniştiman in. Nîvê vê nifûsê
xelkê cih, nîvê din hindistanî ne.

Erdê arxîpèlê erdekî bi nan e; nema¬
ze mozên wê bi nav û deng in û di tù
derên din de peyda nabin. Lê heywa-
nên wè ne ewçend zehf in. Bi tenê di
rêlên wê de leyrine xerîb têne dîtin.
Kaniyên wè boş in, hin germavên wê
en madeni ji hene.

Wextê ewropayiyan ev girav keşif
kirine seyaheki bi navê Delmût di heqê
wan de kitèbek nivisandiye û lê de
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tislineecèb goline. Mesela Dc'.mûnl digol
ko niarên wè nrxîpilé direqesin, feyrèn
wê bi gulian in û çèliyén xwe dimèjinin;
meymûnên wè xwende ne ù ji hevûdin
re mektûbiin dinivisinin; jinên wè bi sê

çavan û mêrên wè bi car destan in.
Dîsa Delmût digot ko darên wan gira¬
van bi roj şin û bilind dibin û bi şev
vedigerin ser kokên xwe.

Lê piştre haie seh kirin ko seyah
Delmût ji Stenbolè wè ve ne çûye û
kitêba xwe di otêleke Kenstanteniyê de
mivîsandiye. Ji lewre yen ko kitêba wi
xwendin û piştre diçûn Ficiyd ev
tişlên xerîb ne didîtin.
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LENKOLEN
DI ŞERÊ GIRAVÊN SILÊMAN DE

Mak Rot, rojnamevaneki emêri¬
kani, y* ko serè giravên Silêman ê

behrl dltiye, di heqê vl şeri û di roj-
nama xwe de bendek belav kiriye û
tê de gotiye:

7ê Çiriya-paşin bû Ber bi êvarê
kumandarè bertorpiyora Kraman haut
min kir ûji min re got:

Ezlzê min, min navet ko em ji
hev veqetin. Lê ez çawan bikim. Pistî
çend saetan emê barê xwe li barê
dijmin, xlnin. Bertorpiyora min ewê di
sefa pêsln de jcrê dijmin bike; xwe
bide ber talûkeke mezin. Ji lewre min
ji te divêt tu berl şer heri sei zirehpûşa
Lenkolen û je temaşa şerê me bikl.
Lenkolen keştike xurt e û nakeve sefa
pêsin. Talûka ko di Lenkolen de heye
ji bo rojnamevaneki bes e.

Min jl dil ne dikir ez ji hevalê
xwe Harl Brant, kumandarè Kramanê,
veqetim . Min û Brant, gava em zaro
bûn, me di dihistanekê de xwendi
bù. Léinadam Brant digot, divèl tu heri
diviya bù ez ji ya wl bikiin. Min, ji ya
wl kir û ez çûn ser Lenkolenê.

Min şlva xwe bi kumandarè Lenkolenê
Biler Grant re xwar. Piştl şivê kumandan
sebila xwe ji dest danl ù gote min:

Tu dixwazi ji rojnamu xwe re xebereke
mihim bişiiit.

Min: Ma çawan mi navet.
Kumandar: Hingê ji rojnama xwe re

bitelêgraflne ko Işev di nivroyê Peslflkê de,
emè hisabê 'stola japoni bibinin.

Min: Lê ez di dora xwe de tu şopa stola
japoni nabinim.

Kumandar: Bawer bike ev ne îşê te ye.
Min deng ne kir. Tebieta kumandar Grant

holê bù. Hindik diştexili, hişk digot; lê mêrekî
qenc bû.

Wext bû bû nizingi nlvê şevê. Min texmin
dikirin telêgrafa min hêj li rê bû. Ez di van
texininan de bûm ko min dengè kumandar
Grant kir. Bi dengekl bilind émir dida zabitên
xwe. Ez liilkişiyam serê pira vaporê. Kuman¬
dar ko çav bi min kir bi dengekl hisk gote min:

Zû vegere kebtna ( oda vaporê ) xwe û
bê emirê min je dermekeve

Min nikarî bû ez lê vegerinim. Bivê nevê
ez çûm kebina xwe û min xwe tê de hepis
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JINÊN INGILÎZl ÇELENGAN LI BER LINGE
QEHREMANÊN XWE DATÎN1N

HEYKELA

kir. Pistî çend deqiqan min dit ko li deriyê
min didin. Grant bi xwe bû. Ji derve digote min:

Ya Mark guh bide min. Pişti çend leql-
qan şer wê dest pê bike. Di wextê şer de cilié
te ne li ser pire lé di vê kahinê de ye.

Min Ji hire ez tu tişti nabinim.
Grant: Ma çi xem e, yen ko wê bibinin

ewê ji te re bibêjin. Ne hewce ye ko tu xwe
bidl ber talûka mirinê.

Kumandar ji derve deri li ser min girti
bù. Min gote kumandar: Şer hêj dest pê ne
kiriye, deri veke û were nik min.

Grant deri vekir û ket hundir. Me pev re
da û stand. Kumandar xwe hinekl nerm kir
û gote min:

Bas e, tiwê şerê me bibint, lê ne ji ser
pire; ji odeke din û di pencerê re. Bi şertê
ko serê xwe ji pencerê derneêxini.

Grant ez birim odeke rasarl behirê. Dù-
rebinek da destê min û maseyek xiste ber
min. Beriya ko terka min bide Grant ez him-
bêz kirim.

Gava gumêna topan dest pê kir saet bû
bû yek. Lê Lenkolen bi xwe hêj ji qada şer dur
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bû û topên wê hin ne dişuxulin. Lêbelê zireh-
poşê lez da bù xwe û xwe li dengê topan
girti bù. D:i noqar ù du bertorpiyoran jî da bù
pêşiya Lenkolenê.

Ji nişkekê ve pêşiya vaporê reş bû; teqîn
bi doré ket û stùnine avîn di rex noqarekê re
rabûn. Balafirên dijmin bombe berda bùn no¬

qarê; lê nikari bùn bihingêvin.
Lenkolenê j; dest bi agirkirinê kiri bû. Min

li dora xwe dinihêrt lê tu ti..t ne didît; bi tenê
gumêna topan ù vingêna gulan. Lê piştre min
zanî ko dijmin li aliyê bakur e ù bi mijeke sinai
xwe ji me veçartiye. Hêj em ji hev bi deh milan
dur bùn.

Saet hêj ne bû bû sise, sise kêm çend de-
qiqan. Şer germ bû. Balafiran rûyê ezmên
girt. Vê carê topên Lenkolenê en balafirşiken
jî xwe tev didan. Bombeyên dijmin dùrî me
diketin. Digel vê hindê Lenkolen li ser ïiewdê
xwe dihejiha. Masa li ber min wergeriya ù ji
min bi dur ket.

Dinya zelal dibû, min dora xwe çêtir didit,
mija japonan a sinlii jî belav bù bû. Bist ù hest
cenkeşd)ên japonî qewiswari qor gir'i bùn û
şerê me dikirin. Car zirehpûş di orta qewisê
de bûn. Krewzoreke me e piçûk berê xwe da
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bû qewisa dijmin ù bêperwa diçû û bera keş-
tiyên japoni dida, Di vê navê de keleheke me
e firolek di ser krewzoreke dijmin re firiya û
bombeyên xwe bera wê da. Bombek li krewzorê
ket ù krewzor bû du qet; wek zinarekî şeqitî.
Herçi krewzora me, ji nişkekê ve sekini ù xwe
li taniştê xwî! kir.

Dijmin ji nù ve xwe di pas perda mijê de
vaşart ù keşliyên xwe xist nizameke nû. lies
tiyên japoni ji hev belav dibi'in ù ji nû ve sise
sise digihan hev. Lenkolenê ji nù ve lez da xwe
ù qesta neyar kir. Me li hev dixist. Qederê
deh deqicjan topên her du aliyan bê etlnhi agir
kirin. Bertorpiyora ko Lenkolen dihemand
birindar bù; lê bi birineke sivik. ?in ji dur
ve du niqteyên reş diti bûn. Bawer bikin kep-
tan ji ew diti bùn. Lenkolenê hêz da xwe û
topên wê en pêşîn agir vedimistin. Niqte hin
bi hin çêtir xuya dikirin; du bertorpiyorên
japoni bùn. Guleyên Lenkolenê li her diwan
ketin. Yek di cih de bin av bû; a din xwe li
ser mile xwe ê çepê xv. ar kir.

PL.ti çaryek saetè kumandan Grant li deriyê
kebina min dida. Min destê kumandar girtin
ù guvaştin. Kumandar gote 'min: Her du ji
bertorpiyorine giran bûn. Em gelek aciz kiri

bûn; lê cezayê xwe
ditin.

Em ketin salona xwa¬
rinê û me parik nan
xwar. Dijmin ji me ve-
bù bù. Aijn ji kumandar
pirsi:

Tu xesar gihaye
xelkê me

Zabiték ù du der-
yavan birindar bûne; lê
birinên wan sivik in.

Ez dikarim ji roj-
nama xwe re bidim za¬

nin ko me serê giravên
Silêman kar kiriye?

Hcrçend ser hêj ne
qediya be ji tu dikari
holê bêjî. Dijmin du
caran şikest; lê dîsan
wê bê ù ewê li me
bigere. 0 carê ko wê
bê ewê Lenkolenê di
pêşiya de peyata bike.

Lê dijmin U me
venegeriya.
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HÊSÎRftN KO
DIXWESTIN MIHAFIZEN XWE

. HÊSlH BIKIN
Mixabirê rojnama ingilîzî « Deylî

Eksprês » '-'t. Alan Morhîd ji Efri<;ê
diçû Emêrîkayê. Di vapora ko Mr. Mor¬
hîd siwar bù bù de ÎOOOhêsîrên elemanî
jî hebûn. Ïngilîzan ew hêsîr di qada
serê Misiré de girti bùn ù ew dişandin
Emêrîkayê. ' r. Morhîd di bendeke xwe
de qala wan hêsîran kiriye ù gotiye:

Gava hêsîr li vaporê siwar bùn,
bi lingên wan ve solên sehrayê ù li
serê wan şef eyên roj.şiken hebûn.
Tev de 1000 peya bûn. Stranek distran-
din û digotin: « Em erê Ingilterê

dikin ». Miawinê keptan yê ko li rex min se

kinî bù gote min « Tu dibînî çi |as bi rik in,
wek serek û mezinên xwe ».

Te Behira sor qedandi bù :i em derkeli
bùn Behira hindî. Yekî ji deryi.vanan, vê koji
nîvroyê Efrîqayê û ji nijadè elemanî bù yole
keptên: « Min ji hêsîran sê peya dîtine ko bi
hev re diştexilîn. Yekî digote hevalên xwe, pistî
sê saetan emê ji hêsîriyé xelas bibin ù milia-
fizên me wê bibin hêsîr ».

Li ser vê yekê keptan herçî jin, zar ù
zêç û rêwingiyên din tev de anîn salona xwa¬
rinê. Çend zabit ù deryavan ketin nav hêsîran
û ew ù cihê wan vélo kirin. Li cem hêsîran
silehine neadetî hatine ditin: lingên kursiyan,
rotikên hesinî, kêrên xwarinê. Ji van pêve hê-
sîrên elemanî cùzanên jîlet jî kiri bûn nav

Ww4 *Wl:
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kaitolan. Ev kartol ji wan re bù bù bomba-
yên destan. Ji mile din hûsîran bêrikèn xwe
jî xwê li biber tijî kiri bùn. Dénia pevçùnê de
hô4rani'.. Ii çavên mi' iilizan de bircsandana.

Di nav hêsîran m ..umiiiidarekî noraran
hebû. Ewî xerîta vaporê çèkiri Im ù ew da
bù serekên kewtan. Li gora wè xerîtê her
kewtê eiliekî vaporê wè vegirta.

Plana wan jî, ev bù: Birekî hêsîran wê
daîra makfnan vogirtana ù heçî mnkînist in de
girêbidana. Birên din zabit û deryavan de hepis
bikirana. Kumandarè noqarê wê bibiwa kaplan
û berê vaporê de bidaya Medegeskarê. Hingê
Medegeskar hêj ne keti bù deslê hevalbendan
ù di bin hikimê Vîsiyè de bù.

Heke ew deryavanê elmanînijad pê nehe.
siya bù ya pi.ştî du saetan wan hêsîrên elemanî

j . wê rahiştana zabit û deryava-
t ï nèn vaporê.
X X îcar keptan rabû hêsîr ji
J J hev cida, kom kom di enbarên

vaporê de hepis kirin.
Pistî du rojan germé li me

şidandi bù. Kaptèn émir da û

hêsîr bi dor derdixistin pira
aporê da ko bihina xwe bidin.

Nîvê şevê bù. Ji niskekê
ve me dengè boriya talûkê kir.

X Vapor sekini. Em hilkişiyan
| jor. 150 hêsîr yen ko li ser
X pire bùn, tev de xwe aveti bûn
j behirê. Keptên filûqa daxistin
X avê. Deryavanan cehda xwe
| kir û ji vî 150 hêsirî 49 peya

xelas kirin. En mayîn di nav
pèlên behirê de winda bùn.
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MÊVANDARIYA
TALYANAN

Di şerê Elemeynê de mif-
rizekî ingilîzî, piştî eşayê der-
keti bû keşfê. Mifrizê ji heft
nefer, çawîşek û ji zabitekî bi
hev diket. Mifrizê di tariya
şevê de riya xwe winda kiri
bù û keti bù ser qerekoneke
talyanî. Çawîşê mifri/ê Con
Roklî ji mixabirêNyùzKronikil
re biserhafiya mifrizê ise kiri¬
ye û gotiye:

Gava em bi rê ketin
hêveke çardeşevî qûma sehra-
yê wek pîpoqên şike; lî diçiri-
sand. Me cilên eskerên elemanî
li xwe kiri bùn. Digel vê hindê
me xwe li erdê ramedandi bû
û em bi zikiskî diçûn. Heta
saet dehan dinya ewçend
ronî bû qey roj hêj ne çû bû
ava. Lê ji nişkekê ve ewiran
rùyê ezmên girt ù dinya bù
tarî. Bi hevalekî me, TomKlok
re cihetnimayek hebù. Me hi"-
dava xwe pê rast dikir. Li ne
bû bù nîvê şevê ù cihetnima
jî nema disixulî. Hevatekî me
xwe da ber ù bû rêberê me.
Je ve welê^ye ko riyên sehrayê
nas dike û dikare me vegerîne
xetên me.

Me berê xwe da bû nîvro-
roava û qederê du saetan em
bi rê ve çù bûn. Me bala xwe

KEÇIKÊN BRAZÎLl WEK ESKERAN DI TALÎMÊ DE
dida ù didît ko me nizingî li
xetên xwe ne dikir. Em seki-
nîn. Zabitê me digot, ez ditirsim
me riya xwe şaş kiriye. Hêj
zabit gotina xwe temam ne kiri
bû ko em bi dengekî hesiyan.
Wî dengî bi talyanî digot:
« Ew kî ye? ».

Me tev de xwe li erdê dirêj
kir. Hevalekî me, Cîmî, yê ko
bi elemanî dizanî bû, digole
zabit: « Heye ko talyan ji me
bêtir in; me riya xwe jî saş
kiriye; destûra min bide ez bi
wan re bi elemanî baxêvim.
Heye ko bi vî awayî em ji wan
safî bibin ».

! eriya ko zabit li Cîmî
vegerîne dengê talyanan ji nû
ve rabû: « Hon kî ne, ezê
mîtralyozê li we girêbidim »

Cîmî bi elemanî li wan
vegerand: Em heval in, heyl
Hîtler, heyl Dûçe.

SERGEVAZ GENERAL DE GOL DI '1EF1ÎŞÊ DE
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'lalyanan li me vegerand:
Hon bi xêr hatine; kerem bikin
werin ber vî agirî; em tev de
purîk nan bixwin.

Em ber pê çûn. Talyanan
di kortalekê de agir dada bû û
li doré rûnistî bùn. Ji ber me
ve rabùn ù cihin şanî me dan.
Em tev de rùni tin û me cîxa-
reyên ko talyanan ji me re da
bùn, berdan. Talyan ji me
bêtir bûn ù di cihekî asê de
rùni tî bûn. Diviya bû em biş-
texiliyana û me al û xatir ji
hev bipirsiyana. Lê ji Cîmî pê
ev, tukesi bi elemanî ne dizanî
bû. llçke yekî ji talyanan bi
elemanî bizaniya ù bi me re
xeber bidaya meê çi bjkira.
Zabitê me rabû bi zabitê tal¬
yanan re bi fransizî jxeber da.
Ji xêra Xwedê re ewî jî bi
firansizî dizanî. Bi vî awayî me
ew talùke jî derbas kir. Me
hin kilor ù ekirok jî xwarin
û qederê çil de îqan em li nik
hev rûni.tin.

Di vê navê de çawîşekî
talyanî çavên x ve li me geran-
tiin ù got: Ecêb hevalên me ji
elemanan bêtir dimînin ingili¬
zan an xelkê Ewropa bakur.

Em tev de keniyan; bi
kenekî dirêj ù bêpîvan. Ve
nikarî bû em tiştekî din bikin.

Li ser vê gotinê me lez da
xwe û me ji mêvandarên xwe
xatir xwest û em bi rê ketin.
Lê vê carê me riya xwe xweş
nas dikir. Ji ber ko talyanan
gava zanî bû ko cihetnima
me xirab bûye; ji me re ci-
hetmayek jî da bùn.
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Rojnemevanekl swêçî di eniya şerê ùris de
qada Qevqasê ziyaret kiriye û di vè babetê de,
di rojnama xwe de bendin nivtsandine. Roj-
namevên di bendeke xwe de gotiye:

Emê biçiwana gundekî welê ko çend caran
xwediyê wî hati bû guhartin. Ew gund ji destê
ûrisan keti bù destê elemanan û piştre dîsa
vegeriya bù destên ûrisan.

Ji wî gundî re bi tenê riyek hebû. Ew rê
jî di bin barana berikên dijmin de bû. Ji ber
ko qesira raserî gund wê rojê di destên
elemanan de bû. Rê cemedî û qeşa girti bû.
Di ser wê qeşayê re çûyîn zehmet bû. Pistî
midekl me terka rê da û em ketin zeviyên doré.
Heriya zeviyan ji qeşayê siviktir bû. Di zeviyan.
de lexem jî hebûn; lê em ji wan ne ditirsiyan-
Ji ber ko ew bi tenê bi bireki 500 kîloyî
an je girantir diteqiyan. Herçî em, di nav
me de tu peyayê bi 500 kiloyî giran ntn
bù. Ji lewre me bê tirs pê li cihên lexeman
dikir.

Piştî çaryek saetê em gihaştine gund û
ketin xaniyê pêşîn. Di wî xaniyî de zabitekî
ciwan û çend esker hebûn. Ji derve ù li
nîzingî xênî holikekê xuya dikir, holika dîdevan.
Di bin holikê re zêr/.eminek jî hebû.

Zabitê kewtê digote min: Tu dibtnî niho
rahetî û hêsahî ye. Hetanî !c> dijmin xwe tev
bide. Ev bûne deh roj, em di vî gundî de ne.
Di van deh rojan de, em saetekê jî di xew re
ne çûne. Dijminê me ê pêşîn kêmxewî ye. Mina

ko em şerê elemanan dikin, şerê wê jî dikin
û li hêviya wl kewtiyî ne ko wê bê û me
biguhêrîne. Te temaşa erdê kiriye. Her tişt di
bin berf û iieşayê de nixumandî ye. Bi şev
serma di bin sifrê re digehe bistan. Hingê
nobetdarên me nema debar dikin û li nobetê
ji saetekê bètir nikarin bisekinin. Em dizanin
ko di sermê de diranên mirov dirikrikin. Lê
cem me, ev tişt nema çêdibe. Ji ber ko ar-
gûşkên me ji sermayê dicemidin ù venabin.
Tiliyên me jî welê...

Zabit banî eskerekî xwe kir û got: AleksI
were hire.

Ji oda rex xortekî dirêj derket û li pêş zabitê
xwe sekini. Zabit got ê: Ka destên xwe veke.

AleksI destên xwe vekirin. Kefên destên
wl cih cih reş dikirin. Te digot qey sewitî liûn.
Beriya ko ez bipirsim zabit gote min: Bivê
nevê te şewata êgir dîtiye. Belè agir bi cane
mirov bikeve ù cane mirov dişewete. Lê destên
vî eskerî ne ji êgir lê ji sermayê sewitîne.
Şevêdî Aleksî di wextê nobetê de sehwîrek
dîtiye, rahiştiye tifinga xwe ù qederê sê deqiqan
agir kiriye. Gava tifinga xwe ji dest daniye, dî¬

tiye ko destên wî sewitîne. Hesinê tifingê ew¬
çend sar bù ko wek perengekî destên Aleksî
sotin.

Min destùra xwe ji zabit xwest û ez hilkişi-
yam holika dîdevan. Dîdevan bi min hesiya be
jî deng ne kir. Min got ê: Kerem bike, bihêle
ez jî bi dûrebînê temasa bikim.

Nobetdar awirek da min ù bêdeng ji ber
dûrebînê rabù; ez ketim sùna wî. Min li qesirê
nihêrt. Li banê qesirê jî nobetdarekî elemani
hehû. Ew jî bi dùrebîna xwe li me dinihêrt.

#vs>#vs«svjr«svsx#v*«sts\svrr\«xs\sx**svs\sw«sys«sv«w> Midekî xweş ez li ber
dûrebînê mamj û min
temaşa qesirê ù nobet-
darê elemanî kir.

Nobetdarê rùsî des-
tekî xwe danî bû ser
mile min ù ji min re
digot:

Ji kerema xwe
dûrebînê bide min.
Dewriyeke elemani ji
qesirê bi der ketiye û
ez wê nema dibînim.

Min dùrebîn da no¬
betdar ù ez vegeriyam
nik zabit. Gelek ne borî
me dengê tiûngan bihîst.
Dewriye rastî hev hati
bûn û li hev didan.QEWETÊN EMÊRÎKANÎ DI PESÎFÎKÈ DE DATÉN ERDÊ DIJMIN
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#vs>#vs«svjr«svsx#v*«sts\svrr\«xs\sx**svs\sw«sys«sv«w> Midekî xweş ez li ber
dûrebînê mamj û min
temaşa qesirê ù nobet-
darê elemanî kir.

Nobetdarê rùsî des-
tekî xwe danî bû ser
mile min ù ji min re
digot:

Ji kerema xwe
dûrebînê bide min.
Dewriyeke elemani ji
qesirê bi der ketiye û
ez wê nema dibînim.

Min dùrebîn da no¬
betdar ù ez vegeriyam
nik zabit. Gelek ne borî
me dengê tiûngan bihîst.
Dewriye rastî hev hati
bûn û li hev didan.QEWETÊN EMÊRÎKANÎ DI PESÎFÎKÈ DE DATÉN ERDÊ DIJMIN
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KEÇIKA KO
JI EMELAN RE INClL Û TEWRAT

DIXWEND

10e Hizêrana sala 1942an bû.
Midlrê bercasùsiya emêrîkanî herçî
gerînendeyên fabrlkeyên cengê hene
ani bûn cem xwe. Midîrê bercasûsiyê
talîmat dida gerînendan û ji wan re di¬
got ko: qenc guhdarî fabrlkeyên xwe
bibin û nehêlin tu kesê biyanl pê li
erdê fabrlkeyên we bike. Di nav
gerînandeyan de Mr. Kraft gerînende-
yê fabrîka wezareta herbiye jî hebû.
Di wan rojan de jî di fabrîka Mr-
Kraft de motorên balafirên Lîbêrator
çêdikirin; motorine nû. Mr. Kaft li
dawiva hevalên xwe û gava ew û mi- . -.»,.-., «,» . , »,» ,.
dêr bi tena xwe man; rabû ù je re got: ZABITEN EMÊRÎKANÎ ESKEREN ÇÎNÎ TALÎM DIKIN

Pistî gotinên te ez nùka li tiştekî ko ko nexweş e. Emele jî beriya wê dikin; li ber
di fabrîka min de çêdibe hişyar bûme. Divêt
ez wî tişlî ji te re bibêjin. Ev bû mideyek
keçikeke délai li heftê du caran tête fabrîkê;
ji emelan re incîl û tewratê herwe belav dike.
Ji wan re ayetên incîlê dixwîne, qala axiretê
dike. Carekê min jî guhdeniya wê kir ù ji dil
ez li ber ketim; hindik ma ko es bigirîm. Lê
ev bùne du hefte ko nayete fabrîkê. Dibéjin

U
DESTIGAHEKE FABRÎKA GULE 0 OBÛSAN
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dikevin, tu bê qey tiştek winda kirine.
Midîr li Mr. Kraft vegerand û got: Ka

salixa wê bide min:
Mr. Kraft: Porzer û çavhesîn, bejinzirav,

enîfireh, keçikeke bêqeder bedew....
Midîr: Tu je ketiyî sikê?
Mr. Kraft: No, bi tenê ez dixwazim te

serwext bikim. Heke te divêt ji niho ù pêde
ez nahîlim ko ew bête
fabrîkê

Midîr: No... ji ber-
vajî ve, divêt keçik
tête fabrîkê. Bi tenê min
ji te divêt ko destûra
min bidî ez du memûrên
xwe di şikilê emelan
de bêxim fabrîkê.

Mr. Kraft vegriya
fabrîka xwe û If hêviyê
ma. Li 22ê mehê, piştî
nîvro keçika incîlxwîn
ji deriyè fabrîkê ve da
ù -ahî bi koma emelan
ket. Emelan dor lê girt
ù li sihela wê dipir-
sîn. Keçikè digot ko bi
arsimeke xurt keti bû ù
ji lewre nikarî bû bihata
fabrîkê. Îro jî hati bù
da ko xatir ji mirîdên
x\\ e bixwaze. Ji ber ko
pi.tî çend rojan bi we-
zîfa tebşîrê ewê biçiwa
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Kalîforniyê. Ji mile din Mar-
tayê navê keçikè dixwest
resimê mirîdên xwe bigire ù vê
xatirê bi xwe re bibe. Ji xwe
beriya hingê jî û di dema xe¬

batê de resimê wan ne girti bû.
Emele pê qaîl bù bùn. Lê

serhoste qaîl ne dibû û digot:
li gora nizama nù di hundirê
fabrîkê de resim-girtin bend e.

Emele li serhoste rabûn ù
je re gotin: Em jî bi wê niza-
mê dizanin. Lê ew nizam ne ji
bomibe.iranlê ji bo casùsan e.

Nemaze, bi arîkariya her du
emeleyên nù, emelan zora ser
hoste bir, herkes li pa .i-mckîna
xwe sekinî ù Marta bedew re¬

simê emelan ù yê fabrîkê
girtin.

Xeber gihaşti bù Mr. Kraft jî
defterxana xwe daket destegahè
mibejira délai heta deriyè fabrîkê derbas kirin-

Marte piştî ko ji mirîdên xwe xatir xwest
li timobîlekê siwar bù ù berê xwe da stasyonê.
Her du emeleyên nù di vê navê de cilên xwe
guharti bùn û da bùn pey Marte.

Li stasyonê mirovekî ji xwe hejkirî bi
çavekî wî ve monokil, li hêviya Martayê
bù. Marte ù mêrik li trêuè siwar bùn. Piştî
çaryek saetê Marte je peya bù û trên bi rê ket-

lier du emele je ne digeriyan. Dema Marie
gihaşte derveyî stasyonê her du emelan nîzingî
li Martayê kirin û ew sekinandin. Marte hingê
emeleyên xwe nas kirin. Cal. Raft ù Bob Mak,
her du jî polîsên sirî.

§
§
§
§
§
§
§

VELKÊ GÎNA-NÛ DI ! T'.META HEVALBENDAN DE

Ew jî ji
ù tev de

Polîsan bi telêfonê elam du slasyona din
û mêrik jî dane girtin. lier du jî casùs bùn.
Di çentê mêrik de filma ko Marié di fabrîkê
de girti bù dîtin. Ji filmé pê ve kaxezine din
jî ketin destên polîsan. Mêrik di hepisxanê de
bi kêra ko di navraua xwe de veşarli bû inti-
Iiar kir ù sirên xwe ne dane der.

Herçî Marte mikur hati be jî bi gelek
tiştan ne dizanî. Sir di mêrik de bùn Marte
dostika wî bù ù li gora talîmata ko je distand
dixebitî.

Marte ji bavekî iswèçî ù ji dèkc elemanî
bù bù. Di nav kaxezèn mêrik de resimekî
Marta délai jî peyda kirin. Di wî resiinî de
li destê Marleyê li sùna încîlè cîxarcyek hebû.
Di bin şortekî re ( pantorekî ki:rt, heta bi ejnù-
yan ) jî çîpên Marte en délai xuya dikirin.

QEWETÊN FRANSA ŞEREVANÎ DIGEL ESKERÊN HEVALBENDAN DI QADA EFUÎ-JAYÊ DE
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160 HÉZAR BIJÎŞK
0 PÉNC MILYON BIRINDAR

Welatê ûris erdeki bêpîvan e û şeş-

,l'vedigerinin. Lê ji her tişti xeribtir ev
hejmar in ko vê pasiyè li Westngloné
hatine belav kirin.

Li gora hawiièn rûsî yen Weşing-
yeka dinyayê tine pê

de qederê 200 milyon
peyeke dijin. Wî we¬

latî û wî xelki di vl
şerî de xariqeyin
şanî'dane. Roja ko
elemanan digot me
ûris safi kir, sibetirê
ûris ji berê xurtir
derdiketin pêşiya ne-
yarên xwe û bi awa-
yine no şerê wan
dikirin.

Herwekî xwen¬
devanên me dizanin
êrîşa Zivistanê dest
pê kiriye û ûris di
tevayiya eniyê de
elemanan bi şûn de

Di wî welalî tonê ji birindar ûris 2 milyon peya,
pişti ko liirinètï wan
di xcslexanan de sax
bûne, vi'geriyane
eniyè û ji mi ve

serè dijminên xwe
, dikin.

Ji mile din di xes-
texanan de 3 milyon
birindar hene,16000U
bijişk yani diktor
wan bi ri n daran der¬
man. dikin û 500000
nexweşnêr; çi jin, çi
mêr li wan miqate
dibin.

Li ber van hej-
maran ma eqil ça¬

wan nasekine.

* KLÎŞA JORÎN BIREKÎ BELEDIYA LONDRÊ A BI NAV Û DENG ŞANÎ DIDE
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HEJMARA HAWARÊ A 52AN LI 20ê KANÛNA PAŞlN BELAV BÛYE; LÊ BIGERIN Û TÊ DE BIXWÎNIN

Gawestiyayî, Civat, Heke te divêt te dost hebin, Keleha Şahln, Diwana Melê, Pendname
Salie Ecem, Mir'dêsan û Gawestyên wan, Gjelo Eem Ji Zêr e? Beyta Kewê, Heyat
Pira Cenderê, Marşa KeyanI, Rojên Derbasbûyî, Xanimeke Ciwan, Roviyê Ker,

Le Mariage Chez Les Kurdes.

Kiriyariya Ronahiyê : 500 qirûşên suri.
Xwedî û gerinendeyê berpirsiyar' : Mîr Celadet Alî Bedir-Xan . Şam Sûriyê

Dirwtaur Propriataire : Emir Djétadet Aali Badir-Kuan. Damas Syrie
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SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ l)K LA REVUE KURDE HAWAR

BIREK .11 XORTÈN KURDÊN IRaQÉ EN XWENDa
Ev xortén ha birek ji xwendevanên me j'en Iraqê ne. Van xorlan ev resim
bi hênceta ce.jineke mili ji çapxana me re diyari kiri bûn. Em vi resiml îrobi
şahike mezin belav dikin. Xwedè wan zêde bike û ji miletê kurd re bihile.

Navên xotan ji mile rastê, ber bi çepê ve:
Rêza pêşln; Mihemed Sidiq Tahir, Ehmed Mistefa Amêdî, Elaedtn Seîd, Şewket Ehmed,
Mihemad Reşîd, Elî Hesen. Rêza didowan: Smaîl Seîd Doskt, Ehmed |Neman,

Esker Şehbaz, Remezan Mihsin, Fazil Seîd, Kemal Erbîll.
Rêza siseyan: Ziya Xorşîd, Seîd Hacl, Izet Mistefa, Mihemed Seid, Horşld Hevlêrl,

Ehmed Zeyno, Mistefa Brahlm, Hesen Hacî, Isam Hevlêrl, Hesen Hemîd.
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Gelawêj
Mêla Enwer
Min dizanî bft
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Tijtêo rast
Besta Welatt
Hinek j! Henek
Li Welatê Çînê
Hindik Rîndik
Mist-Awik
Çîroka Seyan
Hoji
Li şûna beréz

Çîrokbêj
Stranvan
Silêmanê Ferho
Ehmed Nanit
Ronahî
Ermeïanî
Ûsif Hecîhersan
Mêla Enwer
Ehmed Namî
Herekol Axîzan
Ceniîlê Tacdo
Osman Sebrî
Htsen Hisyar
Mêla Enw«r
Yaiiker
Osman Sebrî
Xeberguhéz
Osman Sebrî
Nêçîrvanê Hawarê
Bijfşkê Hawarê
Hesenê Misté

ÇÎROKA KURDMANCI:

ROVIYE ŞÊR
Şêrek hebû. Carekê meyizand, gava,

vaye rovîk ji wê ve hat. Şêr je re got,
go rovl çima tu wilo belengnz bûyl û
pirça dûvê te weşihaye.

Go, ey siltané heywana, ev sal xerab
bi ser min de hat û ez wilo şepirze bûm.
Şêr go, gelo ko ez te ter bikim tu çi
dibéjl. Go, pa tiştek ji vê çêtir heye ko
ez vê sala ha ter bixwim.

Şêrgo, meyizîne çi tiştê ko ez ji te
re bêjim tu li min vegerîne. Go, belê
ezbeni. Go çavên min çawan in? Go,
çavên te çavên séran in. Go, pûrta
min çawa ye? Go miwèn te weke singèn
di zirhan sekinine. Go, serè min çawa
ye? Go, serê te serê betla ye. Go, lepên
min çawan in? Go, lepên te lepên serai) in.

Şêr go, de rabe bide pey min. Rovl
da pey ù çûn gihane mêrgekè weke mêr¬
ga selekûnê. Malûrn e ko hesp û hêsti¬
rên hesinan lê de ne. Sèr bergtlek ji
wan en qelew eyişand û lepek lê da, ji
rovl re kire kerma goşt û gofe rovf; go
de, vè carê rabe û bixwe û rùne û bixwe
û herçî cara ko tu birçî bibi bi ser min
de were. Rovt jt kete ser goşt û xwar.

Rojekê, didiwan, siseyan, heta ko
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çavén wî sor bûn. Rojekê dît gava vaye
rovîk bi ser de hat ko ew ji we wl û wextê
berê xerabtir.

Je re go, bira tu çima wilo sêfîl
bûyi? Go, bira ma lu nizanî ko evsala
ha xela ye. Go kuro, meyizé, tiştê ko ez
ji te re bêjim li min vegerîne. Go, belê
ezbeni. Go, çavên min çawan in? Go,
çavén te çavén roviya ne. Go, ne wilo
bêje. Go lé ez çi bêjim. Go, bêje çavén
te çavên şêra ne; pûrta te pûrta wek
singèn di zirha ne	

Roviyê ter ew hin kir û wî jl mîna
ê din goti bû şêr je re got û go serè
te serè betla, lepên te lepên sera ye.

Roviyê ter da pêşiyê ê sêfil da pey,
heta gihane mêrga selekûnê. Hema ça¬

wan gihan bergîlê ewil, roviyê ter xwe
zer kire paşiya wl. Go, belkt ewê weke
şêr bergil bavêjè erdê. Lê ne wilo derket.
Bergil hema pihînek li pêş çavê rovî da,
ew li erdê dirêj kir. Hema roviyê di
baz da û dur ket û got: Wele bira mi
dizanî bû tu ne şêr î, lê te xwe li ber
çavên min dikire şêr. Min jî bi hêviya
çênîk goşt digot bêlé.

«^^^^^^

STIUNA KURDMANCÎ:

ÇETELÊ AXÊ
De lo lo to fo 	
Heklmo w' ez bi qurban ji dirziya
Birina bavé Misté mede ber kêlan û derziya
Bira kwlr bi caxê mixsl Mûradê malek şewitî
Qûtî merhemê xwe hilanî ji ber birina bavé

[ Misté de reviya
De rabe siwaro, par n xweşo, sala Isal

[ birlndaro
Ji mi dixwaze tasek av, ji belekê herlê, ji ka-

[ niya SImo
Zozan bişewite pir î saro
Heklmo ji Helebê ji Hemayê
Birîna bavé Misté xedar e, derman lê nayê
Ji fêza hetanî fêza
Birek malê me danîne zozanê jorî va bi rêza
Bira ne Ferho be, ne zozan be, ne Silêv, ne

[ Batiman be
Birîna bavé Mistê xedar e, dixwaze pelé pel-

[ hewesê
Hey lê wayêl... birîna bavé Mistê xedar e, ji

[ mi dixwaze dermanè vê dinyayê.
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JI HONKONGÊ
HETA BI NÛYORKÊ

Herweki xwendevanên me dizanin Honkong
fi rohelatê Çtnê giravek e. Ev girav mistemlike
û di Pesiflkê de wargeheki stola ingilizi ye.'Par
japonan Honkong vegirt û herweki adet e

rajêr yani tebeeyên dewletên dijmin, en tê de,
girtin. Di nav girtiyan de yekî emêrîkanî bi
navê Jan Henrik Marsman hebù. Marsman xwe
ji nav lepên japonan xelas kir ù ji Honkongê
revi. Marsman biserhatiya xwe di rojnama
ingilizi Saturday Evening Post de belav kiri¬
ye û gotiye:

Em hemi kiri bûn xestexanekê. Di nav me
de rajêrên her dewletê hebûn. Di rojên pêşin
de heçi biyani, tev de girti Bùn. Fermandariya
japoni émir da ko herçi talyan, eleman, lswêçl,
portigalî ù xelkên giravên Filipînê ne, serbest
bihîlin. Li ser pesteporta min moreke Filipînê
hebû. Min ji xwe re got, ezê carekê siûda
xwe biceriblnim. Min da xwe u ez çûm cem
zabitê japoni, yê ko peya ji hev dibijartin ù

hin serbest dihiştin.
Zabit gote min, tu ji xelkê kû derê yl?
Min lê vegerand û got, ez fillplnl me, ji

kerema xwe fedkire mora pesteportê.
Zabit: Tu li kû ji diya xwe bûyl?
Min: Li Holendê, di Amisterdamê de
Zabit carekê din li pesteportê fedkiri, da

eqifê xwe, qey liste ko min got serê wi girti
bû. Paşê gote min:

Hofende serê me dike, divêt tu heri
Stanleyê ( qerargeha hèsiran )

Min: Ez li te ecêbmayî diminim. Şevêdin
kumandar gote min, ji ber ko ez flliplnl me
divêt ez serbest bême berdan. Tu dixwazt min
bişlnl Stanleyê

Dawl, min zabit qani kir. Hinek madê
xwe kir lê weslqak da destê min û got: Tiwê
di nav bajêr de serbest higerî, lê di bin
nezaretê de yl.

Pistî saetekê min xwe gihande jlnikekê
ya ko di mala xwe de ode kirê dikirin. Jinikê
odak da min jl. Ez tê de cih bûm ù li hevalên
xwe en çînl geriyam. Hevalên min ji min re
ciline çlnl peyda kirin. Min hero ew cil li
xwe dikirin û ez dixebitim xwe hini wê girè-
danê bikim û tê de wek çlnikî xuya bikim.

Bi vi awayî ez gihaştim 6ê Sibatê. Min
dizanî bû ko heta çend rojan japoniyan di heqê
me de qerareke qeti dé bidana û bivê nevê ez jl
ezê vegeriyama hêslrgahê. Ji aliyê din sersala
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çiniyan nlzing diDÛ. Di rojên cejinè de çîniji
cejinên xwe pêve bi tu tişti mijûl nabin. Ji
lewre diviya bû ez xwe bilezinim û röjkê berl
rojkê bi rê bikevim.

Siûdê arikariya min kir. Ez rast! çinlkl
welatjori hatim. Camêr rabû ji min re 25000
dolar jl dan da ko hi rê ve arikariya nijde-
vanan bikim. Min kir ne kir mêrik ji min
senedek ji ne stand. Je pêve mêrik gote min:
« Tu xatircem be, ezê braziyê xwe bi te re
rêkim; ewê te bigehtne selametê ».

Brazi ji wek marné xwe camêr xuya dikir.
Brazi plana rêva mejimin re da zanin. Emê
ji bajêr di rêke welê re deiketana ko ji çlnl
û japoniyan pêve ji herkesî re bend bû. Biya-
niyê ko li ser wê riyê bihata ditin bi cezayê
kuştinê wê bihata ceza kirin.

Li 10 Sibatê saet heşt û nivan de brazi
hâte cem min. Min cilên xwe en çlnl li xwe
kiri bùn. Rêberê min brazi ez wt holê bi
rav dikim li cilên min teraaşa kir; ew hinek
edilandin, hewraniyè min li min şidand û

Ji bc i 1 1 i " i

balavxaneyën berdayi
xelkê xwe dibin wan

Il il i' di Ingilterê de
çeKinne. Kebant kincên
balavxanan û tê de dişon.
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em bi rê ketin. Bi timoblleke posté em gihaştin
derveyi bajêr û li wir em ji timobêlê peya
bûn.

Qey rojekê zèwê bû. Xelk li hev giha bûn
hev û têcirine çinî hûr-mûr difirotin. Em ketin
nav xelkê û me li hûr-mùrên têciran temasà
dikir. Carê ko em di ber nobetdarên japoni re
derbas dibûn me xwe xwar dikir û silav li wan
dikirin.

Pistî saetekê em ji qerebalixê ji xelas
bûn ù derketin çolê. Me da riya çiyaki.
Min dikir ez ji şahiyê bihina xwe bidim-
Lê dengê motorekê kir, ko ez bihina xwe di
xwe de bigirim. Kemyoneke eskeri da bû pey
me. Me nizani bû em çi bikin. Li mile rastê
gornistanek hebû. Me xwe bavêta gornistanê
û me xwe di nav tirban de veşarta an me di
rêveçûnê de dom bikira. Brazi qerara xwe da
bû. Me xwe tev ne da; kemyon di rex me re
bori. Em xelas bû bûn. No, min disan xwe
lezandi bû. Kemyon ji niskekê ve sekini. Me
nema dikari bû lingên xwe ji ber xwe bavêta;
çongên me şikesti bûn.

Em geleki hêdl diçùn, lê disan me nizingi
li kemyonè dikir. Rexma seqemê me xwêh
dida. Êdl japoniya li me dinihêrtin; niho wê
dest daniyana ser me. Ji nişkekê ve motora
kemyonè şixull û kemyon ji ber çavên me
winda bù. Me bihina xwe da.

Piştl sih kilomêtirl em rast! kûlikl ( eme¬
leyên hindi an çlniyên ko li cem ewropuyiyan
dixebitin ) hatin. Pistî ko brazi pê re da ù stand,
me zanl ko mêrik xwe di qelafeta kûliyan de
vesartiye.

Kûli da pêşiya me û di şiverêkê re berê
me da çiyê. Piştl çend kîlomêtiran em gibaştine
avahiya dibistanekê. Ji bên pêve her derên
avahiyê xirab bù bùn. Brazi ji 25U00 dolarên
me hin père dan wl kûliyl.

Li hire em rasti Dr. King hatin. Dr. Klng
piştl ko di Honkongê de xebitl û jiylna heza-
i an esker xelas kiri bû, keti bû destên japonan.
Lê ewl jl wek min reyek peyda kiri bû û
baz da bù. Ûrisekl jl xwe gihandi bû me. Min
navê Sèrj li ûris kiri bû. Bi vl awayî digel
hevalên me en çlnl em bû bûn şeş peya.

Pistî roavê rêberê me, em bi rê xistin û
ji nû ve me da pala çiyaki. Piştî ko em li wl
çiyayl qelibtn; daketin perê behirê; delavekl,
wek benderekê. Tê de çend filûqeyên masî-
vanan xuya dikirin. Heta kubariya sibé em li
qeraxa behirê man. Bi şefeqê ve rêberên me
em bil in û em xistin enbara filûqekê.

Medeniyeta alelan çiqas pêş ve hère ji destxetên
kevin qîmela xwe winda nakin. Herwekî di
klîşa jorîn de tête ditin xortine ingilîzî yen ko
di tersaneyên Ingilterê de dixebitin, bi rewjokan

hewdê filûqekê dikolin.

Filùqeke teng û rêvin. Ji me re gotin bi roj qet
melivin û bi tu avayi xwe şanl medin.

Balafirên japoni di ser benderê re difi-
riyan. Motorbotên wan di benderê de diçûn û
dihatin. Her kari bûn nlzingiyè li me bikin û me
bibinin. Lé ne dikirin; ji ber ko filûqa me
vala dihesibandin. Cihê me ewçend teng bû
ko heke yeki xwe tev bi daya, diviya bû em jl
wek wl bikin û xwe tev bidin da ko bi hev
nekevin.

Mirin ji vi hall çêtir bû. Me ne dizanî
deryavanên me çûne kû û ewê kengê vegerin.
Dinya bû bû nlvro. Me li qeraxê dûyek dit.
Me di dilê xwe de digot ev deryavanên me
ne; taştiya xwe dixwin. Niho ewê bên û emê bi
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bikevin. Me kir ne kir deryavên devê xwe
venekir û li pirsiyariyên me venegerand.

Li me bù şev. Di vl cihê teng de ma kê
dikarl çavên xwe bigire û di xew re hère. Bi
vl awayî û di ezabekî giran de me xwe gihande
12ê Sibatê. Êvarê beriya hingûrê jin û zarowên
çînî yen ko ji gundekl nîzing revi bûn dihatin
qeraxa behirê û didan ber qîran. Ji me re
dan zanin ko ev xelk ji gundê xwe tevî
bûn. Ji ber ko japon keti bùn-ê. Brazî zor da
xwediyê filûqê, mêrik çû heta bejê, vegeriya
û ihmalkarane gote me:

Japoni têne....
Me tev de da ber qîran ù got: Zû lenger

rakin.... divêt em herin....
Lê bêfêde. Serekê nijdan goti bû ko ne

wextê birêketinê ye. Ma ji xwe çi qewimî bù;
japoni keti bûn gundekî, ji me bi sê kîlomê¬
tiran dur. Lê heçî gundiyên ko ji gundê xwe
revî bûn, diketin fifûqan û ji benderê derdi-
ketin. Me li wan temaşa dikir.

Reşahiya şevê li me dakeh hù.-Çend nijde.
bi tifîng ù bombe ù mîtralyozè çekirî hatin ù

li filûqa me siwar bùn. Lenger rakirin ù tilùqa
ine a bimotor xwe tev da. Di vê demé de
motorbotekè japoni ji deveyî benderê xuya kir
ù xwe li nie girt. Li ser vê yekê kaptanè me
filûqa me gihande cihekî nependî û li wê derê
sekini. Lê motorbotê ne da pey me. Böj li me
hilat. Me sêzdehê Sibatê jî di wî cihê teng de
derbas kir. Lê liai di me de ne ma bù. Em
li mihafîzén xwe rahùn -^st?" 	 s

û daketin bejê. Wê sevè ; yN
me hinek bihina xwe " *V,
da. Sibetirê sersala f'.éa:
çîniyan bû.

Brazi bi deryavanan
re kete cedeleke no. Le
dawiyè zora deryavanan
bir û bi nlvê sevè ve
em bi rè ketin. Ji niş-
kekê ve behir rabû û
filûqa me di nav pêlèn
behirê de wek qalikê
gwlzekê radibû û dadi-
hat. Kaptan digot, di vê
fûrtinê de em nikarin
herin. Mêrik hêj gotina
xwe ne qedandi bù ko
deryevanan lenger avét.
Pêlên behirê em avêti
bùn cihekl tenik; filûqa
me keti bû ser keviran.
Em tev de daketin

12

behirê û heta navtengê noqî avê bûn.
Me dehif da filûqê û me ew ji keviran xelas kîr.
Jiişermê ava behirê M me dicemidl; qey derzl
di tanême ra dikirin. Di vl hall de em ve-
geriyan kuna xwe ti wek çênine qeliyê |bi
hev zeliqln.

14ê Sibatê, serê sibehê, di saet pêncan de
min nema dikarî.

Min xwe avête bextê brazi û je lava kir ko
ji me re tevdîrekê'^bibîne da ko em bi rê
kevin. Axir me kaptan bertîl kir û bi roj em
heyirîn. Lê vê carê mijeke ker ù giran li me
daketi bù. Me dengê motorbotên japonî yen
ko di <nlzingl me re diborln, dikirin lê wan
em ne didîtin. Ji ber ko mijê em nixumandl
bûn. Me berê xwe da bù riya xelas û
felatê.

Gava em gihaştin wî mile avê me xwe li
erdê dirêj kir ù me bihina xwe da. Te digot
qey em ji nù ve hati bùn dinyayê. Erdê ko
çîn lê bùn bi xirbeyan dorgirti bû. Çînî û ja¬
poniyan di van derau de li hev xisti bûn. Hêj
nù me bala xwe dida ko riliên me dirêj bù
bùn ù em di geinarê de fetisî bûn. Ev heml
ne ewçend bi ehemiyet bûn. Lê min didit ko
ez bi zintariyê keti bùm.

Piştî çend saetan em bi rê ketin. Car
caran em rastî çetan dihatin, çeteyên ko serê
japonan dikir. Brazî nîzing! li serekê wan
dikir ù pelekî sed dolarî dixiste destê wan û
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em li wan dadiborln.
Şevekê em giliaştine

gundekî nivxirabe. Çend
gundî lê vegeriya bùn
û şûv radikirin. Yekî
ji wan dermanek da
min ù pê zintariya min
hinek çêbû. Lê sibetirê
gava me da bû ser
bazdonekekê ezşemitim
û lingekî min xeliha.
Gozika peyê min weri-
mî. Dr. Kîng digote
min, qetmesekine hema
bimeşe. Min ji welê
dikir û gava em dise-
kinln Dr. linge min miz
dida. Em hêj bi temamî
ne gihaşti bùn selametê.
Ji ber êşa linge xwe ez
hêdî diçûm û min meşa
hevalên xwe j! kêm
dikir.

Rojekê em li qera¬
xa çemekî rùnislî bùn.
Me dit kelekeke çînî digel du peyan xwe hil-
pesarte qeraxê. Em û kelkvanî em li hev hatin
û em derbasl kelekê bûn. Sê roj û nîvan em di
kelekê de çùn. Keleka me li saetè 3 kîlomêtiran
diçû. Bi rê ve Dr. linge min derman dikir.

Şevekê em gihaştine xanîkî nehilweşiyayî
ù weke xwe ava. Xwediyê xênî bi père em
hewandin û nan jî da me. Qederê car saetan
em di wî xaniyl de man. Ewçend em sist bù bûn
ko canên me ji rahetiyê qey diheliyan. Sêrj yê
ko ji me hemiyan çêtir li ber êş ù ezêb dise-
kinl, derketi bû derve. Gava vegeriya, rûyê wl
dikenî. Sêrj ji me re filûqekê bi motor peyda
kiri bû.

Ji nû ve em li ser rûyê avê de diçûn. Lê
serê du saetan carekê motora me disekini û
diviya bû bihata tamir kirin. Ji lewre rojê
ji 30 kîlomètirî bêtir me nikarî bû em pêş ve
herin. Bi peyarl me dikarl bû rojê em 40
kîlomètirî bi rê ve herin. Ji ber vê yekê me terka
filûqê da û dest bi rêvçûna peyarl kir. Herçend
me nlzingî li armanca xwe dikir, < ewçend lin¬
gên me sivik dibûn. Êdl em bi diyari bajaran
keti bùn. Bajarên ko di hin hikimê ordiwa
çînî de bûn.

Di yekê di wan bajaran de, li ber deriyê
xwarinxaneke de, min dit yek banî min dike.
Gava ez lê zivirim, min di wl mirovl de dos-
tekl kevin nas kir. Yekî çlnl bû, keti bû
qelafeta kûliyan Li Emêrikê di université
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Harwardê de xwendi bù. Min je re Sûng digot.
Sùng yekî bankêr bû. Sûng bi derbeke welê
xurt li polê min da ko hindik ma ez ji bîr
ve biçim û bikevim erdê. Sûng père dane
min û her texllt xwarin û vexwarin ji min
re anîn. Pistî xwarinê Sûng gote min ko sibe
kemyonek wê biçiwa stasyoneke rèhesina
Çonkingê. Û herçend kemyon tiji biwajl dikarl
bû tê de cibekî min peyda bike. Rêwingiyên
kemyonè tev de peyayên w! bûn. Wan ji xwe
kiri bû qelafeta kûliyan.

Min ne dixwest ez ji hevalên xwe veqetim.
Lê min dixwest êdl ji pêrlşaniyê xelas bibim.
Sibetirê em li kemyonè siwar bûn. Disan ez

ketim cihekî teng. Di nav sendûq û hûrmûrèn
din de ez dipelixîm. Em hildikişiyan çiyan;
dadiketin newalan; di nav berfê re derbas
dibûn, diçûn.

Pistî du rojan kemyona me gihaste stasyona
réhesinê. Berî her kesî min xwe je zer kir.
Pistî sê rojan ez gihaşti bûm medeniyetê, ba¬

jarekî welê ko mirov je dikatl bû li balafiran
siwar bibe.

Di balafirgeha Nûyorkê de jin û zarowên
min li hêviya min bûn. Min dida eqilê xwe û
ez lê ecêbmayî dimam: Belê riya Çonklng û
Nûyorkê ji reya Honkong-Çonklngê kurtir bû ».

Eve biseihatiya rojnamevanakt emêrikani.
Amedl: 4 Kanûna-paştn 1943
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Eve biseihatiya rojnamevanakt emêrikani.
Amedl: 4 Kanûna-paştn 1943

SILÊMANÊ FERHO
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MEHKEMA HAWARÊ
0 DEYINDARÊ ŞERMENDE

Di blst û çarê Çiriya pa.şîn de, şeva Çarşenbê
piştî eşayê min dest avête kovara Hawarê
û çend rûpelên wê bi kêf û eşiq xwendin. Ta
ko saet bû çarê erebî û Hawar welê li ser
sînga min û ez razeham.

Dor nlvê şevê, ez di xeweke şêrîn de bûm.
Min dît ko du canbêzar bi kincên sidandî û
şeşagirê her yekî ji wan di ber tilê wan de û
singo bi serê tivingan li ber min sekinîn.
Yekî ji wan kaxezeke sor ji qewlikê xwe der-
xist û got, kerem ke seydayê Namt, û da destê
min.

Dema min kaxeza sor dit ji nişkê ve dilê min
ricifî û xwêhdan ji eniya min dilop dilop niquti
erdê. Lewra min dizanî bû ko kaxezèn sor
nîşanê gunehkariyê ne. Belê ji neçarî min dest
avêt-ê ù lê nihêrt. Berî her tiştî çavê min kete
ser hinek tîpên gir.

HAWAR MEHKEMA I.IHEVHAT1NÊ
Dawedar: Hawar Deyindar: Ehmed Namî

Ji vir pêve min da û ne da min nema karî bù
bi xwendina wê ve herim. Ji tirsan her du çavên
min tarî bûn û ava germ bi kabokên min de
hat. Wek miriyê nû, serê wî li leheda kevê.

Min zanî ko gunehê min deyindariya Ha¬

warê ye ù bê goman ketim pêşiya her du can-
bêzaran. Bi zêvûrî û perîçanî wan ez birim
pêşberê hikimdarê mehkema Hawarê. Lê ji
şermizariya xwe her serê min tewandî bû. Min
dî ji nava civatê dengek hat:

Namî ev mehkemê ne bes ji bo te çêbû-
ye. Belkî ji te û xêrî te re, kesê dibêjê ez

kurd im ù deyindar maye. Tenê hatina te îro
dîsa bi camêrî û serfirazl ye; serê xwe
bilind ke. Mehkema Hawarê îro mehkema li-
hevehatinê ye. Belê, rojek wê bê ko ji sedî not
mirov bi xweşl ji vê mehkemê dernekevin.
Paşê wê mirinê jî bixwazin û mirin bi destê
wan nakeve. Lê ji ber ko te xwe nas kir û
zanî ko deyindarê Hawar û Rohnahiyê yî ù
xwe dest ù dawî mehkema Hawarê kir, mizgîn
ji te re. bê cewr ù cefa mehkemê tu efû kiri.
Bes divê deyinê xwe ù lêçûyê mehkemê jî bidî.

Min deyinê xwe herdu nas dikirin. Belê
lêçûyê mehkemê min nizanl bû çiqas e. Paşê
ji min re gotin. Xerc 200 qirûş in. Min di dilê
xwe de got, eger cezayê min ev bê, nexwe ez

bi tiştekî hêsanî û hindik xilas bûm. Spas pêş-
kêşî Xudayê xwe kirim, zû zû deyinê xwe
û xercê mehkemê jî danîn ser masa serekvan,
çûme destê wî û min got:

GELAWÊJ
GOVAREKl EDEBÎ Û SEQAFl MANGi KURDÎ YE

Car hejmarên Gefawêjê, di du bendan de,
vê peşiyê gihaştine destên me. Em rûpelên her
du bendan en pêşin yen vê kovara hêja bi tîpên
kurdî diguhêsînin vê stûnê:

Jimare 9 û 10. sal - 3. Eyliil ù Teşrînî yekem 1942

LEM JIMEREYE DA:

Kurdî be naw ù bang
Dwanzde nawdarekan
Cexrafyayî Kurdistan
Kirdeweyi fawîk
Naleyi hejarîk
Tefsîrî Quran
Dîwanî Gelawêj
Felsefeyî cemal irfan
Mêjweyî colanewey
Posteyi Gelawêj
Pê zanîni dil
Le kon û qûjînl
Çîrokî jimare
Ferhengî Gelawêj

Emîn Zekî beg
Osman Ibrahim
Mistefa şêx Nimetilah
F. Hûşyar
E. Çalak
Sêx Mihemedi Xal

Nûrî Mecld Selim
Evdisemed Mihemed
E. X.
Dilsùz
Nejad Evdilah
N. E.
Tewfîq Wehbî beg

We gelî basî xoşitir exöninewe

Jimare- 11 û 12. sal - 3 Teşrînî dewem ù Kanûnî yekem

LEM JIMEREYE DA:

Kurdi be nav û bang
Cexrafyayî Kurdistan
Xûlyayî sewîkî behar
Derd ù endîşeyi komel
Tarîx û eşxas
Lapereyi tarîx
Tefsîrî Quran
Dîwanî Gelawêj
Nameyîk
Siqrat mihakeme kira
Çîrokî jimare
Ferhengî Gelawêj

Mehmùd Xawer
Mistefa Şêx Nimetilah
Hewri
F. Hûşyar
Pîremerd
Salih Qeftari
Şêx Mihemedê Xal

Yûnis Reùf
Evdilxefûr Diişad
N. E.
Tewfîq Wehbî beg

We gelî basî xoşîtir exoninewe.

Xwedê mehkema hewe serfiraz, dur û dirêj
bihêlê li ser heqiyê.

Serekê hïkimdaran li min vegerand û got:
Namî, binêre serbilindayi çiqas xwej û

sernizml çiqas çetin e.Di nav heval û hogiran de
her du jî ji destên mirovan têne serên wan.
Sed heyf û mixabin li kurê camêran ko ji bo
tiştekl hindik û nehêja serên xwe bidin ber xwe;
fi pêşberê heval û hogiran, nemaze merlkî
kurd.

Hingê min zani mirovên comerd serbilind
in û mirovên destgirtl û bexll her sernexwln
û totak in.
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Gelî birayên guhdêr, ez ji hewe hêvî dikim
ji yen nebihîstî re jî dibêjim; da weko hon ji
wekî min şermizar û sernizim nebin. Ez kurek
ji kurên Hawarê dihatim hesab kirin ù min
xizmetên gelekî mezin jî je re kiri bûn. Lêji
ber ko min çend hîvan deyinê xwe bi sùn de
da bû, evçend fêtkarî hatin serê min.

Gelo lê çawa ev kesê ko ji roja ko Hawar
hatiye dinyayê ù Ronahî jî li pêşberê wê hati
ye, hetanî îro hêj ew li xwe ne xebitîne ù
deyindarên ilawar ù Ronahiyê ne. Halê wan
wê çi bê; halê wan xirab e. Paşê wê bikevin
ber dehwa ù hisaban. Digel dayîna deyinê xwe
jî bi zêde bûn. Mehkemê jî wê dijwartir bê,
yanî wê mehkema leşkerî bê.

Sertucandina mezintir û xwêhdana mirinê
wê gavé ye. 0 bizanin ew roj jî peşberê hewe
tê. Honê poşman bibin û poşmanî jî bi destên
we nakevê. Herwekî hatiye gotin ji pêşiya de
[ bi xwe kira derman nîne ] Deyinê we îro gelek
hindik e. Çiqa bi sùn kevê hewqas giran ù

mezintir dibê û mirinê bi xwediyê xwe
xweş dikê.

Eyî guhdêrèn délai ù xwendevanên serbilind
hevqas zehmetiyên ko hatine serè min giş di
xewêde bûn. Gelo ko ewne xewin bùya wî çiqas
dijwar ù çetin bûya. Pi:jtî ko şiyar bûm min
:

nêrî- kocilè min ji xwêhdanê bûne av û lehi.
Ma cire em bi destê xwe, xwe tavêjin'

tehlûkê. Xudayê mezin di quranê de gotiye

( £j,-JI Jl fC-U. Ijit Vj )
Kurdên hêja em tev birayên hev in ez

zirara hewe naxwazim. Bi Tenê ez qericî û
seriiraziya we dixwazim ù min navê tiliya
yekî ji we hilpekê, biçûk û mezin. Lê di¬
xwazim hon ji benda comerdàn bêne hesêb
kirin. Ne ji benda bexîlan. Çiko Xudayê
gewre di quranê de tein daye bexîlan û gotiye

.k-Jl y l,U_«r "v j iU> J] îl^li. J*. J** V j )

Ij^S^ \aj\a j^ij

C.omerd nêzîkî Xwedê ye, nèzikî xelkê ye
û nêzîkî cinetê ye. Heçî merikî bexîl e weke
kerê ko barê wî zîv ù zêr bê û xwarina wî
ka bê. Hem jî dùrî Xwedê ye, dûrî xelkê ye
ù dùrî cinetê ye.

Gelo ji van her diwan kîjan xweştir e.
Ez hêvîdar im ji Yezdanê mezin ko kesekl

- crmizar ù bê imîd nekê.
Her bijîn comerd, lier bijîn arîkarên Ha¬

warê, her bijîn xort, her bijîn Kurd ù kurdistan,
her bijî mehkema Hawarê.

EHMED NAMÎ
t
X
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MELA ENWER
Mêla Enwer li sala 1913an li heyva Adarê

di gundê Mayê de hatiye dinê. Maye nizingi
Amediyê ye. Enwer ji eşîra Berwarl jorl ye.
Navê bavé wl Şêx Mihemed Tahir e. Bavé wl
yek ji zanayên demê xwe bû. Navê wî bi zanlnê
û teqwa diyanetê belav bû bû heml Kurdistanê.
Esilê mala Mêla Enweri ji pêş ve, ji mirên
Mukriyan e.

Enweri li Amêdiyê li ber destê miftiyê
Amêdiyê Mihemed Şikri efendi dest bi xwen¬
diné kiriye. Enweri sê salan ji li Dihok,
Zaxo û Hevlêrê dersên şerietê xwendiné. Lê
dawiya zantna xwe li Amediyê tawaw kir ù
li sala 1936an ji seydayê xwe Mihemed Şikrl
icaza dwanzde wergirt.

Mêla Enwer qederê du salan li [Zlbarê di
gundê Şêrwanê de bû mamoste. Paşê wi
dest je berda, li gundê xwe rùnist ù şlret li
xelkê eştra xwe kirin.

MIN NIZANÎ BO
KO RIHISTIN Jl DIJMINÊ KURD E

Berê, ez li gundnn
kurdekî cotkari bûm. Lê
ev pêne sal in, ez hati me
Amûdê û bi îşê ticaretè
mijûl dibim. Min xwendin
û nivîsandina kurdî jî
nizanî dû. Hişyar, mala
Xwedê û ya wî ava, ez
hinî nivîsandina zimanè
xwe kirim. Ji hingê ve bêtir
evîna welêt li min dijwar
bû û li ber civatê ez bûme
dozekar.

Lê tevayiya şêx û me-
lan bûn neyarén min. Wek
hevalên din ez ji guri bûm.
Bi vêgnri-bûnn evinê dîsa
dilgeş û bextiyar dibûm.

Di vè navê de û ji bo
ticaretè ez cûm Heiebê.

Lawikê min î dusalî
hebû. Gava ez vegeriyam
mal min dît ko lawikê
min emirê Xwedê kiriye.
Wextê ji min re gotin

10

lnwê te, tu xweş. Min got:
Jî 1 1 a Kurdistan sax be.

Birayê min î sofî, za-
vayê min î mêla ye. Her
du hatin û gotin min:

Tu dibînî tu bûyî
kurd, te hevaltiya xortèn
kurd, kurdên welatparêz
kir. Tu bûyî xwenda. Te
kovar û rojname xwendin.
Te bêdiliya şêx û melan
kir. Ji lewre l;iwê te mir.

Êdi sebira min nema
bû. Ez xeyidim û miu li
wan vegerand û got:

Malxirabinol ma rihis-
tîn an Xwedê jî şêx ù
mêla ne. Ma bi tenê kurd
dimirin. Mirin tiştekî teva-
yiyê ye. Qey rihistîn jî
romî ye û bûye neyarê
me. Ax ji derdè mirovên
bêçav û bêguh.

ÛSIF HECÎHERSAN
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Bi rasti Mêla di nav berwariyan de ji bo
xwendin ù mivtsandinê xebateke çak dike.
Mêla Enwer melakî nûgeh e, bi fikir ù
hizrên xwe.

Par fi wextê tatilê ez çûm gundê Mêla
Enwer. Ez bi wê çùyinê gelek dîlgeş bùm. Sili
xortèn kurd li dora melê civiya bùn. Mêla li
ser depê reş ji wan re dersên kurdi dida; bi
tipên kurdî en nû.

Min got melê: Seyda, ev tipên kurdi [en
nû bi serlet caiz in?

Melê li min vegerand û got: « Belè caiz
in » û ji min re bi çend ayetên Quranê delîlji
anîn. Paşê disan melê got: « Ezman bi ci
awayî hiliête nivisandin ew terz dirist e. 0
em dibînin ko kurdi ni van tîpan ji tipên ere¬
bi xweştir dihêt xwendin ù seh kirin ».

Paşê melê ji sagirdèn xwe re got: « Xor-
tino ev tipên ha ji me re ewlatir in. Çùnki
kurdi bi tipên erebi xweş nahête xwendin. Je
pê ve mirov dikare bi van tipan hêsanîtir

__^^___ ezmaneki ewropayi fêr bibe.
Çùnki tipên me ù yen wan
teşbihl hev in ».

Piştî ko dersa xwendina
kurdi lemam bù, nielè ji şa-
girdun re bi kurdi tcfslra
Quruné ù hedisèn pêxember jî
dane zanin. Di pey hcdîsan re
ji melê dersa serielè vekir ù

ji sagirdèn xwe re eqide jî
bi kurdi got.

Li dawiya dersê min |dit
ko şêx Mezlier hâte li nik nie.
Li destê wî de kitêba Tarixa
kurd ù Kurdistanê ya Emin
Zekl hegi hebû; ligel Hawarekê
û hejmareke Ronahiyê. [ Şêx
Mezlier apé Mêla ' Enwer e;

şêxeki dinl ù welatperwer e ]

Séx Mezlier gole min: Er-
mexani, min zehf tertepelên
kurdi en din lieyin. Lê ji he¬

miyan pêtir ez îiej Tarixa
Emln Zekl dikim. Ewi ji bo
miletê kurdi kareki çak pêk
ani. Ev cara didowan e ko ez
vê tertepêlê dixwinim.

Herçî lîpên nù, Xwedê
giyanê neviyên Bedir-Xan begl
xweş bike. Min zehf hej xebata
wan a nû kiriye, zêdebar bi
lefsira Quranê bi kurdi. Ev
tefslr hêjayl geleki ye ji bo
miletê kuret. Xudê heye ji
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WA MILETÊ KURDI SERBESTÎ
Pê; kevin em,
Yan mirin de

serflraz in miletê kurdî
bibinin yan jîna kurdi

Wa miletê kurdî.

Bi xwendevan, xwendegahan, bi al ù leşker
De bijîn, paşê dikarin rêçê bibin ser.

Wa miletê kurdî.

Heta kengê em bimînin bin destê dijmin
Geh bi kuştin, geh bi sotin, tim tê bîra min.

Wa miletê kurdî.

Kurdistan èdi
Xwendevan in,

Mal, can û dil
Xwînên xwe en

menale, lawên te hatin
xwîn-firojên axa welat in.

Wa miletê kurdî.

bi carek bo te Oda kim
paqij dirêjin bendeyê nakin.

Wa miletê kurdî.

Ala reniai bo te dayînin ger ser bi der din
Ger nekim vè tu bizanê kî ez ne kurd im.

Wa miletê kurdî.
EHMED NAMl

feql û sagirdèn me re fehimkirina Quranê bi
vê tefslrê wê gelek hêsanl bit. Ez gelek ilhahê
dikim ko feql zû zû fêrl van tipên nù bibin
da ko bikarin di hejmarên Hawarê de, yen ko
ji min re dihên, tefsîra Quranê xweş bixwînin ».

Min jl şêx re got: Şêxê min tu çawan holê
xweş fêrl van ttpan bûyî?

Şêx li min vegerand ù got: ErmexanI,
Xudê heye ez di nav du heyvan de fêr bûme.
Niho ez dikarim bas Hawarê bixwînim. Xude
emirê Mêla Enwer dirêj bike. Ewî gelek zeh¬

met bi min re bir. Xudê anehê bidet, ev tîp
di nav kurdan de belav bibin da ko kurd
bikarin bi ezmanê xwe binivîsin ù bixwînin.

Ez ji gundê Mêla Enwer bi dilekî geş
vegeriyam. Ev rùha nû ya ko di nav kurdan
de belav dibe. Şêxên me en 50 salî jî binî
tipên kurdî dibin. Min zehf spas li Mêla
Enwer kirin. Ji mile din min gelek tertepelên
kurdi bi tipên kurdî pêskêşî xortèn wî kirin ù
ez vegeriyam Amediyê.
Tiştên ko Mêla Enwer heta niho nivîsîne ev in:

1 Diyariya lawan. Pend û şlret li ser
jiylna civakl û welatparêziyê

2 Kitêba Gergorî, bi navê « Leylanka
spî s wergerande kurdiyê

3 Mewlûdeke kurdi, menzûm
4 Tertepêleke baweriyê, menzûm
5 Tertepêleke metelûkên kurdi, qederê

2000 metelùk tè de hene
6 DIwana Mêla Enwer. Şihirên welatin,

heyran û wesif
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Divêtin em li vê rêkê nexwazin nav û serdarî
J'dil u îman xebatê b'ken bi rastî cm bikeyn karî
Divêtin em hemî pékve li xwe b'zivirin bikeyn tobê
Zîkî paqij bikeyn j'kînê devî taze bikeyn j'parî
Şev û rojan bikeyn şolî ji bo serbestïya kurdan
Qemî em xo bikêşîn tev j'dev û lêvên evi mari
Hemî em sed hezar xûh û hezar xûnan vemalïn j'xwe
Li nav şêraziya diya j' me naçit ber perê tarî
Bi xûh û xûn û kiryarî digîn armanciha zêrîn
Tu pavé nermiyê bigre, bi herdu desta dijwarî
Kesê l'hêviya helatna roj bibît divê mikun bît l'ser
Giranî tehliyên şev da heta sibbê ji êvarî
Fere em jî bi serbestî bi xoybonî bijîn herdem
Bikêşin der ji van tirban ji xwe bavên evî barî
Çi xoşî hûn dibênin ma li vè jîna bi serşûrî
Geda bi ya.xwe paşî bî tu yariya xwe xundikarî
Çi tamê seh dikin an jî ji vê jîna bi zîndanî
Şivan bi ya xwe gavan bî tu rûtî ya xwe inaidari
L'biheştê ger ko serbestî ne bît ya cak bihêlî wê
Bi çavşûrî ne jî cenda serê te pê bikin yarî
Heçî saxiye ya li bin siha şîr û metalan da
Heta desta bi xûnè ter nekey najî bi serbarî
Belê ger dest nivêjê b'şoy bi xûna cerg û mêlakan
Tu de jt paşê hîngè jîneke taze bi nazdarî
Li rêka jin bi xoybûnî hene zor bîs û zor asteng
Piling û sèr divêt canî bikeyn gori bi yekcarî
Çelengî zîrekî çakî hebîtin an nebîtin te
Çi fayde je girênadey eger kiryar neçit harî
Ji tirsê jaiî çed'bltin li kirnê xoşî ù nav e

Divêt em sed hezar cana tilêfîn da biçin sari
Hemî kurd xûnek û goşt in Hekari ya xwe Bidlîsî
Cizîrî ya xwe Babanî çi Badînî çi Berwarî
Çi Lori bit çi Feyll bit çi Pijder bit çi Dersim bit
Çi Caf û Hewrenanî bin Bilûx bin ya xwe Şengart
Hemî sêr in bi rastî kî wekî wan ma heya ev ro?
Ew in serlûrka însanan ji Moxol Samî û Arî
Divêtin em mikum bin her heta dighêne armancè
Çi saet me nehitin hîç hemî ^ava bi hîşyarî
Gelek şerm e gelî lawan bihèlin vî cihê rengîn
Ji <iestè te*siba û em bibin bê behr ji vî warî
Ere lawé çiyanî em hemî pek ve li vê rêkê
De gorî keyn ser û malî nizanin em çep û xarî.

Amêdiyê MELA ENWER

Mêla Enwer leqeba xwe daniye Lawê Çiya.
Vê paşiyê Mêla Enwer ji min re karteke cejinè
şandi bû û tê de goti bû:
Hon biken cejinè bi pîrûzî hemî gav û dema
Her bi serbestî û xoşt şahl û kèf û sema

Min jî lê vegerand û got:
Cejina me pîrûz bit bi dilekl şad
Welalê me berz bit qewmê me azad

Xudê emsalên mêla Enwer ji bofpêşveçûna
kurdîtiyê zêde biket.

M. ERMEXANÎ
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MIL U ZIL
BIR Û ESASÊN EŞÎRÊN KURDAN

Di hejmara Hawarê a 52an de du bend hene:
Gawestiyayî û koçerên kurdan Oedri Cemil paşa
Mirdêsan ù gawestiyên wan Osman Sebri

Di van bendan de xwediyan li mesela ga-
westiyan hûr bûne û esasê vê gotinê xistine
ber ronahiyê. Herçî axayê mirdêsan, je pêve
çîroka eşira xwe, nemaze ji awirê gawestiyan
ve, bi ser û berê wê ve gotiye û rûpelekî
tarixa eşîrên kurdan ji winda-bûnê parastiye.

Herweki ji wan bendan ji dixuye, li wextê
koçêriyê û dema ko kurdan barên xwe li gan [1]
dikirin, hin eşîr, gava diçûn zozanan an je ve-
digeriyan, ji ber ko gayên hinan diwestiyan,
ew eşîr bi xwe ji hev vediqetîn ù birê bisùn-
demayi di cih de dima, nema yedigeriya welatê
xwe û ji xwe re wareki nû dibijart. Ji wi birî
re gawestî digotin.

Piştre, ev gotin ji hemî birên eşîrên re,
yen ko bi sebebine din jî ji koka xwe vediqe-
tiyan, bû elem. Yani ewbirjîbivî navi hatine
bi nav kirin.

Li wextê berê gava eşîr ji hev de diketin
ne bi tenê di cihekî de bi sùn de diman. Lê

[1] Hetanî îro li Serhedan û di nav eşîrên
Ecemintanè de kurdin hene ko barén xwe H ga
û gamêşan dikin.
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carina di yekî bêtir waran de bi cih dibûn;
wek eşîra berazan.

îro di sê derên Kurdistanê de beraz hene:
Deşta Sirûcê, Serhedan û Welatê ecem. Édî em
nizanin ev birên ha di yek seferê de an bi
seferine geler [miteedid ] ù lêvel [ mixtelif ] de
hatine pê.

Ji mile din birên bisùndenayi li gcra bo-
şiyê, carina bi navê xwe eşireke bi ser xwe
tanîn pê, carina ji navê xwe hiltanên lê dibùn
qebîleke eşîra ko li warê wê datanin.

Bivê nevê, en bisùndemayi heke bi tenê ji
çend konan bi hev diketin, xelkê wan konan
di nav eşîra xwediya war de winda dibûn.

Li gora misala azizan, carina wan çend
peya bi serbendekî hêja malbateke hikimdariyê
jî tanin pê ù dibùn hakimê welat an esirekè.

Tiştê ko ez dizanim, azizan di sê derên
Kurdistanê de têne ditin: Serhedan, Beriya
Mêrdînê ù welatê Botan.

Azizan bi ser Heyderan ve dihesibinin.
Lê bi xwe eşîreke boş e ù wareki wê i xweser
heye û je re welatê azizan dibéjin. Herweki
li welatê Serliedanji komeke golan rejîgolên
azîzn tête gotin.

Azîziyên Beriya Mêrdîne qebîleke kîkan in
û bi xwe dibéjin ko ji eşîrên gawestiyayî ne.
Welê dixuye ko ew azîziyên ha gava ji eşîra
xwe veqetiyan nikarî bùn eşîreke bi ser xwe
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MIL U ZIL
BIR Û ESASÊN EŞÎRÊN KURDAN

Di hejmara Hawarê a 52an de du bend hene:
Gawestiyayî û koçerên kurdan Oedri Cemil paşa
Mirdêsan ù gawestiyên wan Osman Sebri
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ITYADEYÊN BRÎTANÎ Ç1 QADA TÛNISÊ DE PISTÎ BOMBARANA TOPÇIYAN RADIBIN HICÛMÊ

bînin pê, xwe dane ser kîkan ù bùne i.ehîlnl;
wê eşîrê.

Di dora kîkan de eşîrên din jî hene Ko se-
dên wan digehin se !ên '-.îkan. (îeln van a/izi-
yên ha cire kîl-an di ser eşîrên din re ...irline
û rajêriya wan kirine? Heye ko ji ber .sebeba
mil ù zil. Bi rastî kîkan ji wek azîzan silîv in.

Herçî azîziyên cihê Botan, ew jî gawesti-
yayén ezîziyên serhedan in. Lê wan di cihê
Botan de ne eşirek aniye pê ù ne jî bùne
qebila esîreke I otan. Azîziyên cihê Botan mîrên
lîotan bi xwe ne.

Herçend di destên me de tu wesîqeyên
tarîx! nîn bin jî, em dikarin bi rêzikên koçe-
riya kurdmancan ve herin, bidin ser şopa
azîziyên Botan ù lexmînin li ser bikin.

Li de.şta Misarê ù li tixûbê jêliyan çiyayek
heye, je re Banê-A/.îzan dibéjin. Hela vè paşi-
yê ev çiya koza dudèran bû. Ev çiyayê ko
navê azizan hildigire divêt bi navê azîziyên
gawestl hati be bi nav kirin.

Li gora vê texmînê, li wextê berê gava
eşîra azîzan di nav Kurdistanê de digeriya ù
pistî ko konên xwe li beriya Mêrdîn û de.şta
Hesinan vegertiye reya xwe bi de.şta Misarêjî
xistiye [1]. Li deştê gayên hinan westiyane. En
gawestî li vê destê mane û pa.şê hilkişiyane
çiyayê rex û ew çiya kirine koza xwe. Ji ber
vê yekê navê Banê-Azizan li wl çiyayî kirine.

Ev azîziyên ha li şûna ko bibin qebila
esîreke Botan çavên xwe berdane mezinahiya
welêt û bi rêva bûne mîrên Botan. Ji xwe ji

[1] Ji xwe heta seferberiyê koçerên Botan di
welatê Başqele û Colemèrgê re diçûn heta zozanên
Wanê û je wê ve jî.

12 213

inîrèi) Botan re hetanî îro jî mîrekcn Azîzan
dibéjin [1].

Ji vê biserhatiyê dixuye ko taycn van
azîziyan westiya bin jî bi xwe qet ne westiya
bùn. Westiya biwan ma kengê dikarl bûn vê
xebata zor bixebilin ù bibin mîr ù hakimên
welatekî.

Pistî ko me çavén xwe bi kurtî li mesela
gawestiyan gerand, em bên ser mcrcla « mil
û zil ».

Herwekî ji her du bendên Hawarê û ji vê
bendê dixuye e.sirén kurdan ji awirê war û
tevdanê ve bi du biran leva dibin: Eşîrên ko li
ser warên xwe en kevnare mane ù eşîrên ko
di wextê koçêriyê de ji giraniya eşîrên xwe
veqetiyane û li wareki nûjen danîne.

Lê di nav eşîrên Kurdistanê de je biesas-
tir teq.simek heye. Ew jî birên Mil û Zil e.
Mîna ko herkes pê dizane eşîrên kurdan bi
bingehên xwe ve vedigerin du bend û cihder-
kan: Mil û Zil. Yani herçi esîrên Kurdistanê
hene an mil an zil in. Ji zil re silîv jî
dibéjin. Mirov ji kljan kurdi bipirse, ewê tavil
bibêje, ez mil im, an, ez silîv im [2],

|2( Le pistî ko niîrê Botan ê paşîn Bedir-Xan
Begê Azîzî bû hêsîr û mîrîtiya Botan wek mîrîtiyên
Kurdistanê en din qelilia ù mirekên azîzan tev de
ji welêt derêxistin -- ji Mihemed Begê ker pêve - di
welatê xerîbiyé de bernavê miré pasîn Bedir-Xan
krt sûna navê mâlbatê û xelkê ji mirekên azîzan-
re Bedirxanî an Bedirxan-zade, got.

[2] Herwekî nas e îro jî li Kurdistanê bi van
navan esîrin hene: milan, zîtan, silîvan. Lê em niza-
nin esil ew in an pişrte ev nav bi wan ve bûne.
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Li wextê berê gava eşîran şerê hev dikirin
koma şerevaniyan li ser vî esasî bi hev diketin.
Heçl mil di wareki de digihan hev. Zil jî li hev
diciviyan hev û şer dikirin. Heke di nav du
eşirên mil, an zil de neyartî hebiwa jî gava
şerê tevayiyê çêdibû ev neyartî ji bîr dikirin;
milan bi milan û zilan bi zilan re hevaltî dikirin.

Belê mil û zil welê bùn û Iro ji carina
guh didin vl esasi. Em tev de pê dizanin. Lê
cire? Mil çi ye? Zil çi ye? Mil kî ne? Zil ki
ne? Divêt ev bête eşkere kirin.

Min gelek lê pirsî. Lê tukesl ne zanî bi
bersiveke maqùl li min vegerîne. Divêt peyayin
hebin ko pê bizanin; lê mixabin ez rastî wan
ne hatime [2].

Berî bîst û car salan yekî nik difêmin
yekî sindl di vê babetê de ji min re çîrokek
goti bû. Ez jl dikim wê çîrokê ji we re
bibêjim.

Di sala 1919an de ez li Zaxoyê bûm. Digel
çend axayên eşîrên doré, em di civata Mihe¬
med axayê reîimetî de rùnistî bùn. Min çêl li
îşê mil û zil dikir. Piraniya civatrûniştiyan
digot: Eşirin hene mil in; eşîrin hene zil in.

Kalemêrêkî piştî ko da qelûna xwe ù dev ù
diiina xwe ji dû ù dùmanê tijî kir berê xwe
da min û got:

Ez ne î xwende me; min tu mekteb û
medrese jl ne dîtine. Lê carekê di vê babetê
de ji yekî welatjorî min çîrokek bihîstiye. Ezê
wê çîrokê ji we re bibêjin. Tu vi çiyayl dibl-
nl ( Cûdl şanl min dida ) wî bigire û pê ve
hère, heta bakurê Wanê. Ew der dawiya çiyê
ye. Cihekî asê û bilind e. ( xuya dikir mexseda
wl AgirI bû ) Ij serê çiyê ne însan ne heywan,
tu tiştê bican nikare debar bike. Hema berf
û qeşa ye.

Li wextê berê di wl çiyayî de mirovek
dijî, giremêrek; yekî dêwendam. Navê wl Kurd
bù; Kurd bi mana mêrê qenc e. Mêrik xudan
êl û eşir bù. Rojekê berfendeyek, bi qasî çiyaki
li warê mêrik gêr bû. Mêrik digel êla xwe di
bin berfendê de mehiw bû. Ji zar û zêçên wl
du kurên wl je xelas bùn. Ew jl di wextê
afetê de daketi bûn kûntara çiyê û li giyayin
digeriyan, giyayine derman. Ma gerek e ez ji
we re bibêjin ko hingê diktor ù eczaxane
nln bùn.

Ji wan her du lawan navê yekî Mil,
navê ê din Zil bû. Mil û Zil gava vegeriyan
mal û ev hal ditin li xwe heyirî man; li şûr
'û kevanê bavé xwe geriyan. Berf kolan û şûr
û kevan dîtin ù terka çiyê dan û daketin
deştê û ji xwe re du keçik revandin û zewi-
cin. Kurdmanc ji van her du biran peyda
bùne. Ji lewre eşlr an mil an zil in. Lê tev de
ji bavekl ne. Bavé hemiyan Kurd e, Kurde
ko di bin berfendê de mir ».

Çiroka ko min li Zaxoyê bihîstiye ev e.
Édî ez nizanim kalo ev çîrok ji kê bihîsti bû.
Belê ji yekî welatjorî. Welatjorî, ji kê bihîsti
bù. Vin ev tişt jî je pirsî. Kalo hema kutebir
kir ù gote min, ji pêşiyan....

K:îr Şeref di Şerefnama xwe de gava li esi-
lê kurdan hùr dibe qala « mil û zil » nake.
Lê bi awakl din li birên kurdan işaret dike ù
dibèje ko kurd tev de vedigerin du bavan:
Bext ù Becen.

Bi rastî Çerefxàn gava qala mlrekên Hesen-
kêfê dike, bi hênceta vegera melîk Xelîl mî-
rê Hesenkêfê ji.Tevrîzê çêl li Hisên begê bec-
newi dike û dibèje: « Di heqê becnewiyan de
xudansiqe riwayet dikin û dibéjin ko Bext û
Becen birayên hev û pismirên hakimên Cizîrê
bûn. Ji ber îşê hikûmetê gelşek kete nav wan
û her du biran welat di navbera xwe de lêk
vekirine. Cizlr bû para Bext, Hesenkêf j! giha
Becen. Li gora riwayeteke din talfeyên Kurdan,
tev de zaroyên Bext û Becen in ».

Ez bi xwe diblnim ko min di vê bendé de
tu ronahike nû ne reşandiye ser mesela « mil
ù zil ». Bi tenê min hêvl heye pistî ko min
ev mesele bi vê bendé tev da yen ko ser-
wext in cira xwe bêxin ber mesela Mil û Zi]
ù wê ji tarîtiyê xelas bikin.

HEREKOL AZÎZAN

[1| Min ev bend beriya çapê ji nivîsevanên Hawarê
ji mîrzn Hasledar re xwend. Cenabê Rastednr gole
min: I-i desta Mùsè eşîra belekan heye. Şevekê ez
bû bûm mêvanê wan. Wan ji min re çiroka mil û

zil gotiye; lê nayete bira min. Xelkê belekan tev de
pê dizanin. Tiştê ko tête bîra min Mil û Zil bira¬
yên hev bûn, pev çûn û ji hev veqctiyan.
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HEREKOL AZÎZAN

[1| Min ev bend beriya çapê ji nivîsevanên Hawarê
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min: I-i desta Mùsè eşîra belekan heye. Şevekê ez
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zil gotiye; lê nayete bira min. Xelkê belekan tev de
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NEMA
DIKARÎ BÙ BIREQISE

Li 17ê Çiriya-paştn sala 1942an rojnameyên
Arjantlnê da bûn zanîn ko zabitekî erkanher-
biyê, bi navê Swarlo xwe bi şejderbê kuştiye
û di mektùba ko di pey xwe re hişti bû digot:
Min xwe kuşt ji ber ko min xiyanet li welatê
xwe kiriye.

Rojnameyên Arjantlnê nema qala Swarlo
kirine. Lê piştî midekî rojnameke emêrîkanî
Şîkago Trîbyûnê çêl U vlna dikir ù digot ko
Swarlo bû bû dostê artlsteke mecerî û wê ar¬
tiste je xerîteyên erkanherbiyê dizî bùn. Gava
Swarlo pê hesiya bû artiste terka Arjantînê da
bû; Swarlo jî ji ber vê yekê intihar kiri bû.

Bi rastî di meha îlonê de artlsteke mecerî
bi navê Mariya Kramenskf hati bû Bwênês-Ay-
resê, payîtextê Arjantinê. Wê artiste di ga>zî-

nokê Bwênês Ayrasê de dixebitl. Mariyayê gelek
elêhdariya dewletên mihwerê dikir û dijûn
dida Hîtler. Di nav mişteriyên qazînoyê de
peyayên mihwerê jî hebûn. Wan peyan pê
qaîl ne dibùn ù li xwediyê gazînoyê radibûn.

Xwediyê gazînoyê û Swarlo gelek dostên
bev bùn. Xwedî mesele goti bû Swarlo û gazlno
û Mariya xisti bûn bin himayeta wî. Bi vî
awayî Swarlo Mariya délai nas kiri bû û Mariya
bû bû dostika wî. Herçî Maryayê pê dida
erdê û elêhdariya mihwerê dikir û digot Me-
caristan di bin hikimê elemanan de mehiw
bûye.

Lê piştre xuya kir ko Mariya délai ne
neyarê mihwerê lê casûsa elemanan bû. Poll-
sên Arjantinê herçend da bin pey jl tu çop
je hilnanîn ».

Ti.ştê ko Sîkago-Trîbyûnê gotiye ev e.

* .'.
Pi.ştî mehekê rojnameke Şîliyê [1] Ankayê

nûçeyek belav dikir ù digot:
« Berî sê heftan artlsteke mecerî bi navê

Anayê gihaşti bû Santiyagoyê. payîtextê Şîliyê.
Ana gelek spehî ù xudan fen ù sinhet bù.
Giregirên payîtextê ji bo dîtina wê her şev
diçùn gazlno Ramonayê. Wan giregiran dida
her wasitayê da ko dostiyê bi Anê re girê-
bidin. Lê Anayê rû ne dida tukesl. Ana bi
yekî re dihate gazînoyê, direqisî û bel ko bi tu
kesî re xeber bide, digel mêrikê xwe vedigeri-
ya otêlê. Ji bo wî mêrik! berî ewill goti bûn
mêrê wê ye. Pi.ştre digotin birayê wê ye. Xelk
lê ecêbmayî diman; dikirin ne dikirin lê ne

[1] Şîlî û Arjantîn her du jt ji dewletên Emê-
rîka nîvro ne.

GURÊ PÎR
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Dibên li nav Xidirsor Di binhéla Kawê jor
Gurek bù bû pir û jar Pê ne dibûn raw ù kar
Dît gurekipişlliişln Şcng û oflaz ù narin
Piştl hal ù xatiran Şor kirin her du guran
Yê pir digot: hirazîl Tu mêrekî xêrxwazl
Rawekê bo me daxl Sitra xwe li vir raxl
Ser û peyan bi xêr ki Zikê marné xwe ter ki.
Tezlk da xwe gurê şin Gotê: marné (iûrebîn!
Tu kalek! dilçak 1 Malbata min nas naki
Ger zani bi warê me Keleşiya karê me
Em rêbir û mêrku jin Xwina neyar dimijin
Fermû were H pê min De zani bl carek din
Şelpên gurê pişthişîn Bi çavên xwe tu bibin.
Rabûn her du bi rê bûn Reya bnjêr girtin çûn
Yê pir bawer ne dibû Lê ji serman li pê çû
Bazirganek li pêş din Zer bù gurê Pişthişln
Rast ajot nav dewaran Peya hatine bi daran
Yê pişthişin direvîn Giş li vé pîr dicivln
Gihêştinê di pa ra Lêxistin j'xwe ù xwe ra
B'zora lingan reviya Xwe avêt nav deviya
Dema birîn dibûn sar Dest ù ling je bûne dar
Welê ma bû nlvmirl Dil je xav bù hihirt
Raste wl hat gurê zer Hilmiştl û dllawer
Li gurê pir silav kir .lê pirsl hal ft xatir
Yê pir çirok je ra got Dil ù kezeb ji xwe sot
Derdê gurê pişthişln Heml je ra da zantn..
WI got: mamê bextereş Ma te nlnin eqil û heş
Çawan gurê pişthişîn Yen weki te dixapln?!
Ger te divê bibi ter Li tevdîra min biner
Ev e kalek diçe êş Kurl maye, ker li pêş
Tu kuriyé hirevin Hemin kalê te bibin
Dema ew bê ji bo wê De ji lier kim ùrê de
Gava bibin vê derê Wè vegera ser kerê
Heya ew xwe bigln ser Dé hiçin kurl û ker
Kalo dé bi destê tal Zû veger hère mal
Hlnga emê herin ser Zikên xwe tev bidin her
Gurê pir got: aferln,. Min eciband ev zanin
Tevdîrê cih bibine Kalê lié ker bimine
HiiiigurênzerçişenginHer dem bi nav ù deng in
Rast jl bi wê tevdirê Her du gur çûn nêçîrê
Ker ù kurl dikuştin Bar li erdê dihistin
Kalo dikir barebar Her du guran goşt dixwar
Gurê pir zik kir texer Bi tevdîra gurê zer.

OSMAN SEBRÎ

dikarfn nîzingiyê lê bikin.
Cejina istiqlala Şlliyê bû. Di şeva cejinè

de xelkê Ane di sefaretxana emêrikani de diti
bûn. Ane bi zabiteki emêrikani re direqisî, li
timoblla zabiteki şllî liwar dibû. Axir bi zabi¬
tan re dida û distand.

Ma çi li Anê qewimi bû. Sibetirê zabitan
di gazînoyê de dor li Anê girti bûn. Anê digot
ko gelek heji esker û zabitan dike. Gava je
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pirsln cire. Anê got: Bavé min û her du birayên
min di ordiwa mecerî de zabit bùn. Gava şerê
ùris dest pê kir bavé min û birayên min qe
bûl ne kirin ko herin şerê ûrisan bikin. Li
ser vê yekê elemanan ew kuştin.

Li lié Kanùna-pêçîn midîrê gazînoyê da bù
zanîn ko Ane reqseke nù v. ê bireqise.

Giregirên Santiyagoyê û memùrên sefaretên
biyanî tev de hati bùn temaşa Anê. Di locekê
de memùrên sefareta Arjantlnê jî hebûn. Di
nav wan de yekî bejinbilind çavén xwe li
sehnê d'açikandi bû.

Saet di dehan de perde rabû ù Ana délai
xwe şanî da. Xelkê qederê pêne deqîqan çepilk
li hev dixistin ù xuyabùna Anê şahînet diki¬
rin. Di vê navê de mirovê bejinbilind yê ko
di loca sefaretxana Arjantlnê de rùni.stî bù xwe
ji locê zer kir û çû li ber sehnê rùnist. Qey
dixwest Ana bedew ji nîzingî bibîne.

Ané dest bi reqisê kiri bû. Lê piştî bihi
nekê xelkê didît ko reqisa Anê ne weke xwe ye
û lingên jinikê li hev dikevin. Herçi di rêzên
pêşîn de rùnistî bûn didîtin ko gonê reqasêjî
diçilmisî. Ji xwe vî hall gelek dom ne kir Anê
ji temaşageran ezir xwest û xwe da pas. Mi¬
dîrê gazînoyê da zanin ko doxa Anê çûye ù ji
lewre xwe daye pas. Lê piştî deh deqîqan bi
reqiseke ecêb dilê temaşagerên xwe wè
xweş bike.

Deqîqe bûne deh, bist, sih... Anê xuya ne
dikir. Perde vebù û li sùna Anê midîrê gezinoyê
disan xuya kir ù ji temaşageran re da zanin
ko Ane gelek westiyaye ù ji lewre çûye otêlê;
lê sibe ewê dîsan bireqise ù temaşager bi
bilyêtên wê rojê de bikarin bên temaşayê.

Anê ne sibe, ne dusibe ne ji sêsibe xuya
ne kir. Lê rastî pistî çend rojan xuya kir.

Mirovê bejinbilind yê ko di loca seferet-
xana Arjantinê de rûnişti bû ù piştre daketi
bù pêşiya sehnê midirê bistehi yani emnilama
Arjantinê sinyor Kalamati bû. KalamatI da bû
pey artîsta mecerî Mariyayê. Mariya ko bû bû
sebeba intihara zabitê arjantînî. Kalamati seh
kiri bû ko ew Mariya bi xwe" bi navê Anê
di gazînoke Santiyagoyê de direqise.

Kalamalî hati bû Santiyagoyê û da bû pey
Anê. Anê an Mariyayê Kalamati ji Bwênês
Ayrêsê xweş nas dikir. W7ê şevê gava ew di nav
temaşageran de dîti bû zanî bû iş çi ye. Ji
lewre Anê xwe ji sehnê da bû pas û li
timobila xwe siwar bû bû.

Li otêlê polisên şilî û arjantînî li hêviya
wê bûn. Lê Ane ne çû bù otêlê. Heye ko ji
nû ve di gazinoyine din de direqise ù li za-
bitine din digère; nemaze yen ko ~pê re xerite
ù planên eskerî hene.

CEMÎLÊ TACDO
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TIŞTÊN KO
BI MIN RAST U YEN KO NERAST IN

Divêt rûpelên Hawarê ji her xortê xwenda
re vekirl bin. Da ko xort bikari bin kanén
heş û biraniyên xwe pês teva welatparézan
bikin Nemaze divêt herkes bi şêwa cihê xwe
binivlse da ko pirsên zanaki bêne neqandin.

Divêt em li hemî deverên welêt agah bibin.
Ji ber ko dlrok, çlrok, adet, bûyer ù kirdeyên
du esiran ne wek hev in. Lê heke nivlsar ne
hejayî çapkirinê ne hingê gerinendeyê ber-
pirsiyar dikare wê pûç bike. Ji xwe me jî divêt
kêmasiyên me nayine belav kirin. An ne Hawar
ne qurban e ko merov li ser xwe bigerlne û
li ber xwe deyne. Lewre her xort divê ji
xebata welêt pêmende nemlne. Herweki miré
mezin gotiye Hawar kursiyê milet e, herkes
dikare hilkişe ser û bêje.

Mirovê welatperwer divêt di bêrika wi de
du mirêk hebin. Bi yekê li kêmaniyên xwe
binêre û bi a din li xebata hevalan binêre bel
ko kêmaniyên hevdû bijmêrîne.

Tukes bê kêmanl nlne. Heke em temam
bûna, işêjme ji temam dibû. Belê, bi dilê min
kesê ko paşgotiniya hevalan bike, çiqas xebata
wi jl hebe ew tête sotin. Ji lewre mirovê dilrast
hayi ji xwari û dilreşiyê nlne.

Herweki hâte gotin: dostê kubaran nlne.
Divêt mirov ji xortèn kurd re dilnerm û dilo-
van be. Heke qencl nekê ji, bi gotinên xweş
û bi xêrhatinê nav di wan bide, da ko dilê
wan perwaz bide û hevlna wan dijwar be.
Ne ko wan dilbirln vegerîne.

Behwer bibin, pir caran ez dixwazim di-
yarê hevalan bibim. Mixabin, ez ditirsimkoji
şexsên wan evîna min wê sar bibe. Ez qimişl
xwe nakim, ji ber ko çend caran rast hatime.
Hêvi dibe ko em vê ji nav xwe rakin. Nema¬
ze ev ne karê mezlnan e. Belê divêt em ji
mezinan re sernexûn bibin. Lê divêt ew ji ji
me re dilnerm û dilovan bibin. Piçûk dest ù
lingên mezinan in.

Divêt em hevalên xwe en welatparêz zêde
bikin. Hevalên kevnedar dikarin wan li xwe
bikine bar; herweki ferza nivêjê. Belê divêt em
xortèn nù bikin hogirên xwe û wan bînin ser
riya welatparêziyê da ko ew ji wek me dilbi¬
rln û dilşewat bibin.

Ji her kurdi re kêmaslke mezin e ko ttpên
xwe nehewise û xortèn nû hlnl tipên kurdî
nekê. Hinbùna tipên kurdi divêt sertê kurdltiyê
bête hesêb. Ma iro tu milet heye ko ne xudan

BESTAWELEATl
Ey welat serbest bî herdem tu bijî
Bilind bît Alayê rengîn bi heji
Em hemî gorl te bibin tu heji
Ey welat her bijî bijî
Kurdistan her biji bijî.

Ey welat te hene zor şêr û piling
Ey welat te hene Rostem û nehing
De revin neyarên bê cerg û çiving
Ey welat her bijî biji
Kurdistan her bijî biji.

Ey welat serhelîn bi te roj helat
Pavêje şlniyê xorta bû xebat
Dé te paqij ken dé te kin kelat
Ey welat her biji biji
Kurdistan her biji biji.

Hilo rabin ser xwe ey gencén délai
Helkêşin elmasa helavên métal
Derbêxin dijminî j' welatèn şepal
Ey* welat her bijî bijî
Kurdistan her bijî biji

Me ne vêt çi cara jîna b'jengî
Hère dijmin zîbe hère bê dengî
Em hemî leşker in li roja cengî
Ey welat her bijî biji
Kurdistan her bijî biji.

Amêdiyê: 10. 8. 1942 MELA ENWER

tlp ù elfabê be. Heke hene, ji heyinê nestba
wan nlne. Ev htnbûn jt divêt bi temaml
çêbibe, xwendin û nivîsandin. Tijtê nlvco ji
kêman re ye. Kurditl tiştên kêm qebûl nake.

Ji xortê xebatker re gerek e nebêje ev
dibe ew nabe.^Tiştê ko nabe Yezdan ne afiran-
diye û ew ne xistiye bira mirovan. Bi tenê
tiştine zehmet, barine giran hene. Mêrê qenc
divê xwe bide ber barên giran.

Li dinyayê binêrin. Xortèn biyant, ji bo
welatê xwe bi jlwanan xwe bera jér, bera êgir
didin, wek perwanan.
Heya neblnl rencê
Kesek nabe me pistmêr
Herçi tefilt dewa ye

Meleyize bi şetrencê
Mirov nabe gur û şêr
Şlranl tim bêla ye.

H. HIŞYAR

RONAHÎ Gotinên mîrza Hisyar rajt û gelek hl
cih û semt in. Lê ji şîretkeran re divêt berî herkes! ew
bi xwe bi şîretên xwe ve herin. Ji lewra me ji mtrza
Hisyar divêtin ji me re tarîx û teşkîlata esîra xwe û
yen esîrén ko pê dizane binivîsîne. Di Hawarê de di
vê babetê de nimûneyek jî heye. [ Ji esîrën Botan Je
liyan. Hawar: 34 rûpel: 4 1
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TIŞTÊN KO
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HINEK Jl HENEK
DI niBISTANÊ DE:

Mamoste ( ji şagirtan re )
Erd di dora rojê de digère.
Di dora erdê de çi digère?

Şagirtekl: Ezbeni, seyah.

DI DAtRÈ DE:
Memûrekl piçûk hebû. Jina

wl dikir biwelide. Memûr çû ji
mezinê dairê izna xwe xwest.
Mezinê wl ji bo du rojan Izna
wi da. Lê mêrik pişti car rojan
vegeriya dairê. Midir je pirsl.

Me îzina le ji bo du ro¬
jan da bû, tu car rojan ne
hati dairê.

Memûr Ezbeni jina min
ne yek lê du zaro anine.

ARIKARIYA BUiŞIUN:
Mixtarê gundekl nexweş

keti bû; bi nexweşike xedar.
Di vê navê de yekî bajari çù
liù wi gundi. Bajaii gava bi
nexweşiya mixtêr hesiya gote
jina wi: Ma bon cire diktoreki
naylnin ser

Jina mixtêr Ji me re
çêtir e ko nexweşên me bê
arlkariva diktor himirin.

BÎNAHIYA KORAN:
Du mirovên kor li ber de-

riyê dêrekê li hev sekini bùn
û xeber didan.

Yeki digote êdin Min
bihîstiye ko tu dikl keça xwe
bizewicîni

Ê din Belê min je re
xortekt bijarte peyda kir.

Korê pêşin Te ji xelkê
pirsi, hal û hewalê wl seh kir

È din No, gava min çav
pê kir, hema min ew eciband.

DI MEHKEME DE:
Evkat ( ji qazl re ) Mitehi-

niê ko li ber we sekiniye

sezayi rehma we ye. Belê di
cizdani de 1000 frengên din ji
hebûn, lê dest ne daye wan ù

bi diziya 50 frengl bes kiriye.
Mitehim dest bi girî dike.
Qazi ( ji mitehim re ) Welê

dixuye ko tu ji emelê xwe poş-
mani; li ber dikevl

Mitehim Ma çavên min
kor bû bûn. Çawan bù ko min
ew 1000 freng ne ditin.

HER DU Jl ZEWICt NE:
Kumandarè tabûrekê digel

jinikekê di ber qişla tabùra
xwe re dibore. Yekl ji eskeran

li wan dinihêre û
dikene. Çawis je re
dibèje: Kuro ma cire
dikenî, her du jl zewi-
cl ne.

Esker Ji kengê ve?
Çawis Ev deh sal

in kumandar zewicl ye.
Herçi jinik vê paşiyê
zewicl ye; hêj ne bûne
ses meh.
HER DU Jl MEHRÛM:

Dé ( ji kurê xwe
re ) Xuya ye te dolab
vekiriye û hingivln xwa-
riye. Di tastivê de ezê
te ji hingivini mehrùm
bikim.

Kurik Y'adê tu
bi xwe ji tiwê je mehrùm
bibi; ji ber ko di fira-
xê de min tiştek ne
hiştiye.
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LI WELATÊ ÇtNÊ
MEHKEMÊN WÊ ÇAWAN EDALETÉ BELAV DIKIN

Seyahê fransizl diktor Albêr Jêrviye pişti ko
li welatê Çïnê geriya, der heqê inehkemên Çînê
û edaleta wan da pir tişt nivîsîne. Ji ber ecêb
bûna wan nivlsanan, me çendek guhastin
kurdmanci"; da ko xwendevanên me agahî vê
edaleta han a ecêb bibin.

Li bajarê Wan-şinê bi navê Çanc-lo-sen
mirovekî belengaz, li pêşberê qişla gênerai Lo

. şlranl diflrotin. Rojekê serberzekl ji leşkerên
gênerai Lo sendùqa şlraniyê şikand ù hemi
xwar. Xwediyê şîraniyê di dergehê qişlê da
sekini û bi çavên bi hêsir li benda hatina
gênerai ma. Gava gênerai Lo hat û giliyê mêrik
bihlst gelekî dilê xwe pê şewitand û bi xwe ra
bir qişlê. Ji bo ko ê şlranl xwar! nas bike. Heml
leşker qor kirin û gote mêrik dizê xwe nas bi ke.

Mêrikê şlranffroş di ber qorên lêşker ra
çû û hat. Di wê navberê da li pêş serberzekl
hinekl sekini. General bi dengekl xurt got ê:

Ma ne ew e?

Bê ko slranlflrof dizê xwe nasibe, bes ji
bo ko generêl ne xeyidlne serè xwe hejand;
yani ko ew e. Di cl da generêl emira kuştin
Û qelaştina zikê wl serberzl da; lê tu şiranî di
zikê serberzê kuştl da ne ditin.

Generêl rahişte mile şlraniflroş û di ber
qorên lêsker ra çû û hat. Digote mêrik: Divê,
vê carê xwe saş nekl û dizê xwe binasi. Di
nişkava deng bi ştranlflros ket û got: ev e ev e.

Rahistine mile serberz ekl din û di nav
hevalan da bi derxistin. Vê carê serberz li xw
na û got: min kiriye.

Pisli ko gênerai Lo emra kustina wi
serberzl ji da; vegerl ser şiraniiiroj ù pirsl
ka heqê şîraniya wi çiye, dema ko zanî xisara
wl du riyal in sekini ù got:

Ez ji hemî kirên leşkerên xwe i ber-
pirsiyar im. Şerme ko yek çavê xwe berde malê
rebeneki holê.

Di berika xwe da du riyal bi derxistin ù
dane mêrik; lê pasé vegerl ser ù got:

- Te heqê xwe stand; lê tu bûyi sebebê
kuştina mirovekî bêguneh Divê di ber wî va
jî tu bêyi kuştin.

Bi saretekê ji destê gênerai, serê şiranîfi-
roşê reben hâte jêkirin.. Hingê zabit ber ve
fermandarê xwe hatin ù bi vê edaleta han
piioz kirin.

Di nava deh deqiqan da sê mirov ji bo
çend perce şiraniyên qirêj hatine kuştin, bê ko
dilê kesî bi wan bişewite.

XWlNIYÈN BI DEREWAN

Di Efrîqa bakur de balaflrvanén ingilizi beriya ko
bikevin cebirxanén xwe dibin
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Diklor Jêrviye dibèje: Rojekê jineke ingilizi
li ser rê hati bû kuştin. Hakimê Çînê ê eskeri,
hema xwiniyê jinikê girt ù bê mehkemê da
kuşlin. Ji bo dilxweşiyê, ji qonsulê ingiliz ia
got: heke bi kuştina xwiniyê jinikê dilê te ri-
het ne bûye, niho ezê çend hepsiyên çini blnim
û li pêş te bikujim...

Hin ji vê ecêbtir, carekê du keşeyên emê¬
rikani li êrdimeke Çinê hati bûn kuştin ù
xwiniyê wan ne hati bû nasin. Ji bo ko qon
sulê emêiikt nexeyide, haitimè eskeri ê wê
êrdinê da zanin ko xwlnl girtine û qonsulê emê-
rlkl jl, ji bo dltina mehkema wan. vexwan

Roja mehkemê sê merivên
çlnl aulne pêş mehkemê û wan
jl bi devên xwe gotin: Me her
du keşe ji bo dirav en wan
kuştin. Li ser vê gotinê her
sê jl kujirandin

Piştî çend mehan xwini-
yên bi rastl hatine nasin û bi
darve bûn.

Dema li ser lier sê meri¬
vên ko berê dabûn kuştin ji
hakimê eskeri hâte pirstn; got:
Ji bo ko qonsulê emêrikl ne
xeyide, min lê feqlr anln ù pê
ra bazara xwe birl. Da ko ew
li pêş mehkemê bêjin me kese
kuştin û ez jl di ber wê va,
cende kên wan di tabûtên gi-
ranbiha da veşêrim...

OSMAN SEBRÎ
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HINDIK RINDIK
DI ROJEKÊ DE 174 VAPOR:

Emeleyên tersaneyên emê¬

rikani, vê paşiyê ( Labor-Day )
yani ( Roja-xebatê ) şaliînet
kirine ù di wê rojê de 174 va¬
porên nù daxistine behirê. Di
nav van vaporan de her texlit
keşti hene, cenkeşti û keştiyên
adeti, ji bo guhastina eskeran
an aletèn cengê, cebirxane û
tiştine din. Di nav wan de
nemaze vaporên 10500 tonl
hene ko emêrikani ji wan re
a keştiyen serbestiyê » dibéjin.
Disan di wê rojê de wan tersa-
nan bi xwe liewdèn 49 vaporên
nù li taxokan siwar kirine.

TONÊLEKE JAPONYAYÊ:
Japonan ji mêj ve dixwest

her du giravên xwe en bingehin
HondeûKiyoçiyoyê bitoneleke
binbehrîn bigehinin hev.

Proja vê tonêlê a pêşin di
sala 1897an de di meclisa japoni
de hati bû mizakere kirin. Lê
meclisê ew pro.je bi tenê di
sala 1918an de tesdiq kir. Mi-
hendisan piştî pêne salan dest
bi kolandinê bikirina; lê zinzala
sala 1923an ne hist ko proja
wan hère seri. Mihendisan di
sala"1936an de ji nù ve dest bi
xebatê kir ù di pêne salan de
xebata xwe temam kirin. Tê
de sê milyon emel xebitine û
50 milyon ley lê çûne.

îsal luçt\en Ingilislanè gelek boş hatine. Ewçend ko piştî ko en
nml-,ili isti u bijarte di sùkan de firotine bi en mayîn kirin ko rîçal
çêLm Le en maun hinde zêde bùn ko tenekeyên berdest têra wan
ne tlikii in I i ser \e yekê en nîvxav bijatin|ù ew xistin denine i
Aluçe\en nnxiv lieta Zivîslanê gihaştine û bûne fêkîne xwar
kê In^ilisl mi m i i vê tevdîrè li vê Zivistanê fêkîne ter û t;izi> dixwin.

têra wan %
ne mezin. ¤
arbar. Xel- g
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Dirêjahiya tonêlê 19 kllo¬
mêtir in. Japonan piştl kö
tonêl kolan û tê de rêne ereban
çêkirin, rêhesinek jl lê danin.
Ev bûne çend meh trênên
rêwingiyan tê re diçin û tên.
87 ZAR Û ZIMAN:

Mibeşirekî emêrikani bi navê
Dr. Bilyê piştl ko hini zimanên
ewropayi en bingehin liù bû,
çû bù giravên Filipînê û tê de
bi cih bù bù.

Dr. Bilyê di nav 60 sali
de hlnl 87 zar ù zimanan bûye.
Ji lewre yen ko bi heft zima¬
nan dizanin bila nebêjin em
bi gelek zimanan dizanin.
ÇEKÊN NÛ;

Li 21ê Çiriya-paşln 1942an
gava êrişa rûsi ya Zivistanê
dest pê kir ûrisan da zanin ko
mltralyozeke nû bi kar êxistine
û ew mltralyoz bi elêktrlkê
dişixule û di deqlqê de 2500
beriql berdide.

Li 27ê wê mehê radyowa
Berllnê da zanin ko qewetên
mihwerê di qada şerê ûris de
mltralyozeke welê bi kar êxis¬
tine ko ew timatlka-elêktrlkl
di deqîqe de 3000berikl berdide.
GIRTINA HÊVÉ:

Li cem me gava hêv tète
girtin xelk li def û erebanan
didin; tiDngan berdidan. Cire?
Efsaneyé gotiye hêv tête girtin
ji ber ko hût dev lê kiriye
û dike wê daqurtlne. Ji lewre
xirocirê dikin da ko hût dev
ji hêvê berde.

Li bakurê Ewropayê wela-
tek heye je re Skandinavye
dibéjin ( Iswêç û Norvêj ).
Fesana wi welatî dibèje ko li
ezmanan du gurên fèris hene.
Wan guran daye pey hêv
û rojê. Dema ko gur gihaştine
yekê ji wan stêrkan; hêv an
roj tête girtin. Ji ber ko ew
gur dev li wan dikin. Skendl-
navt jî wek me, dikin qirqir
betaiil ko gur dev ji hêv an ji
rojê berdidin.

XEBERGUHÈZ
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MIST-AWIK
Li Sêwerekê bi navê Bûcêx eşîrek heye ko

li bakur û roavayê bajêr di kûntara çiyê da
rûdinin. Pistî ko di vê esîrê da mala Hec-Elî
rabûn ù mezinatiya esîrê girtin dest xwe,
rîspî û pêşiyên eşîrê bi arikariya vê malmezina
nûh, hêdî hêdî ji kûntarên çiyayê Bûcêx bi
derketin ù berê xwe dane gundên deştê en
fireh û ter erd. Kîjan mezin an rîspî ji en
Bûcêx gava ji çiyê derdiketin û dihatin di
destê da cî digirtin, bi arîkariya malmezina
Bûcêx mala Hec-Eliyan destên xwe didane ser
gundên dorhêlê û piştî demekî ew ji xwe ra
dikirin mal. Bi ser da çend malên bûcaxan jî
dixistine nav xelkên gûnd en binecî.

Vê yeka han bi carekê kêfa eşîrên deştê
revandi bû û bi çavekl rihet li vê kira bûcaxan
ne dinêrln. Demekî dirêj ne ajot ko gund û eşî-
rên deştê li ser bûcavan bû bûn yek û ev
yekîtî bi sond ù peymanan xurt kiri bûn. Di
vî deraxî da bù ko bi navê Mist-Awik rîspiyekî
Bùcêx daketi bù deşta jêrîn û di ber Ferêt da
bi navê Beremaniyê gundek ava kiri bû. Gund
avakirina Mist-Awik di vê demê û wl cl da bi
carekê eşîrên doré rakiri bûn ser lingan. Piştî
ko di navbera Mist-Awik ù gundên doré da
çend şerên biçùk bù bùn. Rojekê di nişka va,
gund û esîrên doré, bfqasî çarsed peyayî civan-
di bûn ù bi ser Beremaniyê da girti bûn.

Di gundê nû da ji Mist-Awik û car xu-
laman pê va, kes tine bû. Li pês vê tevdîra
neyar a bê eman, Mist Awik tevî xulamên xwe,
derê hewşê li ser xwe ; dada ù di xênî da
asê bû. Neyaran dixwest berî ko gaziya
Bûçêx xwe bigehîne ser Mist-Awik, salé wl
bindest bikin. Ji bo vê yekê, çav dabûn êrişan.
Mist-Awik jî, ne mêrê ko bi êrişên neyar biqe-
filiya, her car xulaman je ra tiflng dadigirtin
û wî jî her bi singa neyarên êrişvanî da vala

JI BALAFIRÊN FRANSA SEREVANÎ YEKE BOMBAVÈJ
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dikirin. Bi qasî ko Mist-Awik mêrekî çê bù;
ewçend jî nîşandarekî xedar bû. Bi wê nîşan-
dariyê bû ko kes, ji eri.şvaniyan negihandi bù
xwe. Y'a deverû di erdê ra dikirin û nema radi-
bûn; an jî bi birîneke xedar li hevalên wî
vedigerandin.

Wê rojê heya êvarê û bi şev jl heya sibè
êrişên neyaran li pê hev bi ser Mist-Awik da
diçûn. Lê tu êrişvanl ji sînorê hevalên xwe
derbas ne dibûn û hemî raste dongiyeke kirêt
dihatin. Dema şev ronl bù ù tîrijên royê xwe
berdane ser xaniyê Mist-Awik, mîna ko keriyek
pezê reş li dora xêni mexel be, cendekên êriş-
vaniyên neyaran welê deverû ramediya bûn.

Hîngê balê Mist-Awik jî, ji yê neyarên wî
ne pir çaktir bû. Ji ber ko, herçar xulam hati
bûn kuştin û bi xwe ji, bi deh gulan birîndar
bù bû. Lê, van birlnên ji dil ù kezebê dur,
ew gurê qol di ser lingan da ne xisti bûn. Wî
her borîn bû û nav di xwe didan, bi vê serê
neyarên xwe germ dikirin.

Xebera vî şerî giha bû Bùcêx û wan jî
gaziya xwe dicivandin da ko Mist-Awik ji
hesarê bi derxin. Neyaran şelpa bûcaxan dizani
bù. Çi gava bigehîştana ser lecê, de Mist-Awik
xilaskirana ù xwîna hinde mêrên wan li tinê
biçûyana. Ji bo ko pîsiyeke wa ne gihînin
xwe, dixwestin qene Mist-Awik bigirin. Li ser
vê ramanê dùrî rêzana şerevaniyan agir
berdane goma pêz, ya ko di rex xênî da bù.

Pijtî du saetan êgir çarmedorî xênî girti
bû û li ser banê xêni serê Mist-Awik di nav
gurik ù dûmanê da dixweya. Wî dîsa wekî berê
bi borîn û halan, serê neyarên xwe dikir. Wê
gavé serekên neyaran gazî Mist-Awik kirin û
gotin ê:

Bextê me ji te ra, bi derkeve, em te na-
kujin; lê emê te hêsîr bigirin.

Mist-Awik bi dengekî box li wan vegerand
ù got:

Ma ji we ra ne şerm e ko hon vê reya
teres didin ber mini. Ma klnga
şêr bi xwesî hatine girtin, ko
hon jî îro bigirin? Şewitîna
di nav agir da, bi qasi ser-

nizmiya dîliyê ne dijwar e...

Lê sed mixabin ko gaziya
Bùcêx di demê da ne'gihlşte
Beremaniyê û paşê di nav
şewatê da li hestiyên Mist-Awik
digerln.
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ÇÎROKA
SEYÊN BIRINDAR

Vê Paîzé me nêçîra ko-
tefiran di nav kendiran de
kiri bû. Kendir gelek him-
biz bûn û seya min gava
té re diçû qamlşên ken¬
diran li çavén wê diketin.
Piştî çend caran çavên seya
min kul bûn. Min ew bire
eczexana taxa me da ko ez

je re dermanekî bînim.
Xwediyê eczaxanê, Mihe¬
med efendî Qenewati, gava
bi îşê min hesiya xwe da
ber û gote min:

Tu cire dermên bi
xwe re bibi. Ez gelek heji
seyan dikim. Hero seya
xwe bîne nik min ezê
çavên wè derman bikim.

Mihemed efendi piştî
ko ji dermanekî çend dilop
niqitandine çavên seya
min, ji nû ve gote min:

Bi vê hêncetê ezê ji
te re çîroka seyekl bibéjim.
Berî şeş salan, hingê ez

li jêr li Ernûsê dixebitîm. Rojekê ez di
eczaxanê de rûniştl me. Min dengé seyekî
kir. Se ne dire! lê dinall. Ez derketim
derve. Seyekî birindar li ber derî veketi
bû. Timobîlekê pê lê kiri bû; heywan
dikulî. Min derman û penbû anî, birîna
sê şişt û pêçand û hinek nan ji da-yè.
Qederê 15 rojan min seyê xwe derman
dikir û nan dida-yê. Seyê min rabû ser
xwe û li ser lingên xwe geriya. Min û
seyê xwe bi vî awayî du meh bi hev re
borandin. Rojekê min dît seyê min xwe
winda kir û li min xuya ne bû.

Şeş meh ketin navê. Dîsa rojekê ez

hatin) eczaxanê vekira. Çi bibînim, seyê
min e, sekî din jî pê reye. Seyê kevin dûvê
xwe hejand, nîzingî li min kir û sekini.
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Keleheke firolek di destegahê de. Emelê
siwar bûne û hin alet û«hacetan lê

li baskên wê
siwar dikin.

Min bala xwe da, seyê min carekê li min
dinihêre, çavên xwe ji min badide û li
hevalê xwe temaşa dike. Qey dixwaze
hevalêxwe şanî min bide. Ez bê hemtê
xwe li hevalê wi hûr bûn. Çi bibînim; he¬

valê wt birîndar e. Ez ketim eczaxanê û bi
şûşekê û hinek penbrt li seyên xwe
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min alastin. Eşkere bû ko seyê min he¬
valê xwe anî bû nik min da ko ez wi
jî derman bikim. Birina hevalê wî ne
ewçend xedar bû; di nav çend rojan
de sax bû.

Piştî çend rojan her du san xwe
nebihîstî kir û min ew nema ditin.

NÈÇÎRVANÊ HAWARÊ

222 12

ÇÎROKA
SEYÊN BIRINDAR
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GandI sergevazê Hindistanê
ê bi nav û deng vê paşiyê û
ji nû ve dest bi rojiyê kiriye.
Gandt carê ko dikeve hepsê
dest bi rojiyê dike. Par wextê
ko kongra Hindistanê çêbù hi-
kûmetê GandI û hin hevalên
w! girtin û ew kirin hepsê-
GandI herwekî berê dikir, vê
carê jl, ji bona ko bête serbest
berdan, dest bi girti na rojiyê
kir. Lê dibéjin ko vê carê
Gandî nema dikare, ûji rojiyê
gelek têşe. Sergevazê Hindis¬
tanê gelekî li xwe şkênandiye
ù qels ketiye. Lê GandI rexma
her tiştî di rojiya xwe de pê
dide erdè ù naxwe.

Di meqamê protestoyê de
an bi sebebeke din rojî-girtin
ne tiştekî nû ye. Ev adet ji
mêj ve di nav mirovan de
heye. Lê mirov zû zû ji nêz
û birçlnan namire.

Belê gelek caran tête bi-
hîstin ko însan an heywanin ji
sermê qefilîne û mirinê. Lê di
wextine adetî de kêm caran
hatiye ditin ko mirov ji nêz
û birçînan mirinê. Ji ber
ko însan midekî dirêj bi
tenê bi vexwarina avê jî
dikare bijî.

Ji xwe li gora pisporan
çaryeka tiştên ko em dixwin
besî me ye. Sê çaryekên din
zêde ne û ew zêde li me nayê,
em je tu fêdê nabînin. Ji ber
vajî ve zêde ji bedena me re ze
rer e û je nexwe.şiyin çêdibin.
Lê pir-xwarin bûye adet [t].

Bedena mirov herçend te¬

nik û.zirav e ewçend jî xurt û
qahlm e. Mirovê ko daye ro¬
jiyê hetanî ko ji bezê wl, ji
sedl 97, ji kezeb û tihéla wî
ji sedl 30 ù ji wersele û
edeleyên wl ji sedl 50 biïielin
dikare bijî û bi tenê bi winda-
kirina van mixdaran dimire.
Herçî dil û damar, rojî li wan

ROJÎ
NÊZ 0 BIRIÇlTl

jl] Ji mêrê boti ve yek car ne
welê ye. Je ve, ji rat têr-xwarin
nlne le bes-kirin bûye adet!..
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bjkim nake, ew heta dawiyè
weke xwe dimînin.

Em bên ser mirovên ko
bi girtina rojiyê deng dane.
Di nav wan de ê bi nav û
dengtir û yê ko ji hemiyan
bêtir nîzingî wextê me ye Mak
Swênî ye.

.Mak Swênî, di îrlandayê
de waliyê Korkê bû. Di sala
1920an de xelkê Irlande li
taca Ingilîstanê rabû bûn û
mixtariyeta xwe dixwestin.liak
Swênî bù bû hevalê asiyan.
Li 12ê Tebaxa sala 1920an hi-
kùmetê Swênî girt û hepis kir.
Mehkemê du sal lê hikim
kirin. Mak gava ji mehkemê
vegeriya bù hepisxanê goti bû:
« Heta mehekê ezê ji vê he-
pisê an zindî an mirî l>i

derkevim ».
Ji wê rojê ve Mak dest bi

rojiyê kir û tiştek ne xwar.
Bijîşkan şîret lê dikirin ù digo¬
tin ko jiylna wî di talùkêdeye.
Lê Mak guh ne dida wan û li
ser gotina xwe disekinî.

Halê Swênî roj bi roj xe
rabtir dibû. Xweha wî rabû û
ji serekwezîr Mr. Loyd Corc
re telêgrafa jêrîn şand: « Bi¬
rayê min waliyê Korkê di
hepisxana Brîkstonê de li ber
xwe dide. Heke birayê min ji
nêzan di hepisê de mir, miletê
îrlandl de 'te û hikûmela te
ji mirina wî berpirsiyar
bizanin ».

Loyd Corc h:ngê li Swîçrê
bû. l.i xweha Swênî bi telêgrafa
jêrên vegerad: « Hikûmet ni-
kar waliyê Korkê bi hênceta
rojiya wî ji hepisê derîne. Ji
ber ko heke me ev kir, hepsî
tev de wê bidin rojiyê û wê
bixwazin bi vl awayî ji hepisê
derkevin ».

L 20ê Çiriya-pêşîn êdî
Swênî ji bîr ve çû bû ù bi dora
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xwenedihesiya. Bijîşkan hinek
ava goşt û çend dilop konyak
dan-ê. Swênî pê hişyar bù ù
bi xwe hesiya ù bijîşk ji nik
xwe'bi der kirin. Li 25ê wê me¬

hê yanî "pîçtî 73rojên birçîtiyê,
Swênî di hepisa xwe de mir.

1 eriya mîlada îsa pêxem¬
ber bi 323 salan DImokrîtîsê
yewnanî 40 rojî rojî girti bû.
Dîmokrîtîs di wî 40 rojî de
nan ù hingivîn bihin dikir.

Carekê hepsiyekî di hepis¬
xana Tùlozë de 63 rojan rojî
girti bû û pê miri bû.

Dîsan Dr. Taz 40 û Elek-
sendr Cak 50 û yekî talyanî
bi navê Marlanî 50 roji rojî
girti bûn. Heçî mêrikê talyanî
beriya ko dest bi rojiyê bike
5 kilo goşt, qazek, mixdarekî
boş heşînatî ù kodek gwîz
xwari bûn. Je- pêve Marlanî di
wextê rojiyê de jî av vedixwar.

Di nav mehkûmên îdamê
de gelek peya têne ditin ko
piştî hikimê îdamê xwe ji xwa¬
rin û vexwarinê mehrùm dikin
Ji mehkûmên îdamê yekî emê¬
rîkanî bi nawê Edward Coin
35 rojan rojî girtiye. Landrûyê
fransiz, yê ko deh keçik kuşti
bùn wî jî piştî hikimê îdamê
dest bi rojiyê kiri bù.

Lê vê paşiyê rojîke din
baw bûye; rojiya derman. Y'fn
ko vê rojiyê digirin di wextê
rojiyê de wek mêrikê talyan
û li gora kêfa xwe avê vedix-
win; lê tu zadî naxwin. Dibéjin
ko bi vê rojiyê her texlît
nexweşîtêne derman kirin.

Nùredîn Osif, nîvlsevanekî
Hawarê ji ber êşeke rûdiyan,
sê caran ev rojî girtiye: 11, 15

û 21 rojan.
Ji van pêve mirovin hene,

ji roja ko bîrewer dibin, heta
dawiya emirê xwe rojiyê digi¬
rin. Lê divêt rojiya wan ne
ewçend çetin bit. Ji ber ko ew
bi şev bi qasî sê car peyan
dixwin, heta nîvro dinivin û
di wextê mayîn de rojiyê
digirin. r.uisKH hawarê
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Herwekî li hemî Ewropa¬
yê, li Parîsê jî xelk ji ber zad
û c;ùt di zehmeteke giran de ne.
Dibéjin ko xelkê Parîsê di şehnişînan de
mirîşkan û di nav xaniyan de heywahine

LI ŞÛNA BERÊZ
JE RE SEKÎ FÊRIS ANÎ BON

çarpê bi xwedî
dikin.

Di nav hinên
din de yekî mi-
hendis ji xwe
re kutikekl be-
razan peyda
kiri bû ù ew
kiri bû hemama
xaniyê xwe û
ew bi xwedî
dikir. Kutik roj
bi roj mezin
dibû ù mihen
dis kêfa xwe je
re. tanî. Belê
kutik wêbibiwa
berazekî fêris;
mihendis ew
şerjê bikira ù

bi goştê wî
qelî û hiskegoşt
wê çêkira; çi
beytiyarî....

Kutik ewçend
mezin bù ko di
liemamê de ne¬

ma debar dikir.

gur.counur.coî t0>cjcntfnununu»unurccr.ur3tfr.wriur,unt0iuxu/>ur>u/>unur.U7i^

Ş n.ii,* kentê

Mihendis berazê xwe ji he-
mamê derêxist ! û ew berda
lîwané; da ko bikare serbest

tev bigire. Lê welê dixuye ko llwan jl têra
berêz ne dikir; je re erdekl je firehtir

diviya bû. Ro¬

jekê berazê me
deri vekirî dît,
je derket û çù
li erdekî ûreh
bigere.

Mihendis gava
pê hesiya gelek
li ber ket u rabû
îlanek di roj¬
nameke de be¬

lav kir. Mihen¬
dis di Ilanê de
digot: et Min
heywanekl çar¬
pê winda kiriye;
heçl ew peyda
kir û ji min re
ani ezê wl pê
re bi nivî par
ve bikim ».

Sibetirê zila-
mekl li deriyê
niihendis dida.
Bi wl zilamî
re seyekî fêris
hebû; heywa-
nekî çarpê.

HIÎSENÈ MISTÉ
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Dûkê kentê birayê qralê Ingilîstanê bû. Dûk wek piraniya mîrekên Ingiltstanê zabitê deryavaniyê g
bû. Dûk, berî çend meban bi balafireke behrî diçû Islandayê, da ko li wargehên giravê û li halê S
balafirvanën ingilttî hûr bibe. Balaflra Dûk bi rê ve ket û Dûk emirê Xwedê kir. Miletê ingiliz |
gelek li ber Dûkê xwe ket. Lê ji aliyê din pê iftixarl iî kir. Ji ber ko Dûk di xizmeta milet û f
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ket û Dûk emirê Xwedê
Le ji aliyê din pê if tiiar) jî kir. Ji ber ko Dûk di xizmeta

welatê xwe de mi ri bû.

ROJA NO
Xwendevanên délai mizgîniya ine li we. Piştî

Hawar n Ronaiiiyè honè bi rojnameke kurdî, Roja-nû
jî şa ù kéfxwes bibin. Hejmara vê îojnamê a pêşîn
di van çend rojan de wê derkeve. Roja-nû wek Hawar
û Ronaiiiyè ne bi tenê edebî û cûvakî ye. Lêbelê
Roja-nû rojnameke siyasî ye. Hônê tê de ji her texlît
nivfsarnn pêve danezan û nîçeyên $er en dawîn jî
peyda bikin. Ji niho de hon dikarin kiriyarê Roja-nû
bibin. Ji bona vê yekê jî hema bi kartekê nav û adrêsa

xwe ji xwediyê wê re bidin zanîn. Eve adrêsa Xwedî*
Dr. Kamiran AU Bedir-Xan

Xwediyê Roja-Nû Avahiya Ebû-Efif
Meydana Bircê Bêrût

Ji bo poste bi erebî'»divêt holê bête nivîsandin:

c y Ijjj t ÂiAjQt JJ*^' w^lrf

	 Kiriyariya Ronahiyê : 500 qirûsén sûrî.	
Xwedî û gerînendeyè berpirsiyar : Mir Celadet Alî Bedir-Xan . Şam Sûriyê

DirMUnr Propriétaire : Emir Djéladtt Aali Bedir-Khan. Dam» Syrie
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Dûkê kentê birayê qralê Ingilîstanê bû. Dûk wek piraniya mîrekên Ingiltstanê zabitê deryavaniyê g
bû. Dûk, berî çend meban bi balafireke behrî diçû Islandayê, da ko li wargehên giravê û li halê S
balafirvanën ingilttî hûr bibe. Balaflra Dûk bi rê ve ket û Dûk emirê Xwedê kir. Miletê ingiliz |
gelek li ber Dûkê xwe ket. Lê ji aliyê din pê iftixarl iî kir. Ji ber ko Dûk di xizmeta milet û f
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ket û Dûk emirê Xwedê
Le ji aliyê din pê if tiiar) jî kir. Ji ber ko Dûk di xizmeta

welatê xwe de mi ri bû.

ROJA NO
Xwendevanên délai mizgîniya ine li we. Piştî

Hawar n Ronaiiiyè honè bi rojnameke kurdî, Roja-nû
jî şa ù kéfxwes bibin. Hejmara vê îojnamê a pêşîn
di van çend rojan de wê derkeve. Roja-nû wek Hawar
û Ronaiiiyè ne bi tenê edebî û cûvakî ye. Lêbelê
Roja-nû rojnameke siyasî ye. Hônê tê de ji her texlît
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xwe ji xwediyê wê re bidin zanîn. Eve adrêsa Xwedî*
Dr. Kamiran AU Bedir-Xan

Xwediyê Roja-Nû Avahiya Ebû-Efif
Meydana Bircê Bêrût

Ji bo poste bi erebî'»divêt holê bête nivîsandin:
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	 Kiriyariya Ronahiyê : 500 qirûsén sûrî.	
Xwedî û gerînendeyè berpirsiyar : Mir Celadet Alî Bedir-Xan . Şam Sûriyê

DirMUnr Propriétaire : Emir Djéladtt Aali Bedir-Khan. Dam» Syrie
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Ronahî
Dilawer Çarpïne
Bijîskê Hawarê
Qedrî Can
Evdirelimanê Rojkï
H. Mistê
Xelîlî* Genco
Hesenè Hisyar

Roviyê Qui
Hesenê Musa
Xwe da dest
Tistên Bikêr
Kebanetên Feqîrekî
Stalingrad
Mejî
Tayek pore spî
Se mîlvon gur
R. A. F.
Seyên Serevani
Bangè kurdan
Gewherén Betlemyos Bişarê Segman
Trablisxerb Ronahî
Hindik Hindik Xeberguhèz
Kerê dengbêj Osman Sebrî
Xoce Nesredîn Ronahî

««* 	
ÇJROKA KURDMAXCl:

ROVIYÊ QUT
Rovîk hebû; hin bû bû, diçû mastê

pîrekê dixwar.
Pir geleki li ber mastê xwe diket

û aciz dibû. Sevekè pir li ber mastê xwe
veket. Dor nîvê sevè; dît, vaye rovî hat
û kele ser mastê wê. Hema pire rahişte
şonik ù ew li ro\î wer kir. Şonik li
dûvê rovî ket; dûvê wi qut kir. Rovî
baz da ù çû.

Wextê ko bû sibê û roviyê te bi nav
roviyan ket; heçi roviyê ko giha-yê, go:
« ha quto mi di biné dùy kuto ».

Roviyê reben di nav roviyan de
şermî bû. Li xwe fikirî go, ez halo bê dûv
bimînim, ez nikarim di nav roviyan de
bigerim.

Roviyê me rabû qesta pire kir ft çû
cem; je re got: Ez li bexté le me, lu
dûvliçkê min bidi min. Lê ez nikarim
derkevim nav hevalên xwe û ji delà dûv¬
liçkê min ezê sewîlek père bidi in te;
min ew li çiyê di qulekê de dîtiye. Bi min
re were û wî ji xwe re bibe.

Pire da pey rovî|û çû. Dît gava golina
rovî rast e. Kêfa pire geleki hat. Pire gote
rovî go, vê carê were ezê dûv bidime te.

Rovî bi pire re çùi Pire rabû dûvê
rovî pê ve kir, weke berê û çend morîk
û zengilok jî pê ve kirin. Kêfa rovî pir
je re hat. Hema da qevza û çû nav ro¬
viyan. Heçi çav lê kir go, ma bira te
ev tiştê wilo xweşik ji kû peyda kir.

Rovî ji wan re got, bira ev pir
hêsanî ye. Wan je re got, bira ma tu
karè dùvên me ji wilo çênaki? Go, belè

heçi ji we dixwaze dûvê wi weke yè
xwe çêkim bila bêje.

Hemiwan go, me divê. Rovî go dé
bidin pey min; û rovî kete pêşiya wan
û çû ser golekê, ji van golên tejî av.
Dinya jî Zivistan û sar e.

Roviyê me gote wan, de hemî dûvên
xwe heta bi nîvî bikin avê, heta sibê dû¬
vên we hemiwan de weke dûvê min bibè.
Roviyan rabû weke ko wî jiwanregot
kirin. Şev çû nîvê şevê û dinya li ser wan
bû sayî. Ava golê bi dûvên wan cemedi
û qeşa girt. Çaxê ko bû sibe şivan û gavan
bi ser wan de hatin. Hem ji tirsa rihê
xwe, roviya xwe li wê qeşayê da. Dûvên
temama di nîvî re qut bûn.

Hema roviyê me bi nav wan ket û
heçi giha-yê go, ha quto mi di biné dûv
kuto. Bi vî awayî roviyê me heyfa xwe
ji roviyan hilanï.
STRANA KURDMANCI:

HESENÊ MÛSA.
Heywax, heywax, heywax mala min î
Tej ù mehfûrê mala bavé min qetiyane ji raxistinê
Oda mala bavé min xalî nabe ji çûn û hatine
Miqilka mala bavé min şewitîye ji hêka jiqelandinê
Heyf û xebîneta çavê reş û belek ax ketin ê.

Heywax, heywax, heywax mala min î
Hesen heyran li nyn hâte îda haciya
Qîz û xortê gundê me kisiyan hûrmazîya
Ez û Hesnê Mûsa me ji xwe re kir henek û laqirdiya
Destê Hesnê Mûsa li mon û mercanê min geriya
Em jî xwe re qasekî rûniştin; pê biliya
Carkê tifingek ji azmanê hefta teqiya
Stoyê Hesnè Mûsa li ser kaba min rebenê dixeliya
Miné carkê çavê xwe li dora beranê koviya gerandiya
Li tehtekê bi çongî rûniştiye relia qolmcê diqetiya.

»

Heywax, heywax, heywax mala min î
Heyf û xebîneta çavê reş û belek ax ketin ê
Mehra mêra li min heram be xeynî Hesnê Mûsa li dora

[ dinè.
Heseno heyrano li min hâte îda qurbanê
Xortê gundê me kişiyane berjkozikê, ber nîşanê
Keçkè gundê me, kişiyane vê dawelê, vê dilanê
Ezê çavê xwe digerînim nagerînim
Hesnè Mûsa li nav xorta nabînim.

Heywax, beyway, heywax mala min î
Çi heyf û xebînet e, çavê belek ax ketin è
Hesno heyran li min hâte îda haciya
Hesen heyran ji heştê heta heştê
Cilê wî bison bavêjin testé
Ji birîna xelkê tê av û xwîna
Ji birîna Hesnê Mûsa, lawikê min rebenê xwîna reş tê*

Heseno heyran Havîn e, xweş Havîn e
Li serè Hesnê Mûsa bikin baki baweşîn a
Ji birîna xelkê tê xwîna reşa
Ji birîna lawikê min Hesnê Mûsa tè kêm û xwîna.
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XWE DA DEST
JI BËR KO LI GOŞTÊ BERÊZ PIRSl BÛ

Casùsên elemani bi perasùtan an bi molor-
botan dadiketin peravên Ingilterê il di nav
gundan de digeriyaii, liai ù hewalè Ingilislanè
seh dikirin û ew xeber digiliandin serlerinaii-
dariya ordiwa elemanî. Bi wan casùsan re ni-
fùsên ingilîzî jl hebûn. Ew lezkereyên sexte li
Berline çêdikirin. Ji mile din wan casùsan bi
qasi ingilîzeki bi ingilîzî jî dizanin.

Ew casùsên ha di sala 1910! de di peravên
Ingillstanê de xebateke zor xebilî bûn. Lê hi-
kùmetê ji wan re tevdîrinc xurt diliue ù sène
danî karê wan. Hikûmetê xelkê peravan bi
çek kirin û ji wan teşkilata mihalizan çêkirin
Cl ji aliyê din di peravan de qeokoline nù
danîn.

Digel vê hindê carina casûsin dadikevin
erdê Ingillstanê ù têkili xelkè dibin. Vê paşiyê
du casùsên elemani, bi şev li gundên dora Dùvrê
peya bùn û xwe di nav xelkê de winda kirin.
Lê xelkê nikari bù wan nas bike. Ji ber ko
her diwan ji bi şiwa ingilizan, bi ingilizi xeber
didan û bi lier adet ù nizamén ingilizi dizanin
û bi rêzika welêt ve diçûn.

Lê yek ji wan, bi navê Karl, dilê wî çû bù
goştê berazan. Karl rabû çù dikanekê ù ji
xwedî 20 > gram goştê berêz xwesl. Gava xwedî
êtizar kir Karl di dilê xwe de gol, qey li cem
mêrik goştê berêz ne maye. Ji lewre je re got:

Hingê beqalekî din şanl min bide, heye
ko li cem wî gosté berêz peyda bibe.

Beqal hinek lê ecêbanayi ma û got-ê:
" Ma tu çi dihèji. Bawer bike te ji blr
kiriye ko goslè berêz li heftê- bi tenê sê caran
lêle firotin ù iro ne roja wi ye.

Karl bi xeleta xwe zani ù xwe dimi jiblro-
keriyê. Lê xwediyê dikauè pistî ko Karl çù; da
eqilê xwe ù di dilê xwe de got, ma iro li
Ingilislanè kes heye ko bi rojên goştê berêz
nizane. Li ser vê yekê îlanèn liikùmetê hatin
bira mêrik. îlanèn ko lijkùmelè lê de digot, li
casùsên elemanî yen ko bi şev dadikevin pe¬

ravên me guhdar bibin. Mêrik hema ba/. da
ser telêfonê ù elaui da qerekoua nizinglir. Ji
mile din mîşloriyê xwe ji peyda kir ù bi hêneeta
ko ewê je re goslè lierez peyda bike, cw ji ani
dikanê ù çù elam <la mixlarô gund jî. Hikû¬
metê ji ehaliyan re da bù zanîn ko ew casù¬
sên ha tucaran ne bi tena xwe ne ù her heva¬
lekî wan heye.

Mixtar ù se mihaliz li hevalê Karl geriyan.
Mêrik li qeraxè îùnisti bû ù temaşa behirê
dikir. Mixtar ew girt. Di vê navê de polis j'
gihaşli bùn dikanê. Karl hêj lé de ù li liêviya
goştê berêz bù. Polîsan jî Karl girt. Her du
casùsan li cirmè xwe mikur hatin. Di wan re
defterek jî peyda kirin. Casùsan li deflerê
tiştên ko didîtin dinivîsandin Lé hêj xeberên
xwe ne gihandi bùn serfermandarivè.

SMAÎNK serîïedî
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TISTÊN BIKÊR
DRÈJAHI'YA ŞEV 0 ROJAN:

Di rojekê de 24 saet
sév û rojan, li salé bi
Adarê, li roja Newrûzê,
du jî dwanzdeh saet in

hene. Lê drêjahiya
tenê carekê, li 23ê
weke hev dibin, her
Ji vê tarîxê ve şer

bi dirêjbùnê, roj bi kurtbùné dikin Lê her¬
wekî lîsta jêrîn şanî dide roj tucaran bi c|asî

Deqîqeşevê kurt nabin
Roja dirêjtir: 22 Hizêran
Roja kurlir: 22 Kanûna-pêşîn
Şeva dirêjtir: 22 Kanûna-ptşîn
Şeva kurtir: 22 Hizêran

Ji 22ê Kanùna-pêsîn ve roj dirêj dibin ù hero
saetekê ù çend deqîqan bi ser ve zêde dikin:

Saet Deqîqe

Saet
16

8

15

7

11

49
52

	 KEHANETÊN FEQÎREKÎ HINDl
Li Hindistanê feqîr ji wan peyayan re dibéjin ko

bi Seybê dizanin. Yek ji wan, Badek Bad Salin vê
pasiyé hatiye Misiré û di civatèn wezîr û hakiman de
ù li ser xeybè gelek tişt gotine. Di nav wan tiştan de
kehanetine welê hene ko herkes bi wan elaqedardibe.
Km wan kehanetan berpeyî xwendevanên xwe dikin:
1 I.i Adara sala 1944an ïtalye wê niitarekêlbixwaze.
2 Disan di wê salé de û di mena Kanûna-pèsîn de

Klemanye jî wê çekên xwe deyne û-mitarekê bixwaze.
') Miahi'da aşiyê beriya sala 1946 nayete imza kirin.
4 Şcr, di Pesîfîkè de, heta Gulana sala 1946an wé

dom bike.
5 Hitler di destpêka sala 1944an û di qada ser de

bi lierikekî dé bimire.
G Serè Tûnisê heta meha Hizèranê wè dom bike.

Komel ù hin eskerên wî bi balafiran wê xelas bibin.
7 Tirkiyê jî di destpêka sala 1944an de wê bikeve şer.
S Ji meha Tebaxê ve şerevani dest bi îstîmala gazên
bijehir bikin. Berî herkesî ordiwa elemanî di qada

serè ûris de bi wan gazan de emel bike.

Kanùna-pasîn
Sibat
Adar
Nîsan
Gulan
Hizêran
Ji 22 Hizèranê ve
jêrîn kêm dikin:
Tirmeh
Tebax
lion
Çiriya-pêşîn
Çiriva-paşîn
Kanùna-pêsîn

1

1

1

1

1

1

ro]

1

1

1

1

1

1

4
38
30
26
23
19

bi awave

2
50
46
40
14
17

CKMHE

Cemre çi ye? Li gora pê-
şiyan hêman yanî insirèn din¬
yayê car bûn ( ax, av, hewa,
agir) ù tebîet ji wan bi hev
diket. Di nav wan car hêma-
nan de ê xurtir agir bù. Carê
ko agir digiha hemanekî dinj;
vê bûyerê re cemre digotin. Ji
xwe ( cemre ) bi mana pereng
e. Bi gotinên din bi ketina her
cemrê germî digehe hemanekî
din ù wî divejîtie. Cemreyên

DERYAVANINE F.Ş. LI VAPORÊN XWE SIWAR DIBIN
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salé ev in:
1 20 Sibat. Cemre dikeve

hewayê ù ba germ dibe.
2 27 Sibat. Cemre dikeve

avê; sira avê dişkê û av dest bi
germbûnê dike.

3 6 Adar. Cemre dikeve
axê; germî di axê digère.
BARAN Û SAHi

Pêşiyan bala xwe daye ù
dîtiye ko heywan beriya însa-
nan bi guhêrîna ba û hewayê
dihesin.

Delêletên sahiyê: Hacîreşk
bilind diflrin» Pîrhevok di çê¬

kirina tevnênxwe de pê didin
erdê. Moz û mêş serê sibehê
bi refan diflrin. Dûyê bixêriyan
rast.dertêtû zù belav nabe. Roj
di sînga ezmanekî zelal re diçe
ava. Rengê heyvê zelal û zere
ye. Ji bakur sireke sivik têt.

Delêletên baranê: Hacî-
reşk nizim diflrin. Hesp dişi-
hin. Ga diborin. Beraz diorin.
Dibe qurqura werdekan;
werdek noqî avê dibin. Mêş-
hingiv ji kewarên xwe dernake-
vin.'Pîrhevok nema dixebitin.
Beran bi poşan ^dikevin hev.
Pising dibihnijin ù pista guhê
xwe dixurînin. Mes bi rùyê
mirovan digirin. Roj nema ze¬

lal e, rengekî şeylo bi rùyê wê
digère ù êvarê di nav ewran
re diçe ava.

REMILDAR
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STALINGRAD
ELEMANÉN3TÊ DE ÇAWAN TESLÎM BÛNÉ

Dasilana şerê Slalîngradê dur ù dirêj ù ji
şan ù şeref ù (ichremaniyê tijî ye. Ordiwa ele¬

mani qederê pêne mehan dirêjî wè kir; ketc
hundirê bajèr, di avahiyên wè de bi cih bù.
Ûris di kùçe ù kolanan de man. le dev ji ba¬

jarê ko navê sergevazê wan lê ye, bernedan.
Bi dest ù ling ù nçynùkûn xwe serê neyarên
xwe kirin ù ordùke mezin, ya ko ji 300 000
peyayî bi hev diket tê de meMw kirin ùjiber-
mayîyên wê ordiwè hêsîr girlin.

Elemanên Stalîngradê ne tev de, ù di carekê
de, lê yekinek yekînek teslîm bùn.

Serfermandarê eskerên ko di qada Lônîn-
gardê de ser dikirin merê.şal von Bolos bù.
Lyotnanê] rûsî Fêodor Yelşenko teslîm bùna
von Bolos bi awayê jêrîn dide zanîn:

« Gava merêşal qerara teslïmbùnê da digel
sê zabitên din keti bù zêrzeminekê. Me zùka
cihê merêşal nasî ù me qesta zérzemîna wî
kir û me li derî da. Zabitek derket ù gote me
ko merêşal wê teslîm bibe. Lê dixwaze bizane
heke ji jiyîna wî di bin emniyelê deye. Min lê
vegerand ù got ko ji jiyîna wî re tu talùke
nîne û em daketin zêrzemînê.

Merêşal li ser textekî rûniştî bû. Şejderba
xwe siparte me ù ji piyan sekinî. Me ew kirin
timobîlekê de û em bi rê ketin. Bi rê ve gé¬

néral von Şmît serekê erkanherbiya von Bolos
gote min:

Ordiwa sor bi mêranî şer dike. Me şer
winda kir ji ber ko hon li me wer hatine.
Me dikarî bù em çenberê mihasirê bi.şkênînin.
Lê di vê babetê de* émir ne da bùne me.

Ji mile din lyotnan Kùdriyaçef teslîma
fîrqa piyade a 297an qise kiriye ù gotiye:

Me ù dijmin di gornistanekê de me li
hev dida. Dijmin xwe da bù gornistanê û ji
kèlôn lirban ji xwe re talde û çeper çêkiri
bùn. b'ermandariyê ji me re yekînekine topçî
rênekira vî şerî hêj bêtir de dom bikira. lê
pistî ko topçiyèh me çeperên dijmin bombaran
kirin, di pi.şt kêlên tirban re destin rabûn û
dcslmaline spî li ba kirin. Dijmin dikir tes¬
lîm bibe.

l'isti rend de.|îqan xeberdoxê elemanan
gihaste xetên me. /abitê elemenî ji me re da
zanîn ko yekînekên firqê ewê tev de teslîm
bibin. li ser vê yekê major Tokayêf digel sê

zabilên din çû qerargaha firqa elemanî. Heftê
zabitên elemanî di kotikekê de li hêviya me
bùn. Kumandarè firqê général von Greyber
li ber masekê rùni.stî bù û serê xwe kiri bù
nav kefên destên xwe.

(iava heyeta me kete hundir zabitên ele¬
manî ji peyan sekinîn. Tokayêf ji wan re şertên
teslîmê da zanin:

1 Herçi zabit di cih de ewê çekên xwe
deynin [zabitên : elemanî hemî şejderbên xwe
danîn ser masê ]

2 Yekînekên firqa Greyber tev de agir
ù brùskên xwe wê betal bikin.

Von Greyber rahişte bihistoka telêfonê û
émir de hemî eskerên xwe ko ji agirkirinê bige-
rin. Li ser vê yekê Tokayêf têla telêfonê birl.

Greyber dema berê xwe da dêrî serè xwe
hejand û bi elemanî çend pirs gotin. Me ji wan
pirsan bi tenê ev seh kirin: « Ev çi şikestin...
ev çi şikestin ». Gava me je re got ko. miha-
sera I.ênîngradê hâte vekirin û ordiwa me
Vorovêj bi sùn de vegerand; von Greyber
digot; min ev her du xeber jî ne bihîsti bùn.

Herçî yekînekên firqa 297an heta êvarê
teslîm bùn ù bi vi awayî nivroyê Stalîngradê
ji dijmin hâte paqij kirin ».

DILAWER ÇARPÎNE
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MEJÎ
NlVMEJÎ Û ÇARYEKME.I1

JI BIJiSKE MlKAN RF. -

Tistè ko heta niho me
dizanî; mirovên jiiii aqil,
xuclan ruy ù levdir tli nav
wan rnirovan de dihaline
ditin ko mejiyè wan ne
çelqiyaye ù wan mejikî
mezin ti tekùz heye.

Lê bijişkekî emêrikani
di rayeke din deye. Je ve
welê ye ko xwediyê niv-
mejiki ji xwediyê mejikî
tekùz baqiltir e. Le herçi
xwediyê çaryek-mejî, yekî
eqilçelqiyayi, heçko niv-
dinek e.

Belê Dr. Beyron Stokî,
profesor di fakùlta tibiya
Nûyorkê de, dibèje ko mi¬
rov bi niv mejikî dikare bes
bike ûnîvé din bêfède ye.
Dr. Sloki ev tişt ceriban-
di\rc ù nivê mejiyè miro¬
vekî ra kiriye ù diliye ko
sehrazàhiya wi mirovî piştî
ko nivê mejiyè wi haie'
rakirin kêm ne kiriye û ji
bervaji ve bèlir bùye. Dr.
Stoki pişli ko ev netice
xiste destê xwe rabû tecri-
beke din çèkir. Qehl'ô mi-
r.'iveki din vekirù vè carê
li sùna nivî scçaryek me¬

jiyè mêrik rakir y di seri
de çaryekek liişt. Lê ev
mirovê lia li sùna ko şeh- !

'-'îilir bibe kêm kiriye ,ù j

uye ijvclineki. |

Di v*.. babetê de tişlek I

t-'le bit-.-. Gelo Dr. Stoki |

teeiibeJce din ji çêkira ù

mejiyè miroveki bi temami
deréxista gelo ji wi mirovê
bè'.nejîwè çi bihata pê.

BIJiSKÈ HAWARÊ

SEREKÊ ÇÎNA ŞE.REVANÎ
CEXKEY-SÊK Û JNA Wl LI CEM GENERAL SÎNOL

1)1 QADA TL'NISÈ DE TOPEKE HRÎl'ANl A TANKSIKEN

TOPEKE 7.") AN YAJvS. DI PEY KEMYONEKE RE
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oN HEIUXN3

TAYEK PORE SPÎ
« LI SER SOI'A MENFELOTl »

Iro, sibehê di ber aynê re derbas clibùm.
Min, di nav pore serè xwe de.tayeki spî dît..
mina brùska nav şeva tari, diçirisi...

Gava çavê min pê ket, veeiniqîm; nûna ko,
ji nişkave, sùrek li serè min kcve.. uola ko
yek ji ezmên dakeve, ù di destê wi de alcke
spî hebe ù mizgina mirinê bide min.. Min
fam kir ko derdeki bê derman e, yan ji layek
ji tayê kefen e..

Ey tayê spî! Min tu rengè spî niîna gewr-
bûna te reş.. û tu nùr, qandi nùra te tari ne

dit.. Te, her tişlê spî li ber çavê min reş kir;
heta roniya hêv û lavé., heta roniya her du
çavan.. 0 te, her tiştê reş ji li ber çavê min
spl kir; heta qijika reş.. heta bext ù dilê reş...

Ey tayê spil Te, xwe di kîjan pencerê re
avête ser serè min ù te, di kîjan rè re xwe
gihande cênika min?l Tu çawan di vê zeviya
reş ù tari de, tek ù tenha, bê heval ù bogir
karî bimlni? Qet çavê te ji vè tariya reş
nalirse?!

Ey tayê spî! Ez nizamin xwe çawan ji te
xelas bikim ù çawan ji te birevim!!

Tu fèdeya wê ji min re nine ko ei le ji
cihê te bikişinim yan jl te boyax bikim.. Ez
naxwazim ko di nav du misîbelan de biminim:
mislbeta deré\van ù misibeta plrbùnè...

Ey tayê spî! Ez, dibinim ko tu xwedi dek
û rip I; tu, bêdîka, di guhê ciranê xwe de
diki « kur ù pis » ù tu, wan dixapinî, ko ew
jî mina te bibin.. ù cilên ko te li xwe kiriye
ew jî li xwe bikin... Tu dixwazi di nav vi
diyarê bêdeng û bê gii'-gêç de, ceng ù cidalekê
çêbiki.. da ko lier kes di bin lingan de biperçi-
qe... Tu, mîna insanè spi dikevi nav welatê
reşikan ù wan dixapinî ù tu wan rcbenan ji
xwe re dikî kole ù bende...

Ey tayê spî! Tu ki yi, lu çi yî, kê tu şan-
diye ù karè te li ba min çi ye':? Heke tu mê-
van I, kanî izin ù destùra ko min daye te?

Heke tu bi hevali liatiyî cem min, ez wi he¬

valê ko min bi xwe re bibe gorinè naxwazim...
Xwedê zane tu nûna wan maran î ko hélînê
her tebayî kuna xwe dizanin.

Ey tayê spi! Min pir ji te gili ù gazin
kirin, lê ez dibinim ko ez ne rast im; disa lu
ji lier tişll, ji lier kesi bêtir li ba mim bi rù-
met, li ber çavê min bi qedr dimini.. Serê
min ji te re zozan û piroz be.. tu ji xwe re

mina lu dixwazi tè de vegevize.
Ez dizaniin tu, rêberê mirinê yl, rêberê
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SE MILYON GUR
HAHIŞTINE HEV C LI HEV DIDIN

Orisan ji bo serê Zivistanê ordùke.xwtsi»
heye. Elemanan ji welê. Her diwan jî, bivê
ne\ê bêî ko bi hev sêwiiî bin, eskerên wan
ordiwan bi yek nnvl bi nav kirine ùjiwan re
« gur » gotine. Herçi fcrnia'ndarëti wan jî navê
« guiè mezin » li wan kirine. Dengbôjeki me
ev bibihisla, heye ko, ji wan fcrmandaii re
« gurê serè naxirê » bigota.

Li gora nùçeyên ko hela nilio gihaştine
destên me gurén lier du aliyaii bi qasî hev in.
Ileryeki milyon ù nivekè kur hene. Tev de,
ûris ù eleman sê milyon gui-.

Serekê naxira gurên ûris général Çeniikof e.

Çernikof sagirtè général Slêrn e. General Stêrn
serfermandarè (|ewelén Sibêrvayô ye.

Çernikof digel kuhiél Enayèf, eskerên xwe
di Sihiryayê de di nav berfè de talim dike. Di
hewêrke yanî mintiqake welê de ko germi ca¬

rina dibin sifirô re dikeve heta Mi.
Herçi gurên elemani di bin ferinandariya

général Dilet de taliinê dibinin; genêraleki
fênlandi général Zama miawinê wi ye. Gurên
Dilel di erdên Eènlandiyê ù Norvêjè de têne
talim kirin. Erdine welè ko salé pê de bi berf
ù qeşayê nixumandi ne.

Dilel faillie Narvêgè ye. Lê gava alpinîstên
fransizî daketi bùn Narvîgô eskerên Dilet bêgav
ma bûn ù hilkişya bùn çiyê. Lê gava heval¬
bendan eskerên xwe ii Norvêjê kisandin Dilet
vegeriya Narvîgê.

Ordiwên lier du aliyan bi yek awayî
lalîmè dibînin ù lier du jî bi çekine wèkhev
çekiiî ne. Her du ordiwan jî lop ù teng û

mîlrlyozên xewser hene. Eskerên wan tev dé¬

lier texlît taxokan dizanin hişixiilînin. Hcsp
ù liêiliiên wan jî di berfê de lène bi xwedî
kirin.

lier du Zivislanan şanî da ko gurén rûsî
serdestî gurên elemanî ne ù gava li talana
wan dixin gur ù pez tev de dire\înin.

ËVDIREHMANÊ R0.1KÎ

wê reyè yî ko lu rê lê na be.. Çima ruyê
xwe ji tirş bikini? Min ji xortaniya xwe tu
xcr ne- dit ko ji pîr-bùna xwe bitirsim.. Min
sèraniya dinê lam ne kir ko lalbùna axiretê
madê min tirş bike..

Wey li ser seran ù li ser çavan tu bâti.
ey tayê spi!..

Cidêde 3-3-943 QEDRÎ-CAN
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R. A. F.
RWEYEL ÊR FORS
Ji balaGrvaniya Ingilislanè

'* Rweye) Êr Fors Royal
*iir Force » dibéjin. Ri kurd¬
manci « Qewetên qral en he-
wayi ». Xelkê Ingilterê ji lier
mileti bêtir niihafezekar in ù
her tişli bi aliyê qralé xwe ve
didin û ji behriya xwej re ji
« Royal Navy Rweyel Nevi »

yant « behriya qrali » dibéjin.
Me dikir em qala balafirva¬

nën Ingilistanê bikin. Bi rastî
van camêran ji welatê xwe re
xizmeleke mezin kiriye û di
sala 19401 de giravên Ingilis¬
tanê wan xelas kiriye.

Belê di tarixêdeji bo cara
pêşln ordùke elemanî li pera¬
vên Fransê en bakur bi cih bù
bù û ji sih ù sê kilomêtiran
temaşa Ingilistanê dikir.

Piştî initareka Fransê,|Hitler dida zanin ko
di roavayê Ewropayê de şer xelas bùye. Lê
Ingilterê ji peyan disekinl ù şerê Hitler dikir.

Li ber vê weziyetê Hîtler bani Gôring kir
û je re émir da ko bi balalirên xwe dirêji
Ingilislanè bike. Belê diviya bù ( R. A. F. )
bihata xerab kirin. da ko eskerên Hitler bika-
riyana pê li erdê Ingilislan bikin.

Balalirên Hitler şev ù roj û bi lieflan ve dirêji
bajarên Ingilistanê dikin. Hero bi sedan xani lène
hilweşandin.bi hezaran peya têne kuşlin. Xelkê
Londrê terka rùyê erdè didin ù dikevin zcrzemi-
nanû di bin erdê de dijin.R.A.F. li berdisekine.

Hero ji lier du aliyan bi sedan balafiran winda
dibin. Ingilislan pê li erdê dide. Elmanye nema
dikare, dev ji êrlşê berdide. Londrê dibe xe-
rebczar. Lê fabrlkeyên Ingilislanè di wê xerabe-
zniê de dixchilin û mekîneyi.ie nù çêdikin.

Du sal dikevin navê. Ingilterê xurt bûye.
R. A. F. dirêji Elemanyayê dike. Balafiirên ele¬

manî di qada şerê ûris de ewçend mijûl in ko
nema dikarin heri n Ingilterê. Bnjarên Eleman¬
yayê dibin sêpila balafirên ingilizi. Balafirên
emêrikani ji bi ser de.

Klişeyên vi rùpelî keleheke firolck û ba-
jarine b'ombarankiri şani didin. H. M1STÈ
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SEYÊN ŞEREVANÎ
Her kes, her tişt, kedl," kovî tev de ji bo

zefera bend ù miletê. xwe di Xebatê de ne. Se
jt di nav wanjde.

Di serên berê de jl, se bi kêr dihatin;
pasbanî dikirin. Sellbiyan ji bo pasbaniyé
qaz'ji bi xwedî dikirin. Lê di vl şeri de se bi
kêri gelek liştan lên: pasbani, posleçttî, kişan-
dina lêlén lelêfonê ù di deravên teng û gava
xela şer di bin bombarana dijmin de ye ù
piştmêr nikarin nizingiyê lê bikin se ji şcieva-
niyan re|zad, cebirxane ù dermênjji dibin.

Emêrikaniyan di nizingi Nûyorkê de ji
seyan re qislc ù dibislanin çêkirine. Şagirtên
wan diliistanan di qişleyên eskerî, balafirgeh
ù fabrikan de wezîfê dibînin. Tecribê şanî daye
ko pasbaneki bi seyekî ji ses pasbanên bê-se
çêtir e. Di şerê 1914-.18 an de 75000 se di qadèn
şer de dixebitin. Wextê ko japonan dikir dirêj)
Emêrîkayê bikin, elemanan ji japonan re 25000
se rèkiri bûn. Elemanan bi xwe di nav deh
salan de 200 000 se terbive kirine. Herçî seyên
rûsi birindarên ko di bin berfê de diminin
peyda dikin û Inxokan ji dikişinin. Ji mile din
se weziTa kesil'è ji dibinin ù mifrizeyèn. dijmin

Çyèn keşfê bi cih dikin. Di rex
seyên mezin de seyên hûr ji bi
kêr tên. Ev seyên ha ji her
hisyariyên xwezùka bi tevdanê
diliesin direyin ù elam didin
mezinên xwe.

Se di vaporan de jl wczifê
dibinin ù lê de bi karê pas¬
baniyé i-adibin ù heke yekî'
biyanl kele vaporê bihina wi
hiltiniii, didin ])ey, direyin û wl
didin girtin.

Terbiya seyan bi geleniperi
ses beflan dom dike. Pişti im-
tihanê seyên ko' sebadetnamê
digirin qederê heftekê jl hini
xwediyê xwe dibin û piştre bi
karê xwe ê wetenî radibin.

XELÎLÉ GENCO
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RANGÉ KURDAN f~Z
Gelî kurdan, nemaze xortèn xwendevan:.

Eiji we hêvî dikim hon vê pêşteva min li her
derê ù li her civatê bixwînin; ji ap ù pisma-
nên xwe re; da ko ew, ji xewa temar hisyar
bibin.

Carekê herkes li xwe varqilî. Yezdan em
afirandine. Xwedê ji tevayiya însên re dane
mejî. Belè, ser ji bo he.ş e. Çav ji bo dîtinê
ye. Guh, ji bo bihîstinê ye. Dev, ji bo bersefê
ye. Dest ji bo xebat, şer ù parastina giyanê
xwe ù nijad e. Ne bi tenê ji bo nanxwarinê
ye. Ling, ji bo rê ù pêsveçùnê ye.

Piştî ko em di van azan de ne kêmî tu-
kesî ne, çima em bindest ùjar ù pasdemayî-
yên her nijadi ne. Em bindestiya hev qebùl
nakin, xebat ù havilèn hev napesinîn, arikariya
hev nakin. Heke ev kirde û bùyerên me
li hember biyaniyan bùna kêmaniyên me
temam dibùn.

Belê li her bankirinekê bihîstiyarek le godar
di be. îsal deh salên Hawarê ne ù Hawar pirseke
kurdmanci ye. Li gora adetê hawarkirox çav-
nêr ù hêvîdarê gaziyê ye. Mixabin ji çend
mineweran pêve hon xwe dihêvîşinin ù nayin
meydana camêrî ù zanînê. Ma qey hon hêvî
ji xwe nakin; piştî ko hon kêmanij-ên piçûk
ji hev re nakin.

Çawan "çavên we bar dibe ko hon vê
meydana rùmet ù serbilindahiyê ji me bi tenê
re bexş bikin ù xwe bi sùn da bidin.

Kekino, birano, apino! çavên xwe vekin
ù li dinyayê binêrin. Di riya welat ù nijad de
li nik xelkê mirin çawan erzan û kêmbiha ye.
Xelk xêz ù tîpên dîrokên xwe ji destên hev
direvînin. Herçî em bi pêne peran hînî tîp û
xwendina zimanè xwe nabin. Ma ev ne şerme
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ko em ù zarokên xwe tîp ù zimanè xelkê hîn
dibin. « Pirsên pir û kùr ji dilê bi kul tên ».

Gava em li civatê rûdinin û mijùlahî çê-
dibe, tev de dibéjin em kurd bi kêri qewnii-
yetê nayin. Xeynî me kes li bin destê neyar
ne maye. Gava em holê dibéjin, meriv dibèje
qey em lev de agah ù pispor in. Merivè ko bir
bi kêmasi ù nezaniyê bibe je re tête gotin
bîrewer. Y'a me, bi dev e.

Belê ji xelkê re comerd, ji xwe re nemerd em
in. Rojname ù terlepelên biya¬
niyan em bi sed kaxezi distinin.
Lê em Hawar ù Ronahiyê bi deh
kaxezan nakirin. Mitirbek nav
di me dide em bîst kaxezan
didin wî. Kovarên me navlèda-
na dwanzde milyon kurd e.

Ez hêvî ù gazin ji we dikim.
Wek miletèn din arikariya me
bikin. Ma gunehên we jî bi
me neyèn.

Birano, di bin çadira feteka
reş de bi tenê em bindest û
gerdenxwar mane. Cire, ji ber
ko em nezan in; ji ber ko em li
ber barèn hev ranebin ù xiz¬
meta miletê xwe nakin.

HESEN HISYAR
13
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ÇlROKA TARtXt:
:gevvherên betlemyos

Melîkê Misiré è yewnanî, Bellemyosê sise
Van, ji qasidè qralê Spaslê (pal Kliyoniînis re
namak da ù gol-ê:

Lezê bide xwe ù vè kaxezè bigehîne
qralê xwe.

Name giha destên Kliyomînis. Bellamyos
di nama xwe de digol:

« Birayê qral !

Bersiva mektùba te ye. Tu ji min mal ù

peyan dixwazî. Ez li ber te sekenî nie. Bi tenê
şertekî min heye. Hetanî ko eskerên min ji
erdê welêt dur ù li ser erdekî biyaiiï ne [divê
girewekî te î giran li cem min hebe. Tişlekî
ko li ber dilê te ezîz e. Ji lewre min ji le divêt
tu ji min re de, jin ù zarowên xwe bisînî.
Roja ko ew de bigehin Skenderiyê eskerên
min berê xwe bidin welatê yewnanan ù dige!
eskerên te şerê neyarên te bikin. Her ewle
be ko ez her yar û dostê te î wefakar im ».

Kliyomînis qîma xwe pê anî. Bi awakî din
nikarî bù bikira; bêgav ma bù.

Piştî midekî jjirewên giranbeha gihaştin
Skenderiyê ù ordiwa Betlemyos bi rê ket;
berê xwe da welatê yewnan.

Xelkê Spartayê rexma ko mêrine qenc ù
şerevanîne serdeste, bùn bi mekedoniyan nikarî
bûn. Kliyomînis piştî ko hawara wî ji Misiré
hat plana xwe çêkir ù dirêjî dijminôn xwe
kir. Lê mekedoniyan dîsan ew şkênand ù li
sala 222an beriya niîlada îsa pêxember, ordiwa
Sparte di Spîlazyayê de perîşan bù.

Kliyomînis digel eskerên xwe en perekende
berê xwe da Misiré ù bù mêvanê dostè xwe
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Betlemyosê siseyan, melîkê Misiré ê yewnanî
Betlemyos qedirê dostê xwe zanî ù xatirê wl
girt. I)ê û jin ù zarowên wî lê vegerandin û
je re li rex qesira xwe ù li perê behirê
qesii'eke xwescr texsîs kir.

Betlemyosê siseyan melikekî adil û xudan
vên ù qudrel bù. Xelkê wî gelek je hez dikir
ù je re melîkê qeneiker digot. Herçî dijmin
piştî ko barê xwe li barê wî xisti bûn nema
dixweslin pè re berbcriyê bikin ù gelek hisab
je dikirin.

Betlemyos melikekî kişwcrkişa bû. Tişlên
ko pêşiyên wî ji dest da bùn cw bi sùn de
vegerandi bùn.

Botlemyos Sûriyê ù Asya roava vegirti bû"
ù heykelèn percstoyên misriyan yen ko Dara
û Qimbîz ji Welalê-Nîl biri bùn Ecemislanê,
vegarandi bùn welatê xwe.

Lê ji ber bèsiùdiya Kli)'omInis Betlamyo-
sè siseyan pistî hatina qralê Spartayê bi çend
mehan emirê Xwedè kir ù kurê wî Bctlam-
yosê çaran rabû ser texte Misiré.

Ji Botlemyosè çaran re « Fîlopater » yani
« yarê bav » digotin. Lê ne ji ber ko ji bavé
xwe liez dikir. Belkî bi mecazî ù ji ber ko
heji bavé xwe ne dikir. Ji xwe hinan goti bû
ko wî jehir da hù bavé xwe.

Bellamyosô çaran ji Kliyomînis jî hez ne
dikir. Roja ko bù melîk rabù dostê bavé xwe
digel peyayên wî da girtin ù ew xistin hepisê.
Betlemyosê çaran hêncet dikir û digot: Kliyo¬
mînis dixwaze malbata me ji texte Misiré bê¬

xe ù li .sùna wê bibe melîkê Misiré.

g Di . nav peyayên Kliyomînis de peyakî hêja
hebû, Pantiyos.Pantiyos
ji wan sparteyiyan bù ko
di navbera rimh ùsûran
bi qasî mirtalekê jî xwe
tev ne dida. Ji mile din
Pantiyos^ji melîkê xwe
rc xulamekî sadiq û we¬

fakar bû.
Pantiyosji nedîmeyên

seraya Bellemyos keçi¬
keke délai nas kiri bû
ù dilê wî pê keti bû.
Keçik yeke yewnanî ù
bi navê Dimîtriya bû.
Dimîlriya ji Betlamyosê
siseyan re diyarîke xwe¬
ha wî bù. Dimîtriya sê-
wiya de û bavan bû.
Bernîsê qewîtî li birayê
xwe kiri bû ko di
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serayê de xatirê wê bizanin.
Dimîtriyayè] jî hejî Panli-

yos kir ù pev re sond xwarin
ko heta dawiya jiyînên xwe ji
hev hez bikin ù soz dane hev
ko daweta xwe li Sparte roja
ko Kliyomînis vegere welalè
xwe bikin.

Lê felekê li wan geriya.
Betlemyosê çaran dil ù xatir,
her du pev re şkênandi bùn.
Dimîtriyayè dikir nedikirjreyek
ne diket ber wî ko tê re xwe
bigehîne asiqè xwe.

Mideyek bi wî awayî borî.
Rojekê bi guhê Dimîtriyayè ve
bù ko hin yewnaniyèn Skende¬
riyê ji ker ve ji xelasa Kliyo¬
mînis re dixebitin. Dimîtriyayè
nîzingî li wan yewnaniyan kir
û ket xelka xebata wan ù bi her awayî
arikariya wan kir.

Tevdîra terefdarên Kliyomînis çù serî ù

melîkê Spartayê digel peyayên xwe ji hepisê
derket û da kùçeyên Skenderiyê. Terefdarên
Kliyomînis pasbanên hepisxanê bertîl kiri bûn.

Dimîtriya li ber deriyê hepisê sekinî bû.
Pantiyos berê xwe da wê ù ew di himbêza
xwe de guvaşt. Dimîtriyayè hêdîka digot-ê: Min

? DERYEVANEKÎ FRANSIZÎ TOPA XWE PAQIJ DIKE

her tist pêk aniye. Min ji qesira melîk ewçend
cewahîr hilanîne ko piştî ko we qişleyên
eskeran xiste destê xwe, hon bikarin bi wan
mezinên bajêr tev de bikirin û li sùna dewleta
kevin dewletekc nù deynin.

Her diwan da pey Kliyomînis û daketin
kùçeyên bajêr.

Lê Xwedê ji wan re hez ne kiri bù. Qe-
dera Kliyomînis her şikestin bù. Xelkê Sken-

TRABL1SXER13 ..,.... deriyê yen ko bi piranl ticar bûn ji ya Kliyo-
* mînis ne kirin. Wan digot, ma kê dizane ko

Kliyomînis ji melîkê me çêtir e. Ma kengê
mirov dewô xwe ê ceribandî bi mastê nece-
ribandî dide.

Eskerên Betlemyos zora peyayên Kliyomî¬
nis bir. Ji xwe gelekê wan di pevçûnê de hatine
ku.stin. En mayîn jî digel melîkê wan ù ji nû
ve kirine hepisê.

Dimîtriya jî di nav hêsîran de bû. Ji ber
ko ewê ji li rex Pantiyos şerê eskerên Betlem¬
yos kiri bû. Gava mihaûzan deriyên hepisê li
spartiyatan girtin melîkê wan Kliyomînis rabù
ser xwe ù gote wan:

Hevalinol Xwedê ji me re hez ne kiriye.
Qedera me her bi hezîmelê nivîsandiye. iMa
kengê mirov qedera Xwedê "guhartiye ko em
jî îro bikarin wê biguhêrînin. Ji lewre ez di-
bînim ko êdî di jiyînê de me tu fêkî ne mane.
Mirin ji me re gerekfir e. Ji xwe Betlemyos
kengê dihîle ko em di hepisa wî de ' jî émir
bikin. Ewê me an li ber lepên pilingan bida
dirandin an di bin lingên fîlan de mê bide
perçiqandin. An celadên wî wê bên ù me
di vê hepisê de û li ber çavên hev wek pezine

Mûsolini ji roja ko bikim xiste destên xwe
ehemiyeteke mezin daye Trablisxerbê. Mûsolini
digot ezê imperatoiiya Roma kevin vejinim. Ji
ber vê yekê talyan di Libye ù |Trablisxerbê
de xebateke zor xebilijbùn û ew melat şên û
ava kiri bùn. Lê ava kirin bes ne dikir;
diviya bù ew welat biliatana perastin jî. Heye
ko tistine din ji talyanan tèn. Lê şer ne karê
wan e.gBi rasli ji talyan li ber êrişa ordiwa
ingilizan a heşlan Trablis midafehe ne kirin û
bi eskerên Romel re berê xwe dan Tûnisê.
Xerita jorîn bendera^Trablisxerbê şanî dide.
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belengaz şerjê bikin. Heke xulamkoleyên wî
em ji ser bircên qesirê de li behirê gêr ne
kirine. Ji lewre hevalên min en délai ji me re
çêtir û bi rùmelir e ko em bi xwe bi dest ù
xencera xwe tayê jiyîna xwe bibirin.

Peyayên melîk li wê gotarê qet ecêbmayî
ne diman ù wek tistekî adetî guhdariya wê
dikirin. Gava melîk gotina xwe qedand Pantiyos
rabû ser xwe û got:

Herçî ko hakimê me kire ferman li ter
serên me ù li ser her du çavan. Ma kengê di
bicihanîna emirên wi de me dudilî kiriye. Ma
kîjan sparteyî heye ko qîma xwe bîne ù di
destên celadan de wek diz ù xwîniyan bimire»
Sparteyî bi tenê di meydana şeref ù rùmetè
de bi destên neyarên xwe dimirin. Heke Xwedê
émir kir û ew ji deslhilanînê ketin, ji wan re
divêt xwe bi xwe, bi destên xwe mirinê bidine
xwe. Bi tenê hakimê me è délai, min ji le
hêviyek heye. Gelo ez dikarim bibêjim?...

Kliyomînis: Min ne adet e ko ez hêviyèn
Pantiyos bi sùn de bavêjim. Pantiyos bêje...

Pantiyos: Hakimê min, min divêt ko Dimîtri¬
ya ji qerara intiiiarè bête awartin. Dimîtriya
ne sparteyî ye. 0 heke qedera xwe bi qedera
me re girêdaye û xwestiye ko xizmeta me bike
ne laîq e ko em mirinê bikin mikafata wê.

Dimîtriyayè rê ne da melîk ko li Pantiyos
Yegerîne. Rabû ser xwe û got:

Pantiyos, gava lu bi vî awayî xeber didî
û dixwazî kêmanîke mezin bi aliyê min ve

PS!;»
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XEMLA KURDISTANÊ
Şax ù daxên di welatê me pir e, şengê biya
Çîçek û beybùn qol bi qol ket'ne çiya
Nêrgizên serdîgiran şermendeyê xemla te ne
L'çiç^kên nazik ù 1er sinbil didin av û riya
Sorgulên sîmayê rengîn l'terzine girlî xunav
Daxedar im bo benefşên xurmeyî l'ber kev-viya
Çarnikarên kev-viyan sosin û sinbil xem-milîn
Mêrg ù baxèn di bihuşlê didine ber çîkiya
Heçî cùwa tu bivê bexçeyô ridwane welat
Baxê îrem te hebî di bidiye mizgîniya
Hiriyê biyanî lê danî sê .şeva de jîneve
Her dema b'nêrî Bihar e kanê nojdar e giya
Ax ji zêr e l'çiya binêre dur û elmas e hemî
Çendî cewher cimle yekser wê ji nik me çûn

[ ciya
Kan ù gencên di welatê me pir in, mil dane yek
Sed hezar in, tev bi jar in makê kîmya ye giya
Serwerê çendî cihan heq bê guman erdê me ye
B'qurçeka avê ji dola sax dikit bè vêriya
Heçî vê erdê bibînit paşê je bib'ne derê
Sêt dibit hadir di gavé dîn û hof hefle riya
Bes bibêje kêm birêje xulwelî Masê ji mêj e

Cih bihuşt e çiyaù deşt e av-heyat e l'kaniya.
XULWETÎ

bidî, ez bi guhên xwe ne barwer im. Ma tu
qaîl dibi ko ez Dimîtriya te, bi vê kêmaniyê
rûyê xwe reş bikim ù li şûna ko di mirînê de
bibim hevala we, di jiyînê de bibim hêsîra
neyaran. Min qedera xwe bi qedera we re

girêdaye. Ez bi we re
dimirim, bi we re di-
mînin. Ten ù can ma

j kengê ji hev dibin.
Bi tenê min divêt ji

melîk re sirekê eşkcre
bikim. Sira ko hela
niho, ji te pêve, min
tu kes lê agah ne kiriye.

Belê hakimê min
gava min terka. [qesirê

* da min bi xwe re sendû-
««^ qek anî bû. Di mê
-*?Ş sendùqê de gewherên

Betlemyosan en giran-
beha hebûn. Gewherê
ko şahê ecem Dara, taca
wve pê dixemîland û
Betlemyosê siseyan ew
ji welatê Faris anî bû,
min ew jî kiri bû
sendùqê.
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Min ew sendùq avête behirê û di binariya
bendera Skenderiyê de veşart. Bi hèviya ko
hon zora eskerên Betlamyos bibin, li sùna wî
rûnin û bi gewherên wê sendùqê texte Spar¬
tayê bi sùn de vegerînin. Lê Xwedê ji me re
hez ne kir. Emê îro tev de bimirin. Û cihê sen¬

dùqê ji min pê ve tu kesê zindî nizane.

Hepsiyan qerara intiï:arê bi cih anî. Her-
yekî xencera xwe di sînga xwe radikir ù bêî
ko ji qirika wî deng an axînek derkeve bihi¬
na WÎ li ber wî diçikiha.

Kliyomînis bi xwe dest pê kiri bù. En ma-
yîn da bùn pey.

Pantiyos ji piyan sekinî bù û 11 hevalên
xwe temasa dikir. Hevalên wî wek sinbilên
genim, carekê dihejihan ù dikelin ser kokên
xwe. Dimitriya li rex wî rawestiya bû ù hin bi
hin teptepa dilê wê xurtir dibù.

Piştî ko tev de li erdê dirêj bûn Pantiyos
xencera xweji kalanê wê kişand ù got:

Ey perestowa Spartayê tu bibe sahida

min ko min nemerdî ne kiriye. Lê min diviya
bû li mirina hevalên xwe hûr bibim û bizanim
ko di tiwan de rili ne maye. Da ko peyayên
Betlamyos bi ser de neyin, birindaran derman
bikin ù piştre wan bi ezabine giran bikujin.

Pantiyos xencera xwe yeko yeko di sîngên
hevalên xwe rakir ù gihaste ber cendekê haki¬
mê xwe. Cendekê Kliyomînis hêj xwe tev dide.
Pantivos bi derbeke xencerê ew jî sekinand ù
pistî ko aminiya x\ve anî ko hevalên wî tev
de mirinê çavên xwe girt û xencer da fdestê
Dimîtrivayê. Dimîtriyayè zanî ko dora wê ye.
Xencer" ji (testé Pantiyos girt ù ew di singa
xwe rakir. Pantiyos xencer ji sînga Dimîlriyayê
kişand ù ew hesinê ko hêj xwîna Dimîtriyayè
a germ je dilop dikir kire dilè xwe.

Tarîx jî beriya mîlada Isa pêxember
220 bù.

Melîkên Misiré li gewherên Bellamyosan
gelek geriyan. Lé tu şop ji wan hilnanîn.
Dihokê: 15 Sibat 1943. BIŞARÊ SEGMAN

NOQARÊN IYGILÎZÎ PISTÎ KO DI DÛRAIIIYA BEHIRAN DE BERA DI.IMINÊ XWEÎDANE
VEGERIYANE WARGEHÈ XWE Û ZAD Ù CEB1XANÉ DIBIN

14 238 13

Min ew sendùq avête behirê û di binariya
bendera Skenderiyê de veşart. Bi hèviya ko
hon zora eskerên Betlamyos bibin, li sùna wî
rûnin û bi gewherên wê sendùqê texte Spar¬
tayê bi sùn de vegerînin. Lê Xwedê ji me re
hez ne kir. Emê îro tev de bimirin. Û cihê sen¬

dùqê ji min pê ve tu kesê zindî nizane.

Hepsiyan qerara intiï:arê bi cih anî. Her-
yekî xencera xwe di sînga xwe radikir ù bêî
ko ji qirika wî deng an axînek derkeve bihi¬
na WÎ li ber wî diçikiha.

Kliyomînis bi xwe dest pê kiri bù. En ma-
yîn da bùn pey.

Pantiyos ji piyan sekinî bù û 11 hevalên
xwe temasa dikir. Hevalên wî wek sinbilên
genim, carekê dihejihan ù dikelin ser kokên
xwe. Dimitriya li rex wî rawestiya bû ù hin bi
hin teptepa dilê wê xurtir dibù.

Piştî ko tev de li erdê dirêj bûn Pantiyos
xencera xweji kalanê wê kişand ù got:

Ey perestowa Spartayê tu bibe sahida

min ko min nemerdî ne kiriye. Lê min diviya
bû li mirina hevalên xwe hûr bibim û bizanim
ko di tiwan de rili ne maye. Da ko peyayên
Betlamyos bi ser de neyin, birindaran derman
bikin ù piştre wan bi ezabine giran bikujin.

Pantiyos xencera xwe yeko yeko di sîngên
hevalên xwe rakir ù gihaste ber cendekê haki¬
mê xwe. Cendekê Kliyomînis hêj xwe tev dide.
Pantivos bi derbeke xencerê ew jî sekinand ù
pistî ko aminiya x\ve anî ko hevalên wî tev
de mirinê çavên xwe girt û xencer da fdestê
Dimîtrivayê. Dimîtriyayè zanî ko dora wê ye.
Xencer" ji (testé Pantiyos girt ù ew di singa
xwe rakir. Pantiyos xencer ji sînga Dimîlriyayê
kişand ù ew hesinê ko hêj xwîna Dimîtriyayè
a germ je dilop dikir kire dilè xwe.

Tarîx jî beriya mîlada Isa pêxember
220 bù.

Melîkên Misiré li gewherên Bellamyosan
gelek geriyan. Lé tu şop ji wan hilnanîn.
Dihokê: 15 Sibat 1943. BIŞARÊ SEGMAN

NOQARÊN IYGILÎZÎ PISTÎ KO DI DÛRAIIIYA BEHIRAN DE BERA DI.IMINÊ XWEÎDANE
VEGERIYANE WARGEHÈ XWE Û ZAD Ù CEB1XANÉ DIBIN

14 238 13



HINDIK RINDIK
PIŞTt KO BÛYE MEH:

Mehkema mîsrî a şer'î, di van rojan de bi
dawake hûr ù kûr mijùl e.

Xanimeke misrî, ji maleke mezin ù dew¬
lemend bi êşeke giran keti bù. Diktoran xanim
bire xestexanê ù ew seh kirin. Diktoran gava
«lest dida berzikê xanimê di bin çermè wê re
bi tiştekî girover û dirêj dihesiyan. Diktoran
qerara xwe da ko di zikê xanimê de girêkek
çêbiiye ûji lewra diviya bùzikê xanimê bête
Yekirin ù girêk bête derêxistin.

Diktoran gava zikê xanimê vekir girekeke
welê dîtin ko li sùna ko wê bibirin ew anîn
derve ù ew bi berzikê xanimê ve hiştin. Pistî
emeliyatê xanima me bù bù mêr.

Xanima kevin ù mêrikê nù, da eqilê xwe
ko gava niîrata bavé wê par ve kiri bùn je
re nîv par da bùn, ji ber ko hingê mêraniya
wê veşarlî bù ù jin dihale hesêb. Lê niho
ko mêraniya wê eşkere bù diviya bù pareke
tekùz histanda. Li ser vê yekê mêrikê me rabù
dawa li birayên xwe rakir ù ji mehkemê xwest
ko mîrata bavé wan ji nù ve par bikin ù je
re jî para lawekî bidin.
MlLYAKEK I10LAH:

Mîlyarek dolar çi ye, çiqas e? Em tev de
«lizanin ko tiştekî pir ù mezin e. îcar ji bona
ko mirov bikare mc/.inahiya vî mixdarî di
ber çavên xwe de bisekenîne, yekî hisabè jêrîn
çêkiriye. Mirovek hebiwa ji mîlada îsa pê¬

xember ve, yanî ji berî 1942 salan ve, hero
«»»««

1000 dolar serf bikira heta dawiya Tebaxa sala
1942an mesrefên wî mirovî digihaştin(709963000)
dolarî yanî ji milyarekî (290 837 000) dolar kêm.
Ji bona ko mesrefa wî mirovî bigihaşta milyarl
diviya bû wî mirovî 796 salên din, yanî heta
sala 2739an émir bikira. Hingê mêrikê me de
bikariya mîlyarek dolar serf bikira.

Piştî ko me ehemiyeta yek mîlyar dolarî
zanî em çavên xwe li mesrefên Emêrîkê en
herbî bigerînin. Emêrîkê ji bo vê herbe heta
niho ( du sed û bîst ù heşt mîlyar ù heşt sed û
yanzdeh mîlyon ù du sed ù sih ù sê hezar û
pêne sed ù çil û du dolar ) serf kirine.

Ji mile din ji roja ko Emêrîkê çôbùye heta
Hizêrana 1940Î mesrefa vê hikûmeta mezin tev
de ù bi tenê nîvê mixdarê jorîn e. Bi tenê ji
vê hejmarê dixuye anglosakson di vî seri de çi
fedakarîne mezin hildigirin.

Di hisabî de dibéjin ko hejmar hé dawî ù
bê pîvanin. Heke vî şerî çend salên din dom
kir; tirs heye ko emêrîkanî dawiya hejmaran
jî bînin.
OJMETA QIHC'ŞEkî:

Ma hêj qîmeta qirùsekî heye? Li gora seh-
kirina rojnamevaneki bêrûtî divêt hebe. Ew
rojnamevan li 15ê Sibatê daketiye sûkê û li
behayên zad ù qatixan hùr bùye û di vè babetê
de lîstak çêkiriye. Li gora wê lîslê mirov îro
jî bi qirùsekî dikare hin tistan bikire. Lê ev
tişt nema bi şehînên adeti yen ko wekî, heqe
ù ritilan şanî didin lê bi şehînên eczexanan
yen ko gram ù senlîgraman şani didin, divêt

********. bêne kişandin. Li gora sehki-
" l rina rojnamevên bi qirùsekî

mirov ii tisten jêrîn mixdarên li
ber nî ankirî dikare bikire.
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Bastêqè mişmişan 15
Gava mirov li vê liste dinê-

re dibîne ko dîsan pîvazji her
ti.slî erzantir e. Ma ji xwe nan

X û pîvaz ù vaxwesi çavreşi ye?

* XEBERGUHÊZ
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«»»««

1000 dolar serf bikira heta dawiya Tebaxa sala
1942an mesrefên wî mirovî digihaştin(709963000)
dolarî yanî ji milyarekî (290 837 000) dolar kêm.
Ji bona ko mesrefa wî mirovî bigihaşta milyarl
diviya bû wî mirovî 796 salên din, yanî heta
sala 2739an émir bikira. Hingê mêrikê me de
bikariya mîlyarek dolar serf bikira.

Piştî ko me ehemiyeta yek mîlyar dolarî
zanî em çavên xwe li mesrefên Emêrîkê en
herbî bigerînin. Emêrîkê ji bo vê herbe heta
niho ( du sed û bîst ù heşt mîlyar ù heşt sed û
yanzdeh mîlyon ù du sed ù sih ù sê hezar û
pêne sed ù çil û du dolar ) serf kirine.

Ji mile din ji roja ko Emêrîkê çôbùye heta
Hizêrana 1940Î mesrefa vê hikûmeta mezin tev
de ù bi tenê nîvê mixdarê jorîn e. Bi tenê ji
vê hejmarê dixuye anglosakson di vî seri de çi
fedakarîne mezin hildigirin.

Di hisabî de dibéjin ko hejmar hé dawî ù
bê pîvanin. Heke vî şerî çend salên din dom
kir; tirs heye ko emêrîkanî dawiya hejmaran
jî bînin.
OJMETA QIHC'ŞEkî:

Ma hêj qîmeta qirùsekî heye? Li gora seh-
kirina rojnamevaneki bêrûtî divêt hebe. Ew
rojnamevan li 15ê Sibatê daketiye sûkê û li
behayên zad ù qatixan hùr bùye û di vè babetê
de lîstak çêkiriye. Li gora wê lîslê mirov îro
jî bi qirùsekî dikare hin tistan bikire. Lê ev
tişt nema bi şehînên adeti yen ko wekî, heqe
ù ritilan şanî didin lê bi şehînên eczexanan
yen ko gram ù senlîgraman şani didin, divêt

********. bêne kişandin. Li gora sehki-
" l rina rojnamevên bi qirùsekî

mirov ii tisten jêrîn mixdarên li
ber nî ankirî dikare bikire.
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Bastêqè mişmişan 15
Gava mirov li vê liste dinê-

re dibîne ko dîsan pîvazji her
ti.slî erzantir e. Ma ji xwe nan

X û pîvaz ù vaxwesi çavreşi ye?
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Were ji dest mirovan
Nema baran dikêsin
Çùn ciheki nependl
Sereki tev çêriyan

KERÈ DENGBÈJ
Dibéjin li nav Şêrwan Hebû yekî bazirgan
Wi hebûn hêştir û ker Tev bi hawid û semer
Ji wan dido bû bûn jar Nema bi wan dibû kar
Her du berdan dora gundDa biçêrin bibin riud
Hêşlir rabù gote kêr: Tu guh bide min camêr

Em birevin nav govan
Ji bona wan diêşin
Ne bazirgan ù gundî
Di newal ù hêilvan

Dema ko bùn xurt ù ter Bù çirlûa quia kêr
Digot: birakè hêştir ji niêjva min deng ne kir
Dilê min zor şa dibe Zirin li min radibe.
Hêştir got: ho kerê nêr Bi zor zikê me bù ter
Tu hevalkî neçaki Dé xelkê li me raki
Wê cihê me fêr bibin Hêştir tevi kêr bibin

D'para lêxin bl daran..
Nema bi xwe dikanim
De biteqim biçirim ..

Hêştir gol: sillet hexweş
Zù xeber da bazirgên

Dlsa tèxin bin baran
Kerê nêr got: nizanim
Heke ni lia nezirim
Bû zirina kerê reş
Ker ziri, bihist şivên
Hatin her du birin çûn Je herimin war ù sùn
Bi rê va ker westiya Xùydan giha hestiya
Bazirganê hilebaz Bir ne dibir west ù na/.
Got: ev hevalên hev in Sue ù giniê wan tev iti
Divê çiçki bièsin Ew hev ù diri bikêşin.
Rabù ker li hêştir kir Ji çiyê daxist ù bir
Vè-car hêştir westiya
Got: ho kerê guhdirèj
Min ev dongl dizani
Niha ji dor hâte min

Can ji cendek kişiya
Roja ko tu hùy dengbêj
Le te bi xwe nikanl
De hidî cane şlrin

Dikim bavèm tepikan Çlçkl bidini lotikan
Kêr wê gavé bir dibir Ko b'zirinê neçê kit-
Digot: hewar ù eman DI mi il heki van liştah
Tu hevaleki zor 1

Bù zaïina kerê les
Hêştir dida lotikan
Bar qulibi hâte jér

Di sùcê min bibori..
Lê tiiixabin diçûn tewş
Hol bù di ser korlikan
Şikest dest ù linge kêr

Hêştir çù ker li wir ma Bù xwarina gur ù sa

Kesê bê dem bizire An ji bilind bilire
Bi wê teqez nabe mêr Wé.bigê dongiya kêr.

OSMAN SEBBÎ

XOCE NESREDÎN

r/s&//t///rr//n r,n o \\\\ u«nvwvs\^

Xoce li ber radyowê rùhisliye û guhdariyê dike.
Snndlyàrê radyowê danezana elemanî dixwîne û di¬
bèje: Balafirên ingilîzî bî ser Ilerlînê de girtine û ew
dane ber bombeyên xwe. Xesar gihaye dibistan,
xestexanê û herçî miesiseyên yextiyar û feqîran

Xoce Èv çi bajarekî ecêb e ko tê de ji dibistan,
xestexanê n miesiseyên feqîran pêve tu avahî nînin.

ROJA NÛ
Xwendevanên délai mizgîniya me li we. Piştî

Hawar ù Ronahiyê honê bi rojnameke kurdi", Roja-nû
jî şa û kêfxweş bibin. Hejmara vê rojname a pêşîn
di van çend rojan de wê derkeve. Roja-nû wek Hawar
û Ronahiyê ne bi tenê edebî û civakî ye. Lêbelê
Roja-nû rojnameke siyasï ye. Honê tê de ji her texlît
ntvîsaran pêve danezan ù nûçeyén şer en dawîn jî
peyda bikin. Jî niho de hon dikarin kîriyarê Roja-nû
bibin. Ji bona vê yekê jî hema bi kartekê nav û adrêsa
xwe ji xwediyê wê re bidin zanîn. Eve adrêsa Xwedî:

Dr. Kamiran Ali Bedir-Xan
Xwediyê Roja-NCi Avahiya Ebù-Efîf

Meydana Bircê Bérùt
Ji bo posté bî erebî divêt holê bête nivîsandin;

HEJMARA HAWÀRÈ A 53an LI 15è ADARÈ RELAV BÛYE; LÊ BIGERIN Û TE DE BIXWÎNIN:

Tefsîra Quranê. Gramêra kurdmancî. Evîn. Dîwana Melê. Beydaxa Kurdî. Memozîna Xanî.
La vie universitaire au Kurdistan

	 Kiriyariya Ronahiyê : 500 qiriişên sûrî.	
Xweai ù gerînendeyê berpirsiyar : Mîr Celadet Alî bedii-Xan . Şam Sûriyê

Directeur Propriétaire: Emir Djéladet Aali Bedir-Khan. Damas Syrie
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Wi hebûn hêştir û ker Tev bi hawid û semer
Ji wan dido bû bûn jar Nema bi wan dibû kar
Her du berdan dora gundDa biçêrin bibin riud
Hêşlir rabù gote kêr: Tu guh bide min camêr

Em birevin nav govan
Ji bona wan diêşin
Ne bazirgan ù gundî
Di newal ù hêilvan

Dema ko bùn xurt ù ter Bù çirlûa quia kêr
Digot: birakè hêştir ji niêjva min deng ne kir
Dilê min zor şa dibe Zirin li min radibe.
Hêştir got: ho kerê nêr Bi zor zikê me bù ter
Tu hevalkî neçaki Dé xelkê li me raki
Wê cihê me fêr bibin Hêştir tevi kêr bibin

D'para lêxin bl daran..
Nema bi xwe dikanim
De biteqim biçirim ..

Hêştir gol: sillet hexweş
Zù xeber da bazirgên

Dlsa tèxin bin baran
Kerê nêr got: nizanim
Heke ni lia nezirim
Bû zirina kerê reş
Ker ziri, bihist şivên
Hatin her du birin çûn Je herimin war ù sùn
Bi rê va ker westiya Xùydan giha hestiya
Bazirganê hilebaz Bir ne dibir west ù na/.
Got: ev hevalên hev in Sue ù giniê wan tev iti
Divê çiçki bièsin Ew hev ù diri bikêşin.
Rabù ker li hêştir kir Ji çiyê daxist ù bir
Vè-car hêştir westiya
Got: ho kerê guhdirèj
Min ev dongl dizani
Niha ji dor hâte min

Can ji cendek kişiya
Roja ko tu hùy dengbêj
Le te bi xwe nikanl
De hidî cane şlrin

Dikim bavèm tepikan Çlçkl bidini lotikan
Kêr wê gavé bir dibir Ko b'zirinê neçê kit-
Digot: hewar ù eman DI mi il heki van liştah
Tu hevaleki zor 1

Bù zaïina kerê les
Hêştir dida lotikan
Bar qulibi hâte jér

Di sùcê min bibori..
Lê tiiixabin diçûn tewş
Hol bù di ser korlikan
Şikest dest ù linge kêr

Hêştir çù ker li wir ma Bù xwarina gur ù sa

Kesê bê dem bizire An ji bilind bilire
Bi wê teqez nabe mêr Wé.bigê dongiya kêr.
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Xoce li ber radyowê rùhisliye û guhdariyê dike.
Snndlyàrê radyowê danezana elemanî dixwîne û di¬
bèje: Balafirên ingilîzî bî ser Ilerlînê de girtine û ew
dane ber bombeyên xwe. Xesar gihaye dibistan,
xestexanê û herçî miesiseyên yextiyar û feqîran

Xoce Èv çi bajarekî ecêb e ko tê de ji dibistan,
xestexanê n miesiseyên feqîran pêve tu avahî nînin.

ROJA NÛ
Xwendevanên délai mizgîniya me li we. Piştî

Hawar ù Ronahiyê honê bi rojnameke kurdi", Roja-nû
jî şa û kêfxweş bibin. Hejmara vê rojname a pêşîn
di van çend rojan de wê derkeve. Roja-nû wek Hawar
û Ronahiyê ne bi tenê edebî û civakî ye. Lêbelê
Roja-nû rojnameke siyasï ye. Honê tê de ji her texlît
ntvîsaran pêve danezan ù nûçeyén şer en dawîn jî
peyda bikin. Jî niho de hon dikarin kîriyarê Roja-nû
bibin. Ji bona vê yekê jî hema bi kartekê nav û adrêsa
xwe ji xwediyê wê re bidin zanîn. Eve adrêsa Xwedî:

Dr. Kamiran Ali Bedir-Xan
Xwediyê Roja-NCi Avahiya Ebù-Efîf

Meydana Bircê Bérùt
Ji bo posté bî erebî divêt holê bête nivîsandin;
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Di wextê bombarana Londrê de hin rêhesinên binerdin xerab bu
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bûn. Xelk diçûn wan kojkan ù li ser reycn ko rêhesin
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şanî dide yen ko li ber koşkeke îstîxbaralê sekinîne.

ÇABXANA TEREQIYÊ
ŞAM 1943

SAL 2

HEJMAR 14 RONAHÎ
ANNEE 2

NUMÉRO 14

Işembî ** ^^M MM^\M MM SAMEDI
1GULAN.1943 1 MAI 1943

SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ DE LA REVUE KURDE HAWAR

*r*isP

. » " ~ T- r . i'
RÈHESINA LONDRÊ A BINERDÎN

Di wextê bombarana Londrê de hin rêhesinên binerdin xerab bu
bûn. Hingê hikûinstê li ber stasyonan koşkine istixbaratê çêkiri

bûn. Xelk diçûn wan kojkan ù li ser reycn ko rêhesin
bêj tê re diçûn serwext dibûn. Klîşa me eskerine kenedî

şanî dide yen ko li ber koşkeke îstîxbaralê sekinîne.

ÇABXANA TEREQIYÊ
ŞAM 1943



PI VÊ HEJMARÊ DE
Gur û Rovî Çîrokbêj
Lawik Stranvan
Boketî heqê min e Lawût
Xweşxwana çiyayî Osman Sebrî
Ew maldarèn birçî Cegerxwîn
Madenê behirê Smaînê Serhedî
Tersê Sevè Osman Sebrî
Gelawêj Ronahî
Sèrek bi darekî Osman Sebrî
Eleman Xelîlê Genco
Sehèn zozanan Qedrî-Can
Ziwaca şeş saetan Cemîlê Tacdo
Ordiwa îsvêçî Qadirê Ferman

Di nav însanxweran de Hesenê Mistê
Civata hêdeng Hesen Hişyar

«- 	

ÇlROKA KURDMANCJ:

GUR 0 ROVÎ
Carekê gurek ù rovîk, bi hev re

bûne heval. Wextekî bi hev re man.
Rojekê gur birçî bû; gote rovî go ezê
te bixwim. Rovî go: bira, ez û tu ji
zû tle heval in û me gelek nan ù xwè
bi hev re xwarinê. Gur go qel fêdé nakè
ezê te bixwim.

Rovî (lênè xwe dayê fêde nakê, gui¬
dé wi bixwe. Rabù fi kiri go ko ez hîlekè
li gur nekim ez ji destê wî xelas nabim.

Rovî gole gur, go -eva çare nîne tu
de min bixwi. Go belê. Rovî go ezê
lişteki ji te bixwazim; min divê ko tu
wî biki ù paşê min bixwî. Go bêje.
Rovî go ji zû de ye min tirih ne xwa-
riyé. Ez hêvî dikim tu min bibi nav
rezeki ko ez 1er tirih bixwim. Èdi
min bixwe.

Gur go bas e, ezê vê bi le re bikim.
Rabûn çûn ber bisênca rezeki. Rovî ji
dizanê ko xwediyê rezan çalikan di
neqebèn rezan dedikolin. Ji bo ko dehbe
bikevin-é. Rovî jî haie ber neqeba rêz ù
gote gur, go bira de kerem bike. Çawa
ko gur da neqebê, bi sêri ve kete çalê.
Hema rovî da qevza û gote gur, go ma
qey te nizani bû ezê lielakè ji te re binim.

Gur çav bi rovî ve kirin û keser
berdan. Hêj rovî di wê'kêfè de ye ûêgiir
di wê ktilè de, carekê baki xurt rabù û

li rovî da ù rovî bi sêri ve kire çalê, ser
gur. Gur gö, wey tu geleki bi xêr hatî.

2

Rovî gote gur, go niha ko ez te jî û xwe
jî ji vê çalê xelas bikim tu çi dibêjî. Gur
go, tu n,e' yê ko mirov bi te ewle bibê;
bêje bê tê çawa me xelas bikî.

Rovî go pir rehet e. Gur go çawa?
Go tu rabe ser linge xwe ê pas û xwe
bispêre diwarê çalê. Ezê bi ser milên te
bi hewa kevim. Piştî ko ez derketim
ezê destê xwe ji te re dirêj bikim û te
derxim. Gur go ev xweş xeber e, lê min
je ne bawer e.

Piştî swind û wadan rovî gur qaîl
kir; baz da ser milên gur ù derket der¬
ve. Gur go bira de ka min jî derxe.
Rovî go bira ez çûm bi xatirê te. Njha
xwediyê rêz de bê te derxê.

Roviyê gewr hilanî û çû. Bû sibeh,
xwediyê rêz hat û gur di çalê de kuşt.

STKANA KURDMANCI:

LAWIK
Bihar e, xweş bihar e

hezar û hefsed mal e.

bav e.)

Gundê bave min hindik e

Darê di ber de gulîxwat'î e,
Donzde pismam e, ji bilî de
Cihê min gorinè bê nîşan e;
Şeva nîvè sevê. were ber deriyê mala bavé min;
Derî venebù nêrdiwanê deyne were xwar e.
Guhè min bi giihar e,
Pozê min bi xizèm e,

Destê min bi Iiazin e,
Linge min bi xilxal e.
lîixweşe ser sîng û berê min weke mare tiyar e;
Heya mile sibê hère serê minarê,
Bav ù birê min pê bihesin, wê bên çi haï e.^çi liewal e.
lîibêm mala Ternir paşayê milî,
Şev yek e diz hezar e

Èvar e, xweş èvar e

Pezè bnvê te gerane;
Kişiya Serhedê, belekc berfè, ji zozanè jorî, ava sar e.
Kuro tu ter û ciwan î, li cane xwe mcke;
Roja qiyanietê rojekê giran "e.
Min kengê, zû bèxî, meiuikê xwe kiriye bey û bazarê.
Dilê min qapson e,
Xem û xeyalê min li dinyayê bêla bûye;
Semedê çavê reş, bejna zirav li dinyayê inehkùm û

[ fermante nie,
Keça mîr aliya,
Sar'ek ji te re bistînim bi sed û sê osmanliya.
Şara serè te qetiya,
Zerar li cane min e;
Çima ewqa kul û ewqa derd li fgundiya.
Dilè min ji bajarê Mèrdînê,
Ji zozanê Hesenkêfè heta Şerevdinê.
Eger baweriya le nîne, bawer nakî,
Çek ù çolè xwe girède;
Were şeva nivê şêvê,"min bi çavè'serë xwe'bibinea
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ÇlROKA KURDMANCJ:

GUR 0 ROVÎ
Carekê gurek ù rovîk, bi hev re

bûne heval. Wextekî bi hev re man.
Rojekê gur birçî bû; gote rovî go ezê
te bixwim. Rovî go: bira, ez û tu ji
zû tle heval in û me gelek nan ù xwè
bi hev re xwarinê. Gur go qel fêdé nakè
ezê te bixwim.

Rovî (lênè xwe dayê fêde nakê, gui¬
dé wi bixwe. Rabù fi kiri go ko ez hîlekè
li gur nekim ez ji destê wî xelas nabim.

Rovî gole gur, go -eva çare nîne tu
de min bixwi. Go belê. Rovî go ezê
lişteki ji te bixwazim; min divê ko tu
wî biki ù paşê min bixwî. Go bêje.
Rovî go ji zû de ye min tirih ne xwa-
riyé. Ez hêvî dikim tu min bibi nav
rezeki ko ez 1er tirih bixwim. Èdi
min bixwe.

Gur go bas e, ezê vê bi le re bikim.
Rabûn çûn ber bisênca rezeki. Rovî ji
dizanê ko xwediyê rezan çalikan di
neqebèn rezan dedikolin. Ji bo ko dehbe
bikevin-é. Rovî jî haie ber neqeba rêz ù
gote gur, go bira de kerem bike. Çawa
ko gur da neqebê, bi sêri ve kete çalê.
Hema rovî da qevza û gote gur, go ma
qey te nizani bû ezê lielakè ji te re binim.

Gur çav bi rovî ve kirin û keser
berdan. Hêj rovî di wê'kêfè de ye ûêgiir
di wê ktilè de, carekê baki xurt rabù û

li rovî da ù rovî bi sêri ve kire çalê, ser
gur. Gur gö, wey tu geleki bi xêr hatî.

2

Rovî gote gur, go niha ko ez te jî û xwe
jî ji vê çalê xelas bikim tu çi dibêjî. Gur
go, tu n,e' yê ko mirov bi te ewle bibê;
bêje bê tê çawa me xelas bikî.

Rovî go pir rehet e. Gur go çawa?
Go tu rabe ser linge xwe ê pas û xwe
bispêre diwarê çalê. Ezê bi ser milên te
bi hewa kevim. Piştî ko ez derketim
ezê destê xwe ji te re dirêj bikim û te
derxim. Gur go ev xweş xeber e, lê min
je ne bawer e.

Piştî swind û wadan rovî gur qaîl
kir; baz da ser milên gur ù derket der¬
ve. Gur go bira de ka min jî derxe.
Rovî go bira ez çûm bi xatirê te. Njha
xwediyê rêz de bê te derxê.

Roviyê gewr hilanî û çû. Bû sibeh,
xwediyê rêz hat û gur di çalê de kuşt.

STKANA KURDMANCI:

LAWIK
Bihar e, xweş bihar e

hezar û hefsed mal e.
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BOKETÎ HEQE MINE
« Eskerekî îngilîz ev bend »

« nivisiye û holê dibèje »

Ez dibêjim belkî heqê min heye ko
bêjim ez boke me; ji ber talûkeyên ko
min derbaz kirine.

1 Keştiya ko ez lê siwar bû bûm,
h.eşt caran kêlek da xwe ko binav be
û ez î lê da bûm.

Pêşiya van boblatan di behra spî
da dest pê kir. Ji min mepirsin ko çi
li min qewimiye. Ji ber ko wê şevê ne
dihat bîra mirov ko talùke heye. Hingê
keştiya me di nava qefleyê parastî da
diçû. Me hew dît keştiya me bê hemd
hejiya. Li ser rê û rêzikên keştiyan, em
hilkişîn ser pişta keştiyê. Hew me dit
keştiya me bûye du keriyan û binav
dibe. Lê kes ji hevalan ne mir; ji ber ko
cenkeştiya di rex me da em hemî li
ser rûyê, avê rakirin, pistî du rojan em
gîhan Ingilterê.

2 Dire da berve Malte: Piştî hef¬
tekê dîsa ez î li ser pişta keştiyeke bar-
kêş bûrn û di nav qeflekî parastî da diçûm
Malte, keştiya me çek û cebirxanê şer
dagirti bû. Deh ton jî tiştên ko diteqin
tê da bûn. A rast barekî holê di behra
spî da ne tiştekî çak; lê gelek kirêt e.
Berî em bigehin Malle bi çend saetan,

DESTEGAHEKE
14

PERWANA VAPORAN
243

noqareke neyar torpilek li keştiya me da .
Gelo ma we kesî teqîna erdê û çi¬

yayên bi şewat bihîstiye?! Ya ko min
wê şevê dît, hew dizànim ez ber ve
ezmên hol dibùm. Holbûneke welê kà
bi qasî çend mînaran, di nav şewl û
gurika agir da... Hew min çavên xwe
vekirin ko di nav pélêh hebrê da li ber
xwe didim. Saetek û deh deqîqan ez
holê di nav avê da mam heya kelekek
( Zewreq ) xelaskar xwe gihande min û
ez bi derxistim.

Di vê keştiyê da em pêncî mêr he¬
bûn. 35 mirin, em en mayî filitîn.

3 Dema em li Malte vegerîn Cebel-
Tariq, qeflê me diwazde keştiyên barkêş
bûn ù şeş cenkeştî jî ji bo parastinê bi
me ra bûn. Bi rê va hin noqarên neyar
li me bi der bûn û sê keştiyên me bin
av kirin. Ji van siseyan bê şik yek keş-
tiya ko ez t tê da bûm. Ji ber ko torpîl
li pêşiya keştiyê keti bû; kêsa peya bûna
kelekên xelaskar kete me.

4 Di dawiya bihara 941an da ez
danî bûm ser keştiyeke barkêş e nuh.
Bê serêşî em pê çû bûn emêrîka. Di
vegerê da li nîzîngî îrlandayê noqareke
torpîlek avête qeflê me. Keştiya me sê
caran di dor xwe ra viz bû û hêdî hêdî
binav bû. Ji ber ko keştiycn mayî dur}

me bûn, heya gihane
ser me ji heftê mêrî
ez û şanzde heval
fili-tin û yen mayî
binav bûn.

5 Pistî vê yekê
bi du rojan dîsa ez li
keştiyekê siwar bûm
û berê me li rohelata
navin bû. Bi rê va
balafireke eleroanï
( Ştoka ) li me bi
derket û bombe avê-
tine qeflê keştiyan.
Di nava wî qefleyî
da keştiya me bi te¬

nê hâte hingaftin.
Bomba ko li ser pista
keştiyê ketî, agirê
xwe gihande enbara
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XWEŞXWANA ÇIYAYlKÎ
« Ji Nûredîn Ûsil ra »

Gundê me kiçik bi dar û ber
Bihna min teng e qet nayê der
Delalê, lier tu daxwaza min;
Gazinan dikî ji naza minl
Ez im dilketî ji dil ù can,
Derdên min pir in nayên kêjan..
Çavên te belek dêmên te sor,
Dil ji min sotin keziyên mor.

Diçim ser çiyê şikêr ù best
Sîng ù beran dil ji min digest
Bejna te bilind wek spîndar,
Ji lies ù mêji'i kirim zîvar.
Lêvèn le tenik wek belkèn gui,
Livîn ù ji min girêdan mil..
Çavên te belek dêmên le sor,
Dibim xulamè keziyên mor.

Firïm di çiyê min da hêlan
Bi liezkirna te ji xwe sot can
Melezîn ji min, ha va me lên;
Bi'ime kiriyar bo bisk ù dêm.
Vegre himbezê zerî çavreş,
Mêvanê te me şeva le xweş..
Çavên te belek dêmên le sor,
Ez im pandiyê keziyên mor.

OSMAN SEBRÎ

çek û posatan. Carde hevalên min hatine
ktiştin û ez, ji destê xwe bi birîn bûm.
Lê min guh ne didane birinên holê, her
çavên min li felatê bûn; keştî binav
bû lê ez (ilitim.

G Li ser vê yekê cz vegerîm
Cebcl-Talriq ù li wir li barkêşekê siwar
bûm ù berê me dane Ingilterê. Di Atlan-
tîkê da noqareke elemani barkêşa me
ber hewa kir. Neliji hevalên min hatine
ku.ştin û ez ù en niayi li sercenkesliyeké
ber bi girava Britanya diçûn. Beri ko
em bigehin peravên welêt, balafirên
elemani; xwe gihandine me ûem dane ber
boniban. Cenkeşti binav bû; lé disa mi¬
rinê ez ji bir kirim û di nav xweşan
da gilnime reşij'ê.

7 Li ser baikeşeke petrolî: Di pésiya
sala i)42an cia ez da bûm ser barkeşeke
pétrole e mezin. Siwar bûna petroliyan
di demên rihetiyê da ji ne liştekî cake.
Ji ber ko petroli wek hepsê ne. Mirov

EW MALDARÊN BIBÇÎ
Birçî bûne serê xwe hildane ev çend sal in,
Kurdên reben li hawîr birçî mane bê ma>l in.
Hin dewlemend û têrmal û pir-zêr û têr-gund in
Lê hin ji wan belangaz ù reben ù mirdal in.
Kurdên jor bi serênjêr de hilweşiyan tev tên
Xort ù gedek ù şîrmij û keç ù pîr û kal in.
Dewlemendan kodik xistiye nav lingên xwe lê
Guh nadêrin belengaz çawa li jor nal-nal in.
Li alikî xortèn gerdengaz, ser dane qadê
Hêstir ji çavên belek digindirin namalin.
Li alikî dinê zarok û şîrmij diqîrin
Ma xewa birçiyan çawa tê, hemî mendal in.
Xuya ye ko kurd dijminê felekê ne her dem
Her dem dijminê felekê ji xwe bê pêrgal in.
Kes kesi b'xwedî nakê lê talanker in bo hev
Li çolê hev dikujin hin Rostem, hin Zal in.
Dexl ù danê me dinya tev da girt lê parsek
Li ber dîwaran reben û gerok û evdal in.
Herçî maldar in tev b^ mal ù xwaltîk û xwal in
Lê herçî bê mal in ji xwe, bê xwaltîk- û xwal in.
Herkes bi zanin bûne xwedî tang û top ù cêş
Lê em parsek li reben bi xencer û kopal in.
Şal ù qimasê me dijmin girtine lewra em
Li cihan desteng ù tazi mane, bê pertal in,
Cegerxwîn xemhilgir e li ser we dinalî tim
Mal nîne lê xem bi ser dilê wî de qerpol in.

CEGERXWÎN

bi dilëkî rihet nikare eigarê bikêşe. Ji
vê pê ve siwarê barkêşên petroli her
dem mehkûmê şewal û binav bùnê ne.
Çiko balafir û noqar tim çaven xwe
berdidine wan.

Rojekê di behira AUantîkê da keştiya
me di nav qeflekî parastî da diçû.
Noqareke neyar torpîlek berda qefle. Ne
hewceye ko bêjim; divê bûn zani.bin ko
li keştiya min ket. Hew] min dît ko ez di
nava pèlên agir da li ber xwe didim.
Barê keştiyê ko zêtgaz bû li rûyê behrè
belav bù bù. Bi qasî çarsed metir gurika
agir li rûyê behrê radibûn. Bi sed renc
û dijwarî, li ser pcrçek texte min xwe
gihande resiyè. Lê vê carez gelekî wes-
liyam, heya ko min xwe bi hevalan da
nasin. Ji ber ko ser û çavên min tev da
şewilî bùn.

Bi ser van boblatan da, ma ne heja y»
ko ez bêjim « bokeli heqê min e?.. »
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MADËNÊ
KO JIAVA BEHIRÊ DERTÊT

Zêr û ziv, hesin,' fola tev
de maden in ù madeyin hi.sk
in ù hemî ji zikê erdê der-
tên. Madeyek heye je re men-
genêzyom dibéjin. Ev jî mîna
madenên din hişk e, ew ji di
zikê erdê de peyda dibe. Lê
niho emêrikani vi madeyi ji
ava behirê derdixînin.

Beriya vi sert, wek gelek
madeyên din, xelkê ewçend
guh ne dida mengenêzyom.

' Lê diştî şerî mengenêzyom
ehemiyeteke mezin girtiye. Ji
ber ko vî madeyî xewasine
xweser hene.

Mengenêzyom ji hemî ma-
denan siviktir e. Ji mile din
ev maden gava tête hûr kirin
û dibe toz, dibe sotebar yanî
tête sotin. Sotebariya wî gelek
bi lez e. Li hewayê têle sotin
û rivîniyeke spîheşin je diçe ù

agirê wî bi avê nayete vekuştin.
Rivîniya wî ewçend xurt e ko
çav li ber wî didelin ù mirov
nema dikare lê fedkire.

Heta niho ji ber sivikahiyê
elûminyom di çêkirina bala¬
firan de bi kêr dihal. Lê men¬
genêzyom je jî derket. Ji ber
ko 81 kîlo. mengenêzyom sùna
121 kilo elûminyom digire. Ji
lewre heçi balalirên ko hin
perçeyên wè li sùna elûminyom
ji mengenêzyom hatine çêkirin,
ji giraniya xwe 160 kîloyî kêm
dike. ICO kilo giraniya du peya¬
yên navîn an giraniya evçend
hacet ù cebirxane ye. Ji bo
balalireke herbî ev mixdar
tiştekî mihim e. Mesc'a refeki
balafiran ji deh balafiran bi
hevketi ù yê ko benzine dibe
qada şer di saya mangenêzyom
de 1600 kîlo bêtir dikare "bar
bike.

Emêrîkaniyan gava ev no¬

tice dît zora xwe da vî niadenî.
Di sala 1939an de mengenêz-
yomê Emêrikê 4500 ton bùn.
Di sala 1942an'de ev mixdar
gihaşle 56 250 tonî. Li gora lex-
mînê îsal mengenêzyomê Emê
rîkê wê bigehe 180 000 tonî.

Lê bi çi awayî. Ji aliki di
zikê erdê de li vî madenî geri-
yan ù kanine nù vekirin. Lê

ti.jtê ko ji kanên nù dihate
der nikarî bù vî misdarî bi
dest bêxe. Lêbelê zana ù kîmi-
yager dixebiiîn û li vî madenî
di madeyine din de digeriyarii

Dawiyê kîmiyageran ew di
ava behirê dejpeyda kirin û li
wan xuya kir ko di mêtireke
ava behirê de 1275 gram men¬
genêzyom heye.

Li ser vè yekê li perê be¬

hirê fabrîkeyek çêkirin. EV
fabrîkê li salé 25000 ton men¬
genêzyom çêdike. Emêrîkanî li
gora mehcelê mixdarê vari
fabrîkan zède dikin. Ma ava
behirê jî naqede.

Bivê nevê heta dawiya vî
şerî naqede. Paşê Xwedê kerîm
e. Lê ava ko mengenêzyomê
wi je haie standin nema bi kêr
lèt. Ji ber ko êdî tê de tu ma¬
den ne maye. Ji lewre ev av
carekê din li sùna ko je hâte
kişandin nayet berdan. Ji ber
vê yekê di wan fabrîkan de
ji bejê ber bi behirê ve borîne
yanzdeh kilomêtir dirêj çêkiri¬
ne ù ava bêkêr di wan boriyan
re berdidin cihine ji peravan
dur. SMAÎNÈ SERHEDÎ
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TERSÊSEVÊ
1

Wekl her mileti di nav nie kurdan da jl
pir û hindik efsane ù derew bi cih bûne. Ji
van derewèn han; cin, şeytanqûnî û terşê şevê
di qorê pêşin da dimînin. Ji ber ko hin mirov
bi tişlên holê geleki bawer dibin ù heya zaro-
kên xwe ji pê dilirsinin; me dil heye ko di
wî warî da pir, hindik ramana xwe bijîn. Min
hêvî geleki mezin e ko, herçi kesên van nivi-
sanan bixwînin, êdi bi tijtên holê bawer nebin.

Bi vê gotinê bila hinek, me bi inkariya
cinan îlîham nekin. MaGr ko quran dibèje cin
hene, em nabêjin ko cin ntnin. Lê bi qasî
ko em bi rêbiriya cinan bawermend bin ji ne
dilxHpî ne. Cinên ko quran dibèje hene, ew
cismên lelif in. Ne ew bi çavan têne ditin ù ne
jl lêkiliya wan bi me heye. Bi tenê min divê
xwendevanên xwe serwext bikim ko, çirokên
di vî warî da hatine golin ji rùkî derew in ù

tu li i 11 a t î ji wan ra nîne '
Beri her lişti ya ko li min qewimiye de

bi ser û berê wê va bêjim ù pasè yen ko min
ji cimêran bihîstine jl yek bi yek, hejmar bi
hejmar di Hawarê da belav bikim.

Di dema qewimlna şolên holê da heke mi¬
rov netirse ù hinekî xwe ragire, wê di dawiyê
da agahi rastiyê bibe; lê tirsa malkambax pir
chran camêran şaş dike ù nahêle ko serwexti
rastiyê bibin. Dema di îialetèn holê da mirov
rasli ne nasî, ji lirsê derew têne pê. Derew
ji ne vir du wê da, derewèn bi qoç ù boç...

Di sala I924an da min hevde sal ji emrê
xwe qedandi bù ù pê kiri bù hejdehan. Weke
her sal, min bênderên colkar ù milêbayên xwe
bi xwe radikirin. Wè rojê diviya bù ez berim
ser bênderên xwe en gundê Xêjtùrê. Navbera
gundê me Narincê ù Xèstùrê saet ù nivek bù.
Ez ù serkarê xwe Mihemedè Esikè li bespên
xwe siwar bùn ù me berî da Xêşlurê. Wè
rojê ù roja dùlir me dawiya bênderan bi dest
xwe xist. Du xerbendeyan ji bi car hêstiran
zad li ser bênderan dikişandine gundê me.
Roja didowan bi êvarê ra soie nie qedi ù cihê
ko em tevi xerbeiuleyè barkêş hiçùna mal; li
ser bergera gundiyan ji bo xwarina sivè em
li Xêstùrè man.

Pişli ko me şiv xwar, em siwar bùn ù bi
rê kelin. Em giha bùn nivê rê ko, me dengê
zengilnn ù çargaviya lingên hêstiran biliisl; lê
çargaviyeke geleki bèhenid. Hîngê ez ù Mihe¬
med ji bo sekinandina hêstiran di devê rê da
peya bùn. Hêstir bi kùrani direvin; ewçend
ko, mirov hezra kesl User pista wan ne dikir.
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We hendî basî xoşîtir exönînewe

Bi vê hejmarê Gulavêj sala xwe a siseyan
diqedine ù pê li a çaran dike.

Di van sê salan" de Gulavêj di warèn za-
ninê de xebateke zor xebitiye û rexma her
diswariyè di derketinê de| dom kir û xizmetine
mezin gihaiidiye edehiyala me.

Gava mirov li nivîsarên Gulavêjê temaşa
dike bi fexr ù minetdatî dibîne ko Gulavêj di
dereca kovarèn ewropayi de kovareke mezin

' ù hêja ye.
Lê herweki ji nivisara gerlnendeyê wê,

mîrza Elaedin Secadi, dixuye Gulavêj ji ber
dirhav gelek zelimel kisandiye ù heye ko iro
jî ji lier vê yekê zelimetè dikişiiie.

Qedera hemî kovar ù rojnameyên kurdi
heta niho ev bù. Lê diviya bù Gulavêj ji vê
qederê bihula awarlin. Ji ber ko Gulavêj di
welateki welê de derlêt ko tê de milyonek
kurd heye ù di wê yek milyonê de bi hezaran
xwende hene.

Em ji hevala xwe re emirekidirêj ù miwe-
feqiyetine mezin hêvî dikin.

Di ni/.ikbùna hêstiran da", di pê ra bi lê ba-
randina keviran me hêstir dane sekinandin.
Osoyê xerbende li ser pista bêslira pêsin hişk
ù biring bù bù. Çiqas me deng lê dikir, h*
feyde bù, li nie venedigerand. Dawî me Oso li
ser pista lièslirè dani. Pel pel li çavèn me
dinèri ù zmanê wi ne digeriya. Min cigarek
vèxist ù dayê. Pişll çend gep dùyê xurt, zma¬
nê Oso lii ger ket; le gotin bi temami ji dêv
bi (lernedikeliii. Di pê pirsine dur ù dirêj ra,
bi tenê me ev golin je biliislin.

Min ter., şê şe. şe.. vè di.
Te li kû ù çilo di?
Di.. di îiew.. şo.. yê ziya.. reta Dar.. girê

da... î spi bù... seri li ber ez.. ma... nan bfi.
Dargir navê gorislaua gundê me Narincê
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ye. Darên gelekî mezin û kevin di wê goristanê
'«la hene ko bi şev geleki bi suhin ù tirs e.

Oso, ji çend salan da di xizmeta min da
bû, min rojekê ji rojan derew je ne diti bùn.
Ji Iëwre ez bi rastiya wî bawer bùm, lê ne
bi terşê şevê. Me Oso bi rê kir ù em jî ber ve
mal hatin.

Çiqas ko di biçùki da ez bi navê tersè
şevê hati bùm tirsandin ji, diviya bù me serek
lê bidana. Dema em gihêstin tala hewşoyê
ziyaretê, me herdûyan tiling li ber xwe rakirin
û berik ajotine dêv. Me xwe gihande ber hèwso
ji, hin tu tişt ne diyar bû. Herwekî ez çavên
xwe veqelêşim, mi çak dinèri. Pêne saniye
derbaz ne bù bùn ko, terşê sevè, herwekî Oso
goti xewinî; lê nejbi bilindiya minarekè, bi tene
bi bilindiya zilamekî dirêj...

Serè mihîna min giha bù ser dîwarê hèw¬
so. Gava terş rabù devê tiiingè digehèste pisirè.
Bê ko kèsêji xwe derbaz kim, min berê tilingê
da qefsingè. Sed xêra Xwedê, berî ko linge tilin¬
gê bikişinim kaztin pê ket.

Dema deng pê ket, min teişê şevê nas
kiri bù. Ji şerman destên min bi ber min da
hatine berdan, tu nema ko tiling di dest min
da bikeve. Ji ber ko dengê hati min, dengè seyekî
bû. Pişti ko min sed lanet li Oso xwend, em
hatin mal.

Gundi li odê rùnist! bûn. Gava me bi
serbatiya Oso ù kaztlna sê ji wan ra got, hln-
ga em ji xelkè gund serwextî rastiyê bûn.

Wê rojê seyekî biyani ù mezin hatiye
nava gund. Zarokên gund tevl san lê gihane
hev. Ewçend zarokan lê daye ù sehan
vegewixandiye ko liai lê ne hiştine. Dema
ji destè zarokan fililiye, di ber sêncên rezan
ra xwe avèliyê hewşoyê ziyarela goristanê.
Ji ber ko ji bêla goristanê ya din pez di mê-
xel da bù ù seyine geleki no li cem bûn, seyê
biyani nema dikare lê va derbaz be. Ji ber vê
yekê, xwe avèliye îiêw.şo; heya, ko pez ji mêxel
rabe ù ew ji berè xwe bide ciliekî.

Çaxa Oso tè, ji ber ko baya wi ji tiştekl
nîne; ji bo xwendina falihè li ber hèwso
disekine. Se jî di lièwso da dengê çeq ù reqa
lingên hêstiran dibihise ù xwe datine. Gava
Oso ji bo xwandina falihè disekine, se di me-
raqè da dimine ù dixwaze serè xwe hilde, ka
ew çeq ù leq kû da çû. Oso jî hingê çavêfi
xwe berdane nava hewşo. Dema se destên
xwe dide ser diwèr ù serè xwe bilind dike,
Oso ditirse ù seyê bi dirêjiya peyaki bi bilindiya.
minarekè an hin bilintir dibîne.

Ev e terşê şevê yê Oso je tirs! bù. Xwedê
hez bike di hejmara tê da ezê çiroka îwramê
dirêj binivisim.

OSMAN SEBRÎ

TRÊNEKE SIBÈRYAYÊ. ÛRIS LI VAN TRÊNAN JI FABRÎKÉN ROHELÊ TANG 0 HER
TEXLÎT HACETÊN CENGÈ SIWAR DIKIN Û WAN DITÎNIN QADA ŞERÊ ELEMANAN
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SÊREK BI DAREKÎ
Herweki ji hemiyan ra nas e, sèr li welatê

kurdanjpeyda nabin. Lê car-caran ji bêla Erebis-
tanê yek-yek riya xwe şaş dikin ù ber ve welatê
kurdan lên. Ev sèrên şaş bùyi di Kurdistanê
da bi rojan dijin, ne bi sal ù mehan.. Pir mi-
kûn e ko heri bi cih bûna Kurdan di kurdistanê
da, şêr liebùne. Ji xwe çirok ù meselokên
kurdan ji wê texmînè ji mirov ra çêdikin. Lê
çi fède ko herwekî kurdan gotiye: « serê du
beranan di beroşekê da nakele » kurd ù sèr
jî di erdeki da najin. Ji ber vê yekê ye ko sèr
li welatê kurdan peyda nabin ù yen ko bi rê
saşkirinê diçinè ji zùka têne kuşlin.

Di sala 1930 i da li Barzan, min relimell sèx
Evdirehmanè garisi nas kiri bû ù sereki dirêj bi
rehmeti ra bù bùm heval. Di nav çîrok ù

meselokên ko ji min ra goti da, çiroka şêreki
heye ko liêjayî gotinê ye. Di vè çirokê da
ji niêraniyè pirlir nefsiyeta kurdan bi ser ù

berê xwe va xweya dike ko ezè vi uli, di
dawiya bendè da serpilki binivisim. Sèxè
garisi got:

VAPOREKE EMÊRlKANÎ LI SER TAXOKÊ
248

« Di dema Bedir-Xan beglda şêrekl riya
xwe saş kiri bù û luiti bù dora Cizfrê. Du-sê
caran li ser riyan pez ù dewar kuşti bû. Gava
Bedir-Xan beg pê hesiya, birek siwar girt û
derkete rawa şêr. Ji ber ko şêr dernakeve
pêşberi qewetên ji hikmê xwe zêdetir, Bedir-
Xan begî şêr bi cî ne kir. Piştî ko hêviya xwe
ji ditina wi birl, di vegera mal da, holê délai
dane ban kirin: Kî ko şêr bikuje miré Botan
dé wî perù bike.

Wè rojê, ji bo peydakirina mecldiyekî (dayî-
na mir ) koçereki garisi dihat Cizîrê. Mêrikê
koçer i bê çek bù; lê darekî zexm i bi dest da
bù. Dema digihe êrdima ko şêr lê, di nişka va
direndeyeki xurt li pêş xwe dibîne. Rerl ko sèr
xwe bavèje ser wi, koçerê camêr darê xwe di
navçava sèr da lèdixe. Şêrê reben wekl rovlkî
li lier linge koçer bêcan dikeve erdê.

P 'şli kuşlina şêr, tiştek tê bira mêriKê
koçer. Ew tişl ji, ko direndeyê kuşti seyê mîr
be.. Li ser vè texmînê, ji bo ko gewriya xwe
neile dest peyayên mir; beri bistekê ji wê
êrJimè bi dur dikeve ù diçe Cizirê,

Di pê koçer ra, botiyeki şareza di wî cih
ra derbas dibe. Gava şêr bê¬
can li erdê ramediyayî dibine,
devê tilinga xwe dide bin guhê
şêrê bêcan ù dileqîne. Paşê
cendekê şêr di ker* dike ù
Une Birca-belek nik;mir.

Gava çavên xulaman bi
cendekê sèr dikeve, zùka haya
mir dikin. Mîr jî ji bo perûki-
rinê mêrik dixwaze nik xwe.
Dema çav bi mêrik dikeve ù
hin pirs je dike dizane ko
mêrik sèr ne kuştiye. [Di wê
navberê (la, xulam ji baya mil'
dikin ko birina şêr bi xwin
ne bûye. Li ser wè yekê, mir
carekê din\lelabin di le ban ki¬
rin; lie ka yê şêr kuşli ki ye.

Di wê navberê da mêrikê
koçer çiroka xwe ù duende ji
yeki dikançî ra dibèje ù lex-
mina xwe ya ko seyê mir hesi-
bandiye je ra bi ser va zêde
dike. Di wê dem* da ye ko
dengê délai dikeve guhên wan.
Hinga dikançi ji koçer dipirse,
ka seyê mir ê ko kuştl I çawa
bûye. Gava koçer je ra salix
dide, dikançi le dighê ù dibè¬
je: yè te kuşti ne seyê mir e,
ew şêr e. De zù rabe hère cem
mir û perùya xwe bistine.
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Mêrikê koçer tê pêş Birca-belek ù cendekê
dfrende dibîne û ji yen dora xwe ra dtbêje:
Heke ne ev birina li serè sèr bùna, min dikari
bû bêjim ko min ew bi vi dari kuşt.

; Xulaman gotinèn mêrikê koçer gihandine
mir. Dema koçer birin pêşberi mîr ù mir dit
mêrikê koçer çiqasi zexm e, hinekl baweri je
ra çêbù ko ew mirov dikare şêreki bi dareki
bikuje. Li ser wê, ev axaftin di navbera wan
da çêdibe.

Mir kuro te ev şêr kuşt?
Koçer Ezbeni heke ne ev birina li seri

bûya, min de bigota erê min kuşt.
Mir -De bêje, ka te çawan kuşt?..
Koçer Ezbeni, herwekî tu sèr bi û ez jî

ez bim, gava xwest xwe bavêje ser min, min
ya darê xwe holê rakir ù di navçava wî da lê
da ( hingê eger xulaman destê koçer ne girti
bûna, ne dur bù ko di navçava mir da ji
danîna ).

Hinga mir got: Erê camêr te ev sera kuş-
tiye. De bêje, ka çi dixwazi ez hidime te.

Koçer Ezbeni, bi saya serê mir tiştekî
oiïn 1 ltêm tine. Bi tenê ez hewceyi mecîdiyeki
tpe, ko ew ji ji bo berevkerê dayina mir e.

Mir Koçerê min,, ji iro bi sùn da nema
berevker dayinê ji te distine Ji vê pê ve tu çi

dixwazi?
Koçer Mirim, min tiling. heye, min pez

ù dewar heye û zad û xwarina min ji heye;
ji van pêva ji min tiştek navê.

Bedir-Xan begî çi kir, nikari bû tiştekt bi
mêrikê koçer bide xwestin. Dawi émir da
xulaman ù koçer birin sûkê; ji wî ù zarokên
wi ra gelek cil ù kinc kirin û şûr û tifingeke
bi zîv lamandî ji dan-ê ù koçer bi rê kirin ».

Ji vè çiroka han qenc xweya dike ko rûyê
kurdan ji xweslinê pir dièse. Ji vê pêva, mêrê
kurd çi inêraniyeke mezin bike, pê dilgir nabe.
Çima ko kirina tu tiştî ji mêran ra ecêb nayê-
te ditin. Mafir ko di nav kurdan da ji bo
mêran û mêraniyê ev raman heye, « tùya ko
mêr nikarin nîn e » lier tişt û kirin wek-xwe
dixweye. Bila ji vê gotina min neyête zanin
ko kurd heqê mêraniyê nizanin. Di vi warl
da ramana kurdan ji bîkmetê ne dur e. Ma¬
fir ko mêr e; lier tişlî dikare. Herweki comerdl
ji şalian ra nabe pesin; çima ko sali ne comerd
( çikos ) nabin. kurd jî welê bê mèrani nabin.
Li nav gel ù miletèn din ji bo mêraniyek
holê şi'r û kilêban dinivisin; lême kuidan; heke
ne sèxè garisî bùna, ev çîrok jl wenda dibû.
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ELEMAN
RO DI ÇI HALÎ DE NE?

WEK HALÊ 1918AN

Vê paşiyê yekî biyanî ji
ber lepên elemanan xwe xelas
kiriye ù hatiye Londrê. Vî
zilamî ti.ştên ko li Berlînê ù li
bajarên Bavyêrayê û di Rê-
naniyê de dîline ji rojnameva-
nên Londrê re qise kirine.

Li gora wi zilamî piraniya
elemanan ji zefereke tekùz ù
qehar re nema bawer dikin.
I.è dibéjin ko Hitler wê bikare
Elemanyayê bigehînc silheke
maqùl. Yanî llîller wê bikare
Elemanyayê ji talûka bolşêvi-
kan ù ji islîlake anglosaksonan
xelas bike. Ji lewre ù rexma
her tişlî manewiyeta elemanan
helanî îro jî qenc dikare bête
hesêb. Hîller li nik xelkê xwe
hêj bi qedir e. Lê eleman nema
bawer dikin herwekî berî du
salan bawer dikirin ko llîller
layixtî ye; heçko texlîlek
Xwedê ye.

Ewi zilamî çend caran bi
elemanan [re di heqê vî şeri
û dawiya Elemanyayê de da
ù slandiye. Eleman dibéjin:
« Hemî qewetên Elemanyayê
di keleha Ewropayê de wê bêne
ïicsidundin. Ev kelch naycle
zeml kirin. Oris wê bizanin
ko di xizmcla anglosaksonan
de bi tenè cw in ko şer dikin
ù xwîna xweji bona wan diri-
jînin. Ji lewre ewê êrîça xwe
bisekininin ù nema ([esta roavê
bikin. Ji xwe heke ùris dil
kirin ko derbasî xeta ko llîller
daniye, bibin hingê di pêsberê
xwe de ne bi tenè Elemanyê
û hevalben dên wê, lé hemî
Ewropayê de peyda bikin.
Heye ko ùris hevalbendên
xwe anglosaksonan jî li ser vê

10

JI FABRÎKEYÊN EMÊRÎKANÎ YEK YA BALAFIRAN

reyè bibinin. Ji ber ko anglo-
sakson naxwazin Rùsyeke
mizefer bibînin. Ji ber ko ew jî
bi talûka sor hesiyane ».

Ji van gotinan dixuye ko
elemanên ko imîda zeferè win¬
da kirine bawer dikin ko bi
lihevhalinekô an bi ûris
an bi anglosaksonan re ewê
bikarin xwe ji perişaniyê
xelas bikin.

Li destpêka Kanûna-paşîn
bi rû va dikan û deslegahên
piçûk dihatin girtin. Xwedî ù

emeleyên wan dikan ù desle"-

geban rèdikirin ordiwè an
xizmeline din. Zadê elemanan
kêm bùye. Kùçeyên Herlînê
rêvin in. Xelk cilinc qcrade
li xwe dikin. Jin ù mêr soline
welê bi pè dikin ko pehniya
wan ji dar in: lexlîtek qebqab.

îcar ev zilam dibèje ko
halê elemanan dimîne halê
wan yê sala 1918an. Lê mane-
wiyat çêtir e. Ji ber ko di nav
xelkê de sivîl ne mane ù herkes
esker e.

Mêrikê me di bombara-
nên bajarê Kclonyoyê de hazir
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bùye. Mêrik di vê babetê de
dibèje: « Taxine bajêr hebûn
ko bi temamî xerab dibùn. Lê
xelk li ber disekine ù teliemil
dike. Carekê ez di zêrzeminekê
de bùm. Di nav peyan de'du
esker jihebùn. Ev her du esker
bi îzin hati bùn gundê xwe.
Di dora me de xanî hildiwe-
şiyan. Dengê bombeyên fêris
guhên mirov ker dikirin. Dinav
xelkê de ji herkesî bêtir wan
her du eskeran esebiyetê çanî
didan. Ji ber ko ev cara pêşîn
bù ko ew diketin zêrzemînê.
Ez bi xwe ne ewçend rajhet
bùm. Lê gava min eleman di
ezêb de didîtin ez kêfxweş
dihùm. Di wê bombaranê . de
fabrîkeke elêklrîkê xerab bù
bû ».

Tislên ko mêrikê me di
Elemanyayê de dîtine ev in.;Lê
bêî wi ji eşkere ye ko eleman
bi xwe jî bîr dibine ko ev şer
winda kirine û Hîtler nema
dikare vî berî bibe seri.

XELÎLÊ GENCO
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SEHÊN ZOZANAN
Nêçîrvanê Hawarê û çîroka sehê wî anî

bîra min: Sehê zozanan.
Çiroka sehên zozanan ne derew e ù ne tiştekî

xeyalî ye. Min, bi çavê xwe ne dîtiye, lê min
bi guhê xwe bihîstiye. Y'ê koji min re gotiye
ne merivekî tenê ye, dido ne., yek je, ji Zibdanê
Salih begê Remedan e.. yê din jî, ji eşrafê
Qunêterê Dawid efendi ye.. Min ji her diwan
jî wisan bihîst:

Ji berê de, ji Kurdistanê pez tê Sûriyê,
Felestînê û carina diçe heta' Misrê jî.. Pezên
Kurdistanê li bazarên van welatan pir meqb-
bùl e.. Je re pezê mor dibéjin..

Carekê, tacirekî, ji dora Erziromê pezê xwe
aniye Sûriyê ù qederekî li Zibdanê maye. Zi-
vistan pir sert hatiye, gelek berf bariyaye,
nikarî bûye ji Zibdanê derkeve ù pêş da hère.
Paşê mecbûr bùye, pezê xwe li Zibdanê firo-
tiye, mêvandarê xwe.. Bi tacirre sehekî zozanan
jî hebùye ko bi rê da pezê wî ji guran dipa-
rast.. Mêvandar, rù avêtiye ser wî ù je kûçi-
kê wî xwestiye. Wî jî, ji ber heqê mêvaniyê fedî
kiriye û sehê xwe ê qilçiq-şîn, bilind ù ser-
mezin, gurxenêq pêşkêşî mêvandarê xwe kiriye
û vegeriyaye welêt: Erziromê...

Wê çaxê li Zibdanê rêl ù deviyên bi histiri
tijî.. hebûne, ko wargehè gelek gur ù hin
tebayên din en kùvi bùne; ù tucaran eman ne,
didan pezê wî welatî... Lê piştî ko sehê zozanên
Kurdistanê li wir xuya dibe, gur ù tebayê din
ne wêrî bùn nêzîkî pez bibin.. Sehê zozanan
xwelî li serê wan dikir...

Piştî çend salan.. sehê zozana, êdî pîr
bû bù. Carekê, di nav wan deviyan de, gur
lê dicivin ù wî gelek perîşan dikin. Gava ve-
digere mal, xwedî wî dibîne ko laşê wî gis
birin bùye, ù ji birînên wî xwîn diherike.
Xwedî pir li ber keliye; birînên wi girêdaye..

Sibetir seh wenda dibe, xwediyê wî pir
'lê digère, nabîne.. dibèje qey ji ber birînên
xwe li cîkî ketiye û miriye...

Qederê du mehan derbas dibe, xwedîyê
wî dibîne ko sehê wî ji nişka ve xuya bû.
Lê ne bi tenê; pê re du sehên din hene ko ji
wî bilintir ù gir û ji wî hêj ciwantirin. Ew
ji di rengê wi de bùne: qilçiq-.şînl Mêrik, pir
kefxweş dibe, heke baskên wî hebiwana ewê
ji kêfa bifïriya.. Ji mêvanê xwe re hema bi lez
û bez berxekî serjê dike û li ber wan datîne..

Her sê kûçik wê şevê xwe rehet dikin.
Sibehê, sehê pîr dikeve pêşîyê û her diwên ci¬
wan didin dû wî.. Xwedî jî dizane ko hik-
metek di vî işî de heye, ew ji pê wan dikeve..

Seh berê xwe dide nava deviyan.. wargehè
guran. Cara pêsïn ew bi tenê diçe nav deviyan,
her diwên ciwan xwe li pas vardiqilînin.. Vêcar
gur dajon ser sehê pîr.. Hingî, her diwên ciwan
mîna birûskê xwe dirêjî ser guran dikin. Gur
çel-pênceyek hebûn. Serekî mezin di nav wan de
dibe.. Lê seh, nemaze her diwên ciwan zora
wan dibin ù guran yek bi yek dixeniqînin.." ù
heyfa sehê pîr ji wan hiltînin.. Paşê, vedigerin
mala mêrik.. xwîn, bi ser çav û guhê wan ve
diherike.. Mêrik, dîsa ji wan re berxekî ser¬

jê dike ù birînên wan derman dike. Lê mixabin,
sibehê gava xwedî ji xew radihe û li dora xwe
dinêre her sê seh jî xuya nakin.

Pistî çend salan, mêrikê erziromî û mêri¬
kê zebdanî hevdu li Sûriyê dibînin. Zebdanî
çîroka sehê xwe, ji dostê xwe yê erziromî re
dibèje... Erziromî jî dibèje: Belê, xebera te ye..
Seh, pîr bù bù, bi guran nikarî bû û birindar
bû bû.. Rojekê min dî ji nişkava xuya kir,
pistî du-sê rojan ew û her du cewrên xwe
wenda bùn ù piştî mehekê dîsa her sêjî xuya
bùn. Her du sehên ciwan cewrên wê bûn.. Piştî
du-sê mehan ew bi xwe mir, cewrên wê man..
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ZIWACA KO
SES SAETAN DOM KIR

Di vî şerî de jin jî gelekî bi kêr tên û di
her kar ù wezîfê de xizmetê dibinin. Yeke emê¬
rikani, bû bù nexwe.şnêr û hati bù giravên
Filipînê; berî ko girav bikevin destê japonan.
Nexweşnêrê biserhatiya xwe ji rojnemevaneki
re qise kiriye ù gotiye:

« Êvara roja ko em gihaşti bùn Senten-
bergê reisê klùba zabitan em ezimandi bùn şîvê
da ko em ù zabitên kelehê hevûdin nas bikin.
Di nav wan zabitan de lyotnanek hebû, bi
navê Emanoôl Engel. Li rex lyotnên keçikeke
çeleng ù spehî rùnisti bû.

Nizanim cire çavên min.ji wi zabitî ne
dibùn ù gava wi jî li min dinihêrt rùyê min
sor dibû ù dilê min bi awaki neadetî hiltavêt.
Herçi keçika rex, keçika délai, min je qet
hez ne kiri bù. Ne ko bi lenô min je liez ne
dikir. Lêbelê min dixwest xerabîkê pê bikim.
Ma cire?, l'islre min zanî.

Herçî lyotnan, min ji bona wî digot, mirov
di welalê xeribiyê de ji hem.şehriyên xwe ji her
wextî bêtir hez dike. Ma en din jî ne hemşeh-
riyên min, ma ew jî ne emerikanî bùn. Ma
keçik, ew jî ne emêrikani, ew jî ne henişehriva
min bù?...

Qişla Emanoêl nîzingî xeslexana me bù. Ji
lewre me hevûdin her ù her didîtin ù pev re
derdiketin gerè û di nav darislanên giravê de
digeriyan ù bi axaftinine xwes. ù cazibedar
me xwe ji bir dikir, me terka vê dinyayê dida
û em diçûn dinyayên xewin ù xiyalan. Dengê
top ù tifingan em ji wê xewinê hişyar dikirin;
wî berê xwe dida çeperan, ez diçûn xestexanê.

Japoniyan hicùma xwe ewçend şidand ko
tukesî nema dikarî bû xwe ji cihê xwe tev bide-
Qederê du heftan em di vî hali de man û min
ù Emanoyêl Engel nema hevûdin dît. Me terka'
keleha xwe jî da ù em çûn girava Batanê.
Min dikir ne dikir saxlûxa Emonoêl hîlnetanï.
Lê xiyala wî terka min ne dida. Bi şev bi roj*
gava min nexweşên xwe derman dikirin, ew
her bi min re bù.

Min ji xwe dipirsî, gelo rojekê ezê wi"
bibînim. Xwedê bi me re rast hilanî. Emanoêl
digel betariya xwe hati bù nîzingî xestexana
ko ez lê bùm û sàslùxa min hilanî bù. Rojekê
ft ji nişkekê ve min Emanoêlê xwe li ber deri¬
yê xestexana xwe dit. Ma Xwedê, jî vê hevdù-'
dîtinê meztir çi dikarî bù bidit min. Ji nù ve,
li serè du sê rojan carekê be ji, me hevûdin-
didît û ji yek piyanê ù dilop dilop me şeraba'
evinê vedixwar. Lê hêj qanùn ù şerietê em bi
hev ye girêneda bùn. Me qerara ziwacê da ù
me daxwaza xwe gote keşan.

Li 9ê Sibatê di rêleke Batanê de mehira
me birîn. Heçko me xwe ji mintiqa êgir dur
xisti bù. Digel vê hindê carina obùsekê şax û
çiqilên daran dişkênand, sînga erdê diqelaşt ù
di nav axê de li yeki riïiber digeriya.

Bùk ù zava qederê ses saetan em li cem-
hev man. Şer ji nù ve xurt bù ù min nema
mêrê xwe dît. Min hero çavên xwe li lîsteyèn
fermandariyê digerand. Rojekê min di lîstekft
de navê mêrê xwe dît. Li rex navê mêrê min.
ev gotin hebû « windabùyî » Li ser vê yekê li
deftera xestaxanê ù li rex navê min ji nivî¬
sandin: « Nexwesnêra bi ».

Lê dilê min ji min re dibèje ko Emanoêl
winda ne bùye ù rojekê ezê mêrê xwe peyda
bikim ». CEMÎLÊ TACO
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ORDIWA ÎSVEÇÎ
DI DESTÊN ÛKRANYAYÉ DE

Beriya niho jî li Okranyayê serine mezin
çêbûne ù di reya Moskoyê de ordûne mezin
şikestine. Şerê ko em îro dikin qala wî bikin
di sala 1709an û di wextê çarê rùsî Pêtroyê
mezin de çêbùye. Neyarê Pêtro, qralê îsvêçê
Şarlê 12an bù. Pêtroyê mezin ji alîkî di hundir
de xelk ù welatê xwe ê bişûndemayî ber bi.
pêş dibir û ji aliyê din tixùbên kişwerê xwe
saz dikir.

Ji ûrisan re di behira Baltîqê de benderek
diviya bû. Ji ber ko erdê welatê ùris ne digi-
haşte wê behirê. Peravên wê behirê di destên
îsveçiyan de bùn ù hingê îsvêç ù Norvêj yek
dewlet bùn ù îsvêç xurt bù.

Pêtroyê mezin ji Şarlê 12an bendera Nor
-vayê an bendereke din xwesti bù. Qralê îsvêçê
ê ciwan ïarlê 12an qima xwe pê ne ani û ajote
ser Pêtroyê mezin.

Di sala 1709an û di Norvayê de eskerên
lsvêçî en birçi ù qefllî barê xwe li barê ûri¬
san dan ù ew şkênandin ù bi sùn de avêtin.

Lê Şarlê 12an li sùna ko bide pev eskerên
rûsî en şikesti berê xwe dide Polonyayê ù wê
safî dike. Di vê navê de çarê ûrisan ordiwa
xwe ji nù ve saz dike û li hêviya dijminê
xwe dimîne.

Sari di ser çemê Vîstùl ê cemidî re
derbas dibe ù dide pey Pêtro. Xelkê ko ji
vewîniyên Pêtro ne razi bùn dikevin ordiwa
Sarl^û'ordiwa îsvêçî bi vî awayî xurtir dibe.
Sari dixwaze berê xwe bide^Moskoyê. Lê li ser
şîretên nedîmên xwe li Mohîlêvê disekine ù
berê xwe dide Ûkranyayê. Plana sari ev e: di
Okranyayê de giraniya ordiwa rûsî mehiw
kirin û ùris bi vî awayi mecbùrî lesli-nê kirin.

DI PESil-iKÊ DE KREWZOREKE EMÊRtiîANl E UIRÎNDAR
1 A ')"'(

Zivistana wê salé nemaze xurt bû. Tê'yrên
ko di ezmanan de diflrin ji xurtiya sermayê
diqefilîn, dimirin û diketin erdê. Ordiwa Îsvêçî
ji sermê û ji nêzan pêrîşan e. Eskerên îsvêçî
di nav berfè de koxîkine xwe çêdikin. Lê îşê
wan zehmet e.

Sari çavên xwe berdide bajarê Potlavayê.
Hingê Pollave keleheke piçûk bû; 8000 eskerên
rùsî tê de hebûn. Sari bi 18000 eskerên xwe
ù bi 15000 qezaqan li Poltavayê wer têt. Es¬
kerên Potlavayê heta hatina piştmêrên xwe li
ber îsveçiyan disekinin ù terka keleha xwe
nadin. îsvêçî perîşan in.

Di vê navê de Pêtro digel 70 000 esker û
topçiyên xwe digehe qada şer.. Ûris bi rê ve
li karwanên îsveçiyan dixin ù nan ù cebir-
xaneyên wan dibin.

Sari mîr ù mêrekî qenc û çavsor e. Rexma
her ti.ştî xwe nade pas. Li 8ê Tîrmehê çarê
ûrisan eskerên xwe dixe nizama cengê ù ji
keminê derdikeve. 25000 esker ù car topên
hesinî amadeyi hicûmê ne. Ûris agir dikin. Sari î
birindar liserdarûbestekêye. Ji darùbestê emirê
xwe dide û siwarên wî radibin hicùmê. Şerekî
no ye. Di bin fermandarê rùsî Mençîkof de
sê hesp têne kuştin. Siwarên îsvêçî sefa ûrisan
diqelêşînin ù wan ji hev de dixin.

Lê Pêtro dertêt pêşiya siwarên xwe en
perîsanbùyî, nav dide wan, wan dide hev û
sefa xwe ji nù ve saz dike û berdide ser
îsveçiyan.

Topên Pêtro ji agir vedimizin ser eskerên
Sari. îsvêçî nema dikarin. Ji mile din Pêlro
bi birek siwaran re Mençikof di.şîne pişta xetên
dijmin. Cebirxaneyên îsveçiyan ne mane. Digel
vê hindê îsvêçî ji nù ve xwe pêk ditînin û
berdidin ûrisan. Ûris li ber disekinin.

Pêtro dixwaze dijminê xwe yekcar ji dest-
hilanînê bêxe. Car, eskerên xwe radike ber-
hicûmê. îsvêçî dişkên, Mençikof dide pey û
wan tajo heta Dinyêpr. Sari ji nù ve birindar
dibe; H çem dibore ù digehe Oçekovê. îsvêçî
şikesline, Pêtro mizefer e.

Wè êvarè, Pêtro genêralên îsvêçî yen ko
hêsîr ketine destê ûrisan diezimine şîvê ù
sùrên wan bi sùn de vedigerîne.

Dîsa wê êvarè Pêlro ji peyakî xwe re
mektùbek dinivîsîne û tê de dibèje: « Bi émir
ù arikariya Xwedê me keviré Pêtrogradê ê
pê.şîn danî ».

Pêlro digehe peravên behira Baltiqê û lê
bajarekî nû ava dike ù navê xwe lê dike. Di
wextê çaran de ew bajar, Pêtrograd, payîtextê
ûrisan bù. Pistî bolsèvikiyé Lênîn payîtext gu-
haste Moskoyê ù I'îtrograd bû Leningrad.
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DINAV
MIROVEN ÎNSANXWER DE

Çawişekî ewistralî, bi navê Bîter Bob, di
Bwaderkenarê de û digel emêrîkaniyan şerê
japonan kiriye ù ketiye nav mirovên ko goştê
Insên dixwin. Wî çawîşi^biserhatiya xwe qise
kiriye ù gotiye:

« Piştî ko me halafirgeha Henderson bi sùn
de vegerand fermandariyê qerara xwe da ko
çarnikarên balalirgehê ji dijmin paqij bike. Bi
rasti japoniyan piştî ko terka balafirgehê da
bûn bi mifrizeyine piçûk di dora balafirgehê
de asê bù bùn. Fermandariyê em bi kewteyine
xweser lêk vekirine ù em şandine pey dijmin.

Min, digel kewteyê xwe berê xwe da bû
bakur. Bi şev, di heyveronekè de, me dirêjî
dijmin kir. Dijmin beriya êrîşê li me hişyar
bû bû ù li benda me dima'. Japoniyan pistî
ko çend tifing berdane me, xwe dan pas; me
da pey hetanî ko dinya li me bù zelal. Me li
dora xwe nihêrt, em keti bûn rêlekê de; rêlek
ji wan rêlên bê pîvan û bê dawi.

Min dikir ez kewteyê xwe bi sùn de vege-
rlnim ù berê wi bidim balafirgehê. Lê hevalên
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min qîma xwe pê ne anîn. Bi vê rêvéçûnê, bî
rêveçûna di rêke nenas de kêfxweş dibûn. Me-

reya xwe winda kiri bû ù japoni ji peyda ne
kiri bùn. Me berê xwe ji hindavekê dida
hindaveke din, bêi ko em bizanin em li kCt

derê ne. Me dida şiverêkê, bi hêviya- ko em" jï
rêlê derkevin ù xwe bigehinin cadê. Lê gavff
rêl diqediya çem an goltikek derdiket pêşiya
me ù em bi sùn de vedigeriyan.

Bi vî awayî rojên me bûne dido û me tu.
şopa japoniyan hilnani ù me reya xwe ji winda
kir. Bi imida ko em dijmin bi cihê xwe bihe-r
sinîn me çend derb berdan hewayê. Lê bê fêde;
japoniyan xuya ne kir.

Em westiya bûn. Me xwe da şikeftekê. Jt
hevalên me Gloç û Froli li ber dêri man us

nobet digirtin. Herçi | ez û hevalên xwe em
hemi di xeweke giran re çù bûn.

Şev çû bû nivê sevè. Em bi teqîna bi du
derbên tifingan hişyar bûn û me berê xwe
da dêri. Me bawer dikir ko vê carê mejapont
peyda kiri bùn. Glaç û Froti je ve dihatin ù
tiştek bi erdê re kaş dikirin. Gava me nîzingî
li wan kir me dît ko ew tişt meymûnekî fêris-
e. Her diwan digot:

Me got yekî japoni ye ù>

di nav çiqilên daran re li me-

temaşa dike. Di tariya şevê de
çavên wi jî diçirisin.

Em tev de keniyan û ne¬

ma nivistin. Bi şefeqê ve me
terka şikeltê da ù me dest bi
îşê xwe kir. Em li japoniyan
digeriyan.

Rojên me bû bûn pêne;
em raslî peyakî giravê hatin.
Me pê re bi Işaretan xeber da.
Mêrik digote me ko di mintiqa
ko em lé bûn de peyayên insan-
xwer hene ù pêşiya me bi
ava gol ù çeman girti ye û ji
nie re çêtir e ko em vegerin
bataflrgeha Henderson. Lê
hevalên min qima xwe bi go-
tinên mêrik ne tanin, pê didan
erdê û dixwestin şopa japo¬
niyan peyda bikin.

Li roja şeşan zadê me
xelas bû. Lê em li ber ne
diketin. Ji ber ko cihê ko em
lê bùn ji darên bifêkl ù tey-
ran tiji bû. Herçî av, ji xwe
gelek caran em di nav avê de
diçûn. Bi tenê tayê em diêşan-
din. Şeş ji hevalên me pê ketin.BARKÊŞ

9rU

DINAV
MIROVEN ÎNSANXWER DE

Çawişekî ewistralî, bi navê Bîter Bob, di
Bwaderkenarê de û digel emêrîkaniyan şerê
japonan kiriye ù ketiye nav mirovên ko goştê
Insên dixwin. Wî çawîşi^biserhatiya xwe qise
kiriye ù gotiye:

« Piştî ko me halafirgeha Henderson bi sùn
de vegerand fermandariyê qerara xwe da ko
çarnikarên balalirgehê ji dijmin paqij bike. Bi
rasti japoniyan piştî ko terka balafirgehê da
bûn bi mifrizeyine piçûk di dora balafirgehê
de asê bù bùn. Fermandariyê em bi kewteyine
xweser lêk vekirine ù em şandine pey dijmin.

Min, digel kewteyê xwe berê xwe da bû
bakur. Bi şev, di heyveronekè de, me dirêjî
dijmin kir. Dijmin beriya êrîşê li me hişyar
bû bû ù li benda me dima'. Japoniyan pistî
ko çend tifing berdane me, xwe dan pas; me
da pey hetanî ko dinya li me bù zelal. Me li
dora xwe nihêrt, em keti bûn rêlekê de; rêlek
ji wan rêlên bê pîvan û bê dawi.

Min dikir ez kewteyê xwe bi sùn de vege-
rlnim ù berê wi bidim balafirgehê. Lê hevalên

~1

PERWANA VEPOREKE
14

min qîma xwe pê ne anîn. Bi vê rêvéçûnê, bî
rêveçûna di rêke nenas de kêfxweş dibûn. Me-

reya xwe winda kiri bû ù japoni ji peyda ne
kiri bùn. Me berê xwe ji hindavekê dida
hindaveke din, bêi ko em bizanin em li kCt

derê ne. Me dida şiverêkê, bi hêviya- ko em" jï
rêlê derkevin ù xwe bigehinin cadê. Lê gavff
rêl diqediya çem an goltikek derdiket pêşiya
me ù em bi sùn de vedigeriyan.

Bi vî awayî rojên me bûne dido û me tu.
şopa japoniyan hilnani ù me reya xwe ji winda
kir. Bi imida ko em dijmin bi cihê xwe bihe-r
sinîn me çend derb berdan hewayê. Lê bê fêde;
japoniyan xuya ne kir.

Em westiya bûn. Me xwe da şikeftekê. Jt
hevalên me Gloç û Froli li ber dêri man us

nobet digirtin. Herçi | ez û hevalên xwe em
hemi di xeweke giran re çù bûn.

Şev çû bû nivê sevè. Em bi teqîna bi du
derbên tifingan hişyar bûn û me berê xwe
da dêri. Me bawer dikir ko vê carê mejapont
peyda kiri bùn. Glaç û Froti je ve dihatin ù
tiştek bi erdê re kaş dikirin. Gava me nîzingî
li wan kir me dît ko ew tişt meymûnekî fêris-
e. Her diwan digot:

Me got yekî japoni ye ù>

di nav çiqilên daran re li me-

temaşa dike. Di tariya şevê de
çavên wi jî diçirisin.

Em tev de keniyan û ne¬

ma nivistin. Bi şefeqê ve me
terka şikeltê da ù me dest bi
îşê xwe kir. Em li japoniyan
digeriyan.

Rojên me bû bûn pêne;
em raslî peyakî giravê hatin.
Me pê re bi Işaretan xeber da.
Mêrik digote me ko di mintiqa
ko em lé bûn de peyayên insan-
xwer hene ù pêşiya me bi
ava gol ù çeman girti ye û ji
nie re çêtir e ko em vegerin
bataflrgeha Henderson. Lê
hevalên min qima xwe bi go-
tinên mêrik ne tanin, pê didan
erdê û dixwestin şopa japo¬
niyan peyda bikin.

Li roja şeşan zadê me
xelas bû. Lê em li ber ne
diketin. Ji ber ko cihê ko em
lê bùn ji darên bifêkl ù tey-
ran tiji bû. Herçî av, ji xwe
gelek caran em di nav avê de
diçûn. Bi tenê tayê em diêşan-
din. Şeş ji hevalên me pê ketin.BARKÊŞ

9rU



Tayê ewçend hikim li wan kiri bû ko
ewàn nema dikarî bimeşin. Gava me dit ko
jiyîna hevalên me di talùkê de ye me qerara
vegerê da. Lê êdi reya vegerê ji bi dest ne
diket.

Me bi dor nexweşên xwe hildigirtin ù em
li'reya vegarê digerivan. Rojekê, ji niskekè ve
-di nav daran re çend peyayên rùt û tazi li
me der bùn. Bê şik peyayên însanxwer ew
bi xwe bùn. Porên wan gijgiji, çavên wan wek
rejùya reş ya ko hèj nù agir pè ketiye çişk
vedimistin. Bi kenine xebîs dikenin ù li me
dinihêrtin. Niyeta wan di. kenê wan de xuya
dikir. Me xwe da ber taldan ù me agir kir.
Me dido ji wan kuştiri û en mayin baz dan.
Bivê nevê xelkê wan ewê li me bigeriyane ù

bixwestana ko heyfa-pe}'ayên xwe ji me hilinin.
Ji lewra me berê xwe ji liindava ko peyayên
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insanxwer je xuya kiri bûn, bada û me qesta
hindaveke din kir. Me dixwest em ji wan bi
dur bikevin.

Şev ù rojekê em bi rê ve çûn. Lê taqet
di me de ne ma bû. Em hineki rûniştin û me
fêkiyin dane hev. Di vê navê de kêvroşkekê ji
ber me baz da. Hevalekî me da pey. Piştî niv
saetê hevalê me bi rûyeki bi ken vegeriya,
mizgini da me ù got: Me rêl xelas kirine; pê-
şiya me deşt e.

Me xwe ji cihê xwe tev ne da û şeva xwe
lê derbas kir. Bi spêde ve em bi rê ketin ù
gibaşlin deştê. Deşteke bê xêr, ne dar ne ji
şînahi lê hene. Rojê pê de em bi rê ve çûn.
Li me bù şev; şeveke sehrawî, 'serma, seqem.
Tu ardu bi dest ne ket. Fêkiyên ko mejirêlê
bi xwe re ani bùn me ew jî xwarin.

Sibetirê em li xwe heyiri man. Hin hevalên
me digot, emê di vê
deştê de ji tihinan û ji
birçînan bimirin. Hinên
din digot heye ko rê li
pèsiya me ye. Herçî ez,

min nema dikarî bû ez

qerarekê bidim. Em di
vê stexaliyè de bùn
ko di ser me re balaO-

. rek derbas bû. Me stêr-
kên wê dîlin; balafireke
emêrikani. Me desfma-
lên xwe li ba kirin û
îşaretdan balafirê. Bala¬

fir çend caran di ser me
re geriya û ji me re
kaxezek avêt.

Balaf'trvanan |di ka-
xezô de digot, me hon
ditine lê divêt em vege-
rin wargehè xwe. Emê
ji we re balafirine din
bişinin.

Piştî du saelan deh
balalirên emêrîkanî ha¬

tin ù em vegerandin
balaflrgeha Henderson.
Me ji balafirvanan zani
ko japonî ji me bi
tenê heşt kîlomêtiran
dur bûne.

HESENÊ MISTÊTANG A'N
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insanxwer je xuya kiri bûn, bada û me qesta
hindaveke din kir. Me dixwest em ji wan bi
dur bikevin.

Şev ù rojekê em bi rê ve çûn. Lê taqet
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dur bûne.
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CIVATA BÊDENG
Di heyamêh berê de pergala Ecemistanê ji

hin bûyerên derve û ji bêtevdîriya hundir
pergala wan hinek ji llev keti bù. Ji bo danîna
awa û bingehekî zanistî hin xortèn xwende û
welatparêz diva bû. Ri vê . hêncetê çirûskên
jîriyê di çavên hin Xwendeyên wan de birûsk
da ù li bajarê Hemdanê civatek, bi navê
«civala bêdeng»
saz kirin. Pro-
nivîsa civatê bi
kurtî ev bù:

Civat ji sê
deqan teva di¬
be. Libat sed in;
ne kêm ne ji
zêde. Awayè
xebatê: Pir bi-
flkirin ù hindik
binivîsin. Peyiv
yekcar hindik.

Armanca ci¬

vatê bi dengekî
bilind di rohe-
lat de bilav bù.
Heçi pispor ù
welatparêz ber
bi vê bilingehê
ve dibeziyan.
Her kesî dixwe¬
st ko bi têkiliya
vê civatê bex-
tiyar bibe. Yek
bi navê bijî.şkê
Zîb berî ko xwe
bigine civatê
resbelekek ji
wan re şand ko
min jî bikin
libalekî civatê.

Heya reşbelek giha wan libat timam bûn.
Zîb qesta Hemdanê kir ù çù. Gava gihî.şte wir
bergifteki ( istiqbal ) mezin je re girtin ù paşê
derbasî civinê bùn. Gava rùnistin libat, serek
tev de ji Zîb fehîdkar bùn. Çawa bersefa wî
bi neqebùlkirinê bidin.

Serek hinek ûikiri û digel libatan çû
mezeleke din, cihê şêwrê, da ko bi çi awayî

BERGEHEK JI BIXÊRIYÊN FABRÎKEYÊN INGILÎSTANÊ

bidin rûyê xwe ù bersefa Zîb bê dilmayîn bidin,
Serek gote libatan:

Zîb xwende û zanakî zore. Taseke tij*
av bibin ko dilopek bikev-ê wê birije û dayî-
nin ser masa ko li ber Zîb e. Ewê bizane k9
cihê libatan ne maye. Wek serek got kirin;
tasa tije ev anîn danîn ber Zîb. Zîb lê nêrî ù
tavil tê derxist ù çavén xwe li erdê gerand.
Pelek ji kulîlkên sor li erdê dit û ew rakişA

jor de, danî ser
ava tasê de.
Yanî da zanîn
ko bi min civat
xerab nabe her¬
wekî bi pelé
gulê av ne riji-
ya. Civatê mana
qenc seh ne kir.
Li ser kaxezekê
hejmara « 100 »

î nivîsandin û
dan destê Zîb.
Zîb ji rabù li
aliyê hejmarê *
çepê sifirek da¬
nî « 0100 » yani
bi inin jmara
we zêde nabe.
Zîb xwe sifir
hesibandi bù.

Gava civatê
ev dilpaqijî ù
nefspiçùkî li ba
Zîb dît bi hêsti¬
rên şahiyê giri-
yan û rabûn
ew sifir ji aliyê
çepê guhastin
aliyê rastê
« 1000 ». Yanî
Zîb bi « 900 » î

hejmarlin û xistin civata xwe.
Divêt em xwe sifir bijmêrinin da ko para

me bigihê hezarî. Heke ji berê de me xwe hezar
danî emê vegerin deqa vala. Ji xwe ne ji ber
vê yekê ye ko em xwe nakin nefer û çavên
me tev de di şerkaniyê de ye.

Amùde: 2'4/1943 HESEN HISYAR

Kiriy.iriya Ronahiyê : 500 qirûsén sûrî.
Xwcdi ù gerinendeje berpirsiyar : Mir Celadet Alî Bedii -Xan . Şam Sûriyê

Directeur Propriétaire : Emir Djéladet Aali Bedir-Khan. Damas Syrie
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Selika Rovî
Dûvê Rep
Lawîk
Dawiya seferekê
500 000 Enmsiz
Gelawêj
Seyê ko gur lani
Yeger
Mei xwir
Cindiyê japoni
Di eniya
Resbek-k
Amediyê
Mi HP rv
Cankès
Ey keça
Ziyaret
Xebat
Ger nexwinin
Zefera Efriqayè

Qewelên Ewrop

DI VÊ HEJMARÊ DE
Çîrok bêj
Çirokbêj
Stranvan
Xwediyê Ronahiyê
Ronahî
Ronahî
Osman Sebrî
Silèmanê Terho
Sniaînè Serhedî
Dilawer ÇaTpîne

de Ronahî
Hiefaf

v Salih Reşîd
Roja-nû
Bisarè Segman
Ogerxwîn
Hîsênê Perîxanê
Mêla Enwer
Cegerxwîn
îlya Erenbûrg

yè Ilesenê Mistê

DÛVÊ REP

olielè

Sûla

kurd

ÇÎHQKA KUKDMAXCÎ:

I SELIKA ROVÎ
Giiick ù rovîk bûne dest ù birayên

hev. Rojekê gur birçî bû; gote rovî go,
ezé te bixwim. Rovî go, mal-ava ez û lu
desl û birayên hev in, çawa tu dibêjî ezê
te bixwim. Go bira qet fede nakê ezê
te bixwim. Rovi go, niha ko ez ji te re
tişteki çêbikim ko tu bi roj herî nav
keriyên mih ù bcrxan û kes te nebînê,
tê min elï't biki?

Gur go, heke tu lişteki wilo ji min
re biki ez li din3rayê qenciya te ji bir
nakim. Rovi go, de bide pey min.

Guida pey ù rovi berê xwe da serê
çiyê û bi hewa ket, heta ko her du gi¬
hane serè çiyè. Hema rovi bi şivên ter
ket ù jèkit'in, li ser hev kirine kom.

Pa.sé desl pê kir ù selikek çêkir.
Hela gihande nevi gole gur, bira de were
lê de finie. Gur ji hat tê de rùnist û
rovi pé ket. Hêdi hêdî devê selikê da
hev, heta ko devê wê girt û qenc asê
kir. Carekê dehfa xwe lê da û di kêş
hema wer kir.

Gurê gewir bi selika xwe ve serjêrî
nava gundekî bù. Se ù zarokên gund li
gur hatine hev ù gur di selikê de kuştin.

Şêrek ù gtrrek ù rovîk gihane hev
ù bi hev re çùn; rastî hespekî hatin.
Şêr lepek li hêsp da, kuşt. Gote gur go,
bira tu go.ştc me par bike. Gur rabû
herçî go.stè nermji xwe re danî ù hestî
ji şêr re danîn ù ùr û rovi ji rovî re
danîn.

Sèr ji vè parkirinêpir xeyidî. Hema
rabù ser xwe û lepek li nav çavê gur
da. Serê gur kete erdê û dûvê wî
ma rep.

Şêr gole rovî go, rabe tu vi goştî
li me par bike. Rovi rabû, herçi gosté
nerm û bez li ber şêr danîn û herçi ûr
û rovî li ber xwe danîn.

Sèr go, rovi te ev eqil ji kû girtiye?
Rovi go, min ev eqil ji dûvê rep girtiye.

STRANA KURDMANCÎ:

!| LAWIK |l
Ji-Mûsè wê de zozan e

Pêçi û liliyê xelkê délai mûm in şibhî şeinedan e

Ez terka çavreş n bejna zirav nadim
Heya qaz û quling vegerin deynin ser Mêrganê
Ce m û qeniê bayé ava Mûradê ker û lai e, deng je nayé
Li dinyayê dosta mirov rind be
Mirov rakeve car sala di hepisxana Diyarbekrê.
Eger felek dost e, Xwedê rast be tişt pé nayê
Xwezî mala me cînarè mala we biwa
Sibè heta êvarê çavê min H qamet û bejna te biwa
Çiya bilind e, bi ser me de weyleweyl kir
Qaz û qnlingê deşta Mûşê
Serê xwe hilanî berê xwe berjêr kir
Rinditiya te a ewilî
Li ser xortaniya min zêde kir
Ezê bi i)i ri m tirba min bikole ji mala û wê de
Dibë şibak û pencera bihîlî tê de
Herçi roja înê were
Ser merzelê sêwiyê ebdalê Xwedê de
Henek û yarî mane di dinê de
Darê mazî kevnar rtabî
Berfa serheda lê barî
Nêçîra min ù kewa gozel li ser nabê
Welenê mîrat sèrîn e, dest je nabê
Ez terka çavê reş û bejna zirav nadim
Heya sifyan û tircal rabê.
Tasa xezala min zivîn e
Tasek av ji kaniya mala bîne
Dixwim naxwim tihniya dilê min naşkê
Roja qiyametê ber mêzîna xêr û guneha dawaçî nat
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DAWIYA
SEFER Û IMPERATORIYEKÉ

EI.KMUYN, BINGAZt, TlUM.ISXIUllî, TUNIS, UÎZKMT

Şerê Ewropayê li lê îlona sala 1939an, di
zikê Ewropayê dî dest pê kir. Welê dixuye ko
mizeferên vî şerî en pêsiii, vî şeri di Efrîqayè,
di erdeki ji Ewropayê 50 kîlomêfiri dur de, de
winda bikin. Ji xwe winda kirin. Lê em dibé¬
jin de winda dikin. Ji ber ko ew bi xwe hêj
mikur ne hatine; çekên xwe dananîne, kefle-
lef tan dikin, di cankêsiyê de li ber xwe didin.

Li 8ê Gulanê danezanên hevalbendan da
zanîn ko eskerên hevalbendan ( ingilîzî, fransiz,
emêrîkanî) ketine bajarên Tunis ù Fîzêrlê,
talyan û elemanan ji ber baz daye; hin hêsîr
bûne, en mayîn kişiyane nîvgirava Bonê. Lê
ew jl kom kom xwe dispêrin hevalbendan.

Bi vê zefera mezin sefera Efrî<;ayê ya ko
ji sê salan de dom dike gihaştiye dawiyê
û peravên Efrîqa bakur, peravên Behira-spî
yen nîvro, ji Swêşê heta bi Cebeltari(,ê tev
de ketine deslên ingiliz il hevalbendan û
Behira-spî bû goleke ingilizi. Pê dawiya im
perateriyekê, împeratoriya talyanan ji hat.

Li ,10ê Hizêrana sala 19-lOî pistî ko eleman
li bakur gihaştine peravên MaiT-ê ù li nîvro berê
xwe dane Behira-spi talyanên ko hela hingê,

TOPINE CENKESTÎKE INGILÎZÎ DIKIN AGIR BIKIN

ne keti bùn şer û bi gotarine pûç ù bêar gef
didan dinyayê, gava dilin ko Fransa reben şi-
kestiye, wek teyreki beratan xwe avêlin ser ù
qederê deh rojan serè wê kirine. Fransa di wî
hall de jî ù bi tenê bi du sê lîr.,un li ber êrîşa
talyanan sekinî ù ne hişt ko ordiwa aşiq û
sazbendan derbasî erdèn wî bibin. l'i nav wan
deh rojan de talyanan pirek berhewa kir. Ew
pir di axa talyanan, di paşiya ordiwa talyanî
de bù. Pê paşi li xwe girtin. *

îtalye li Efrîqayè xudan niislcmlikc ù cîra¬
na erdên ïngilîzan bù. Ilebe.şistan, bireki pera¬
vên Behira-sor, Libye, Trablis\crb liemi crdine
talvani bùn. Mùsolînî, rêberê îlalya ml li I îbya
ù Trablisxerbè eskercki bo.ş kom kiri bù.

Hevalbendèn mihwerê kar di nav xwe de
lêk vekiri bùn. Welê dixuya ko îsè Efrîqayè
talyanan girti bù ser xwe. Hitler Ewrope, Mû¬

solini Efrîqe de fetih bikirana.
Talvanan di sala 19-lOi de dest bi serê Ef-

rîqayè kir ù li lflê Tebexê ajotine Somalislana
in"ilîzî ù li l5ê îlonê dirêjî Misiré kirine.

Gava serè Efrîqayè dest pê kir, rojnanie-
vanê talvanî ê bi nav ù deng, xcberdoxè serekê
fasîstan, sînvor Geyda di « Cornala d'Ilalya »

de bendek nivisand ù ,tê de goti bù: ( lii vl
'eiî de \u\abibe heke îtalve dikare bibe xwe¬

diyê împeraloriyckû ).
.li sînvor Geyda ve ev
şer ji talyanan re
îmtihanck bù, îmti-
hana kişwerkişayiya
talyanan.

1 linge li Efrîqayè
hesêb eskerên ingilîz
nîn bùn; ji polisên
çobidest pêve. Talyan
bi derba pê.şin ketin
axa Misiré, rend kî¬
lomêtiran pês ve çùn;
gihaslin Sîilî-Bcranî.
Lê li wè derê sekinîn,
bi xwe sekinin, ew
ne sckiiiandin. Cire?
Heve ko bi xwe jî li
xwe ecêbmayî ma
bùn. Ma çawan der¬
basî erde kî neyar bû
bùn?...

ïngilîzan, digel lier
tunebùnê talyan bi
şûn de vegerandin û
ajotin heta tixûbên
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EI.KMUYN, BINGAZt, TlUM.ISXIUllî, TUNIS, UÎZKMT
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500 000 FRANSIZ
JI BO SEFERA EWROPAYÊ DI BIN DARE SILEHÊ DE

Di zefera Efrîqa bakur de fransizan
pareke mezin heye. Di \vê qada şer de
fransizan bi môrdaniya xwe en'enewi şer
kiriye û bi temami ne be jî, kêm û
zêde heyfa xwa ji elemanan hilaniye.

Ordiwa fransizî ya Efrîqayè di nav
şeş mehan" de ji 20 OOOi gihaştiye niv
milyonê. General Giro li 20è Çiriya-pa-
şln 1942an li xeta şer 20000 esker hebûn.
Li 15é Kaiiûna-paşîn mixdarê vi eskerî
gihaştiye 4ö OOOî.

Di Kanûna sala 1943an a paşin de
eskerên Girodi xeta şer de bù bûn 50 000.
Li 8ê Sibatê ev mixdar gihaşti bû 126 OOOi

û li siseyê Adaré bû bû 315 000. Li lê Ni-
sanê eskerên Giro gihaşti bûn hejmara
410 OOOî. Li gora texmînê ev mixdar di
van rojan de digel her ' sinif eskeran,
bej, behir û hewayê, wê bigehin nîv
mîlyonê.

Nîv mîlyon esker di sefera vegirtina
Ewropa3'ê de ne tiştekî hindik e. Ji xwe
ev esker tev de fransiznijad biwan hingê
qîmet û giraniya wan bi şehînine din
diviya bû bihata kişandin. Jiberko hin¬
gê ordiwa Giro dibû ordûke întiqamê. Ma
ji mêrê ko diçe heyfa xwe kî xurtir e.

Trablisxerbê. Eelemanan gava ev halê heval-
bendên xwe dît, rabû ordiwek şand Efrîqayè
û' şerê ingilîzên kir. Ingiliz vegeriyan; eleman
heta bi Elemeynê gihaştin. Balafirên wan bi
lîtirek banzin digihaştin Iskenderiyê.

Bihina ingilizan fireh e; bişkên jî li ber
xwe nakevin. Ji xwe ewle ne, li sebebên şikes-
tinê digerin; tevdîra wê dibînin; pê didin erdê
û işê xwe dibin serî.

Ingilizan piştî ko mistemlekeyên talyanî
yen Behira-sor végirtin, zora xwe dan Lîbyayê,
ordiwa Romel ya ko gihaşti bù Elemeynê, dan
pêşiya xwe û ew ajotin heta Tûnisê. Romel li
Bîzertê, Von Arnîm li Tûnisê asê bû bûn.

Ingiliz, fransiz û emêrîkanî piştî êrîşeke
no ya ko 36 saetan dom kir ev her du bender
jî standin û serê Efrîqayè gihandin dawiyê.

Sînyor Geyda, ji bo şerê Efrîqayè digot
ko ev şer ji talyanan re îmtihan e. îmtihan
qediya û îtalye ket.

Hitler piştî ko Ewrope vegirt; digot Ewrope

GELAWÊJ
GOVAREKl EDI-:Bt Û SEQAFÎ MANGl KURDI YE

Jimare 2 Sal-4 . Şuliat 1943

Bo Piremerd M. Emîn Zekl beg
Şewêkî nawqûpi Piremerd
Natewawî jinatman Evdilqadir Qezaz
Mêjwî edebiy.eti kurd Gêwî Mukriyant
Emer Xeyam Yûnis Reûf
Tefsîrî Quran Şêx Mihemedè Xal
Dîwanî Gelawêj 	
Cexrafyayî Kurdistanî

Iraq Mistefa Sêx Nimetilah

Bîsaranî Tahir Haşiml
Çîrokî jmare Naci Ebas
Ferhengî kurdî Tewfîq Wehbî beg

We hendi bas! xoşitir exwênine we.

Sal-4 Adar 1943

Emîn Zekî beg
Piremerd
E. Secadi

Jmare 3

Zimanî kurdî
Newràz
Beharî Kurdistan
Dîwanî Gelawêj
Sekalayek legel gui Remzî Qezaz
Benc û binawanî zi- .. 7

manî kurdî Tewfî' Wehbt be8
Çîrokî jmare N. E.

We gelî basî xoşîtir exwênine we.

Pîremed

Ji'iar 4 Sal-4 Nîsan 1943

Zimanî kurdi E. Rewandizl
Dwawanî zelm û tan-

ceml
Eskerêkî dwanze sali Şehalj Mihê
Reşe graneta F. Mihemed
Tefsîrî Quran Şêx Mihemedè Xal
Dîwanî Gelawêj 	
Benc û binawanî zi- _ ,. ,

manî kurdî Tewf,t! Wehbl beS
Mihakemeyi Gelawêj Govan
Çîrokî jmare E. N.

We gelî basî xoşltir exwênine we.

Ji vê kovara hêja re abone bibin. Ebona
wê ji bo salekê dinareki iraqî ye, ji bo sagirt
û feqehan bi tenê nîv dinar e.

Adrês: Gelawêj, kovara kurdi
Mirza Elaedin Secadi

Xana Esterabadi hejmar (14)
Cada Semoêl Bexda

keleha min e. Belê Ewrope keleha wî ye. Lê
rêberê elemanan ne hakimê kelehê, lê girtiye
wê ye. îro jî dor dora kelehê ye.

Gelo qedera girtiye kelehekê çi dikare
bibe Di bendeke din de emê qala wê ji bikin.

XWEDIYÊ RONAHIYÊ
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SEYÊ KO
GUR TANl FÉZA PÊZ

Di hejmarên berî vê da xwediyê Hawarê
û hevalê délai Qedrî Can yek çîrokên san
nivîsî bùn. Ev lier du çîrokên han jî bê sik
Iiêjayî nivîsandinê bùn. Di vî warî'da min jî
çîrokek heye. Heke bi xv e;iya xwe, bi < asî van
her dûvên mayî nebc jî, ez baver im ko de
xwendevanan dilteng nèke. Dîliyê vê çîrokê
ez bi xwe me.

Di lebaxa ra!a 19-'3an da gurek hînî keriyê
pezê min bù bù. Deri adeiê, her du rojan pr-
zck dixwarin. Em ko di berê da xweyîpczin,
tim seyên no û şivanên scrwext bi xwedi di¬
kin, tu caran tiştên holê li me ne rewimîbùn.
Keriyê min ê ko sê sivan, serşivanek ù car se-
pandiyê wî bùn; dirèjiya si.lè di navbera 8 ù
13 pezan da bi dev guran va berdidan. Lê di
meha tebaxa 1923 an bi tenê da nî/îka bîst
mihiyên çak bi dev gurekî va berdan.

Ji ber ko serwextiya şivan û nobùna
eyên min ii herkes! ra nas bùn; ev yeka han
ji xelkê c ira me Mirdês ra ecêb dihat. Ji bo
vê yekê, hîn mehek kuta ne bù bù ko xelkê
me navê min li gur kiri bûn. Herwekî, cihê
ko bijjotana « îşev gur pezeke Osman Sebrî
xwar » digotin: gurê Osman Sebrî pezek xwar,
an li filan cihî hâté ditin. Êdîgur bù bù yê
min ù bi navê min dihate sali <dan.

Çi roja serşivan serê peza ku\lî bianîna,
min, dur ù dirêj je dipir.î ù 	
bêkêriya wî dida rûyê wî.
Li ser gotinên min en giran,
er.şivên devê xwe dimizmi-
zand ù bê ko gotineke rast bide
dest min diçù.

Rojekê di a em li odê rùn's'.î
bûn ko xortekî digot: duli gurê
Osman Sebrî berdaye keiiyê
Bîdosê ("navê gundekî min r) U

mihiyek biriyc. ldiçigurêko
di wê êrdimê da pez dibir bi
navê n.in dilu.te xwendin. Vê
yeka han ez gelekî kiz kiri bûm.
Hin dillengî li fer min ne çù
bù ko serşivanê min Mislimê
Qucùl kete hundir ù serê mi-
hiyeke kuslî li ber min danî.
Di wê bînlengiyê da hatina
ter,-ivên ù anina serê mihiyeke
nuh ez yekcar aciz kiri bùm.
Mina ko serşivan raste are
cinan were;bê xweragirtin.min
hilmey! ser camêr kir û got:
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Kuro Mislim: êdî nema ez dikarim U
ber vê pîsiya we şivanan xwe ragirim. Heke
mihiyeke din bête ku'.tin, divê hon her car
sivan ji terka pêz bidin ù ezê her car san jl
bidim kuştin.

N islim xweşnasê c il ù grtinên min bû.
Hcrçiya min bigola, ez nema iê vedigerîm ù
mm lanîn cih. Li ser golina min Mislim serek!
pi'.nijî ù pasê serê xv. c hilda ù gct:

î.'ev liflnga xwe bigirc ù vere cem pêz,
tuyê lier li>tî zani bî,

Pi.şlî vê gctinê" rabii ù bi derket çù. Mis¬
lim, di şcran da mêrekî çak bù; hindik dipe-
yivî ù pir dikir. Ji bo vê min {.elckî îï.n.cta
wî digirl ù gotinên wî dibil-.îttim.

Lvarê piştî şîvan, min u sê peyan mo
t;nfingên xwe hildan ù e n çànc fêza pêz. Herçar
ş'van ji bi tifing bùn. Di lier car hôlên fêzê da
em dudu bi dudu rùni-tin. Mislim di rex min
da rùnisti bù ù deng ne dikir.

Şev e tarî bù. Her car se hîdî hîdl di
dora pîz ra dîçùn ù dihatin. Hîn çaryekeko
şevê ne çù bù ko Mislim hidîka gole min:

Tu] zanî? gur dike were.
Tu ji çi dizanî?
Ev e, seyê mezin dike paziyê ke.
Ma qey seyê mezin î xiniz t?
Erê, tu niha bala xwe bid-ê, ezê her

tişlî paşê ji le ra bêjim.
Li ser golina Mislim min bala xwe da-yê.

Seyê mezin li pêz bi dur ket ù mina

JI QADA SERÊ TÛNISÊ

Ordiwa ingilizan a heştan di qada Tùnirê de xeta Marêté
skênandiye ù ordiwa Romel ber bi behirê ajoliye.Klişa me çepe-
rine wê xetê şan! dide, yen ko di nav zinaian de hatine kolan-
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JI QADA SERÊ TÛNISÊ
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torpeki sipt di nava tariya şevê da wenda
bû û çû.

- Çariyekek saet ne bori ko dengê zùrina sê
hat û du sê dengan li pê hev zuriva. Hin
eara pasîn dengê sê ne hati bù birîn ko di
nîveka çiyê da denj,ê zùrina gur jî naL Mislim
gote min:

Te dengè gur jî bihîst?
Erê, Ma hatina wî de pir bajo?
Nîv saetê.

Di vê navberê da seyê' mezin vcerî bù

MA EV XORTÈ DELAL JÎ KÎ YE? -

Ev xortê ha yek ji hczaran xcrlên fr. nsiz e ko terka welatê xwe ê

vegirlî daye ù xwe gihandiyc sergevazê hêja général De Gol ù di ordiwa
wî de bùye balaûrvan ù bombayên xwe berdide ser serê neyar.

6 202

cem pêz û herweki en din nobedariya hêlekê
( hêla ko gur de tê ra- werej) li xwe girti bû.
Piştî çaryekek saet dengê reyîna san xurt bû.
Je xweya bù ko bêhna gur kirine û hatin
nîzîk bùye. Çend deqîqeyèn din borin; se yekcar
har bû bùn ù bi reyînê dinê bi serê xwe va
kiri bùn. Mislim hîdîka gole min:

Qenc hişyar be, wê niha bê.
Ilîn Mislim golina xwe ne <;edandi bû ko

g'irîn kete pêz û li ser me rabù. Min tişlek ne
dili bj. Mislim bi deslan sali.îa? min dida

ù digot:
* "~ ~~ Ev o mi-

hiyek bir.
Min li dù-a

deslê Mislim
nihêrî, £i:r li
sloyê mihiyckô
siwar bù bù ù
dibir. Kc lier
dùyan c'a ser;
lê ew ji mo
bezalir bù. Ga¬
va min dît xvo
gibandin ne mi-
kùn e, me yek
dest tifing ber-
dan-ê; gur mihl
berda û. revî.

Ez serwextl
tevayiya rasliyê
bù bùm. Seyê
mezin gur tanin
fêza pêz ù d;
bêla xwe va rê
didanê. Dema
gur pez dibir,
heya seyên mayî
dihatin, seyê
mezin berê xwe
didane hêleke
din ù sop li ser
gur bi wenda-
kirin dida. t i-
betirê dida ser
topê ù diçû ser
bilata peza kuşlî
ù 1er dixwan
Hînga ez vege-
rîme ser Mislim
ù min golê;

Ma ne
seyê mezin gur
t niyc fêza pêz.
û arikariya wl
dikiyci

Erê ezbeni
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haya min ji vê yekê heye.
Mafir ko haya le je heye, te çima ji min

ra ne digot?!
Ez ditirsiyam ko tu sê bikujî, ji lcwra

min ne digo.
Ma gelo tu bê ji vî seyê xiniz ra kuştin

navê?! t
Belê divê lê ne niha.
Pi lî ko pêz hemî bide gur ù hînga cm

WÎ bikuiin?!
Ezbenî, ev se .seyekî ecêb xurt ù jèhatiye.

Dê'.a me di van rojan da lê ye se. Min dil
hebù ez carê, duduyan wî berdim ser dèlè
û pa ê te serwexlî çîrokê bikim ù hîtv,a em
wî bikuiin. Lê berî ko daxwaza min cih bibine,
tu bi bêbextiya sô hcsiyayi. Ji bo vè yekê min
bê sebeb bîst mibiyên {cvr bi dev (.ur va
berdan; dem ne bat ko wî herdime ser dèlè
û çend cewrên bas je bistînim.

Di wê navberê da herwekî seyê mezin
zani be ko cm .-ora wi dikinc, hali bù pès
me. Hema min devê tifingê da bin çèng ù ling
kişand. Pi tî ko seyê xiniz hcqè xiniziya xwe
da, ez vegcrîni ser A islim ù min gc.t-ê:

Heke li hêviya chme |iya le Liniana,ji bo

tovê seyekî xiniz, de te hîn gelek pez bidana
der. Ma lu nizanî ko çi linawirê xiniz çêliyên
wî jî xiniz dibin. Çê ko dêl ji wî ne haie se,
an na min ew jî dikuşt.

Mislim ji wenda bùna bîsl mihiyan po man
ne bù bù ù ycliinfinin a ko çêliyên xinizi.n
jî xiniz dibin bi Kerê wî ne dikel. Wi dizanî
ko ez ji kizbùna xv.e wan ^clinnn dibêiim.

Lê a rast, binj;ehê ramaiia min li ser wê yekê
bù ko: ji seyekî xiniz cewrinc bas ù rast car
nabin ù'inircv jîwclê...

liîn jî c::r can.n cz diramim ù dibêjim, ma
gelo lie | di destè i\ islim da bi.?.. 1 a:è tê bira
niin ko Xwedê di c;ui-i:nê da gc liye:

« U Nù i gr-1: Xwe Je, li ser erdê çèiil ekî
ji I aliran Michèle. Heke lu bihêlî wè ebdên le
ji"rè bi derxin;] ji ber" ko ji ^elaean bè çêliyên
kalir ti lek car i abc. » St'.rcyê Nùli

Ji xwe tecribeyên ko min di w:;rê jîrê da
elî! î , ev raniana han li nik min xuit kiriye.
Ji (encan' ne (.eue, ji nc<;cncs;n ji cenc kêm
caran car dibin. In ma\î herwekî meseloka
me kurdan dibèje: « Gî.a li ser koka xwe
h'şîn dibe » " OSMAN SEISRÎ

GENÊRALÊN ORDIWA;;iNGILlZÎ DI KÙÇEYÊN TRABLISXERBÊ DE SILAVÊ LI| ALÊ DIKINJ
là 263 7

haya min ji vê yekê heye.
Mafir ko haya le je heye, te çima ji min

ra ne digot?!
Ez ditirsiyam ko tu sê bikujî, ji lcwra

min ne digo.
Ma gelo tu bê ji vî seyê xiniz ra kuştin

navê?! t
Belê divê lê ne niha.
Pi lî ko pêz hemî bide gur ù hînga cm

WÎ bikuiin?!
Ezbenî, ev se .seyekî ecêb xurt ù jèhatiye.

Dê'.a me di van rojan da lê ye se. Min dil
hebù ez carê, duduyan wî berdim ser dèlè
û pa ê te serwexlî çîrokê bikim ù hîtv,a em
wî bikuiin. Lê berî ko daxwaza min cih bibine,
tu bi bêbextiya sô hcsiyayi. Ji bo vè yekê min
bê sebeb bîst mibiyên {cvr bi dev (.ur va
berdan; dem ne bat ko wî herdime ser dèlè
û çend cewrên bas je bistînim.

Di wê navberê da herwekî seyê mezin
zani be ko cm .-ora wi dikinc, hali bù pès
me. Hema min devê tifingê da bin çèng ù ling
kişand. Pi tî ko seyê xiniz hcqè xiniziya xwe
da, ez vegcrîni ser A islim ù min gc.t-ê:

Heke li hêviya chme |iya le Liniana,ji bo

tovê seyekî xiniz, de te hîn gelek pez bidana
der. Ma lu nizanî ko çi linawirê xiniz çêliyên
wî jî xiniz dibin. Çê ko dêl ji wî ne haie se,
an na min ew jî dikuşt.

Mislim ji wenda bùna bîsl mihiyan po man
ne bù bù ù ycliinfinin a ko çêliyên xinizi.n
jî xiniz dibin bi Kerê wî ne dikel. Wi dizanî
ko ez ji kizbùna xv.e wan ^clinnn dibêiim.

Lê a rast, binj;ehê ramaiia min li ser wê yekê
bù ko: ji seyekî xiniz cewrinc bas ù rast car
nabin ù'inircv jîwclê...

liîn jî c::r can.n cz diramim ù dibêjim, ma
gelo lie | di destè i\ islim da bi.?.. 1 a:è tê bira
niin ko Xwedê di c;ui-i:nê da gc liye:

« U Nù i gr-1: Xwe Je, li ser erdê çèiil ekî
ji I aliran Michèle. Heke lu bihêlî wè ebdên le
ji"rè bi derxin;] ji ber" ko ji ^elaean bè çêliyên
kalir ti lek car i abc. » St'.rcyê Nùli

Ji xwe tecribeyên ko min di w:;rê jîrê da
elî! î , ev raniana han li nik min xuit kiriye.
Ji (encan' ne (.eue, ji nc<;cncs;n ji cenc kêm
caran car dibin. In ma\î herwekî meseloka
me kurdan dibèje: « Gî.a li ser koka xwe
h'şîn dibe » " OSMAN SEISRÎ

GENÊRALÊN ORDIWA;;iNGILlZÎ DI KÙÇEYÊN TRABLISXERBÊ DE SILAVÊ LI| ALÊ DIKINJ
là 263 7



VEGER
BI BASKEKÎ ŞEWITÎ

c AERIOL SPEECH: AIR RAID ON MUNSTER »

Hin balafirvanën ingilizi li ber radyowa Londrê
xeber dane ù biserbaliyèn xwe gotine. Ew
gotar dane liev n bi wan kitèbek hi navê
« Gtitinèn liewayi » anine pê. Me ji wê
kilêbê biscrliatiya jêrîn bijartiye ew û
berpeyî xwendexanèn xwe kiriye.

« Tiştê ko ez dikim bibêjim di bombara-
neke Mùnslerê de li min qewimiyc. Lê çi
bombaraneke hêsani. Qey di bin me re dijmin
nîn bù. Çend ronavêj bi xetine spî-heşîn sînga
ezmên tev didan. Lê herçî topên berbalafir (,ey
lai bù bùn û zimanè wan nema digeriya. Çend
derb berdane me ù hew.

Me bombeyên >\we bi rahetî bera armancên
xwe dan. Şewatine welê çêbùn ko ji riyîniya
êgir mirov di ezmanan de nema stêrk didîtin.
Beriya ko em berê xwe bidin reya vegerê em
carekê din di ser bajêr re digeriyan ù me
tesîra bombeyên xwe seh dikirin. Ji nişkekê
ve min balafireke dijmin dît. Balafir ji bende.
rê rabû bû û qesta me dikir. Min dil kir ez

diajo pê bihesinîm. Lê telêfona me ne dişixulî.
Ji xwe di nav çend deqîqan de balaQra dijmin
xwe gihandi bû me û bera me dida.

Di vê navê de mîlralyozkêşê me ê peş
meserşmilek avêti bù erdê. Lê em bi wê jî ne

hesiya bùn. Ji ber xerabiya telêfonê emjih e
qut bù bùn.

Topên berbalaûrjl bera me didan. Diajo
pozê balaflrêber jêr da ù qesta behirê kir û
em ji dijmin vebûn. Lê xesarine giran gihasli
bùn balafira me. Motora mile çepê hati bù
hingaftin, dolabên daketinê jîxesarzcde bû bûn.
Bêlêla me jî nema dişixuli. Herçî mîtralyozkê-
şê me ê pêş ew jî birindar bù bù. Berik li linge
wî keti bû. Ji lier li.şlî xerabtir agir bi baskô,
me ê çepê keti bù ù borike banzînê qui bù bû,'

Me dida e:;ilê xwe û me digot, lu tevdlr
ne maye; einê bêgav bimînin û xwe ji balafirô
bavêjin. Ji lewre me perasùtên xwe ( sîwan)
bi xwe ve kirin.

Hinan ji me depê balafirê c;ul kir n alelên
agirkuj bera şewalê da. Lê bêl'êde; ji ber ko
agir ji me dur bù. Me av, çay iV qehwa ko bi
me re bùn, rijande ser êgir. Ev ji bi kêr ne hat.

Em gihaşti bùn peravên Denimarkê. Em
perav perav diçûn û me temaşa şewatê dikir.
Kumandar ji min pirsî ù got: Tu çi dibêji?

Min lê vegerand ù got: Bi min be şewat
kêm dike.

Kumandar gote min: Ji min re çêtir e ko
ez şevekê User behirê biminim, li sùna ko bi-
kevim destê elemanan ù herim hêsirgahê.

Kumandar holê got û rast bi rast berê
xwe da Ingilterê. Min carekê din li şewatê
nihêrt. Heke ez derketama derve û di ser

K ESKERÊN RÛSÎ YEN KO BERÊ: XWE DAYE QADA ÇEMÊ DON
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bask re bixwisiyama û min xwe bigi-
handa şewatê, ma çi dibù. Heye ko
min ew vekuşta. Jo, mêkanîstê me
digot, ma tu dîn bùyi?

Bi balafirê ve werîsek hebù. Me
flûqa kewçûk pê girêdida. Min ew
werîs gerande sînga xwe ù serê wî da
destên hevalên xwe ù ez derketim ser
baskê çepê. Peraşût hêj biminvebû.
Min dil kir ko ez je xelas bibim da ko
bikarim çêtir bixebitim. Lê hevalan
ne hişt. Min bi linge xwe kitanê bask
qui dikir ù linge xwe danî ser ca-
xên hesinî. Bi zikêşkî ez ber bi şewatê
diçùm. Ba reya min dibirî ù dikir min
ji baskê balafirê veke. Min xwe lê di-
şidand/Ez û ba em bi hev diçûn. Bivê
nevê ba ji min'xurtir bû û ez bi destekî
dixebitîm. Min bi destê xwe ê din
xwe li bask dişidand.

Min xwe gihandi bû cihê ko di-
şewitî. Şewatê qulek çêkiri bù ù tê re
li ber xwe dida û dikir bask tev de
bigire. Qapaxeke gir bi min re hebû.
Ez dixebitim quia ko agir je derdiket
bi wê qapaxê bigirim û bi vî awayî
şewatê bitemirînim. Lê denïa ko min
dikir devê qulê bi qapaxê bigirim, bê
ew ji destê min firand. Ez li ber quia
êgir bûm. Lê min nikarî bû tiştek
bikira. Ez destvala ma bûm; min
nema dikarî bû agir bitemiranda.

Pistî vê zehmetê ji min re tiştekî
din ne dïma, ji vegerê pêve. Ji
neçariyê min welê kir. Gava ez ketim
hundirê balafirê mideki ez bê hiş
mam. Gava 'hiş hâte serê min hevalan
şewat şanî min dida." Bi emirê Xwe¬
dê şewat vemirî bû.

Êdî me nîzingî li peravên Ingi¬
listanê kiri bû. Ji nişkekê ve agir
dîsa bi baskê çepê ket. Di bin bask
re banzîn diherikî. Lê ji xêra Xwedê
re gelek dom ne kir û vemirî.

Beja welatê me xuya kiri bû.
Niho me xema daketinê dixwar. Me
dolabên daketinê bi nepexeke ihtiyat
nepixandin. l.ê taxoka daketinê xesar-
zede bû bù. Kumandar qerara xwe da
bû. Li sùna balafirgeha xwe emê daketena
balafirgeheke je meztir.

Em gihaşti bùn balafirgehê. Me telêgrafa
jêrîn kisànd: « Em hatine bombaran kirin.
Xesar gihaştiye me. Digel vê hindê emê bala
xwe bidin ko meydana we xerab nekin ».

15

HÊŞTIRSIWAREKÎ ÛRIS
Balafirgeh ji me re bi ronî kiri bûn- Da-

joyê me bi mehareteke welê danî ko tu tişlê
neadetî ne qewimî. Bi tenê balafirê x\ve da
têlên biderzî. Lê tukes birindar ne bù.

Eve biserhatiya me ».
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MERXWIR
Me çîroka jêrin di kovara fransizî » En roule,

An Rût » de dîtiye. Li gora kovarê ev
çîrok ne xeyali lê heqîqî ye û ev tişt di
Gulana sala 1942an v'i di gundeki Kenierùnê de
qewiniiye. Kcinerûn di Efrîqayè de niislem-
likeke fransizi ye.

Herçi k'lişeyên ko em bi çîrokê re belav dikin
ew ji yen kovara « En roule » in.

Li Kenierùnê di gastîna gundê Cîligayê
de sê zarok giha bùn hev. Di dora wan de
xelkê gund ji hevûdin re hûr mûr difirolin.
Zarokan xwe ji bo nêçîrê kar dikir ù li serikên
tîran digeriyan.

Didowôn wan birayên hev bùn. Mezinê
wan Janiîla, ji gundîkî bi frengeki du hesinên
tîj kirî bùn. Hesinine welê ko pê birînine xe¬

dar çêdibùn. Jamîla dwanzde salî bù; xortekî
qewin ù bejinbilind; çavên wî bi ronahiya
hişyariyê diçirisîn.

Recali je bi du salan ciwantir bù û ev
bû bùn du sal ko bi birayê xwe ê mizin re
diçû nêçîrê.

Heçî Talamî cîranê wan ù hêj heştsalî bù.
Ev cara pêşîn bù ko diçù nêçîrê. Ji kêfa Ta¬

lamî re payan ne dihate dîtin. Talamî bi kêfa
nêçîrê şevê pêde ne nivisti bû.

Gava zarokan daye rê hêj dinya zelal ne bû
bù. Her siyan tîr-kevanên xwe bi milên xwe
ve kiri bùn ù xencer li ber wan bûn.

.lamila da bù pêş ù bù bû rêberê hevalên
xwe. Talamî di meşê de ji hevalên xwe ne

kêmlir bù ù bê dişwarî dida pey wan.

Her sê hevalan xwe ker kiri bû û
tiwan deng ne dihat. Di sewgira sibê de wek
sehwîrine reş di nav darên rêlên bêpivan re
diçûn û carina destên xwe tavêtin pelên
dargeringan.

Dinyayê dest bi zelalbùnê kiri bù. Jamîla ji
nişkekê ve sekini. Bi tişteki hesiya bù. Heva¬
lên wî jî sekinîn ù lê nihêrtin. Her siyan
kevanên xwe kar kiri bû. Hêdî hedî dimeşiyan
ù di nav çiqilên daran re li pêş xwe dinihêrtin
ù li tişlekî digeriyan. Her sê zarok ji nù ve
sekinîn ù vê carê nema xwe tev dan. Di ber
dareke kevnare re evorek veketi bù û vekêş
tanin xwe. Hêj nù ji xew rabù bû. Her sê tir
bi hev re ji kevanan filitîn. Evor bi du derbên
xedar birîndar bû bû. Jamîla xencera xwe
derêxist û serê wî jêkir. Xwïneke sor ù boş
je diçù. Talamî ji kêfan da bù qevzan.

Zarokan bi benekî dest ù lingên evor girê-
dan ù darekî dirêj di lingên wî rakirin ù bi
kêf ù şadimanî nêçîra xwe hilgirtin. Barê wan
giran lê kêfa wan je meztir bû. Bi vê kêfê
barê wan sivik dibû û zarokan dida lotikan,
distrand û diçûn.

Carina xwe di ser kortalan re zer dikirin
ù li çeman derbas dibûn. Wextê ko di sér
kortaleke bi stirî re xwe çeng dikirin stirîki
dirêj ù hişk, bi qasî şajinekê di peyê Talamî
rabù. Xwïneke boş ji linge Talamî hat û za¬

rok pê gelek êşiya.
Karwanê nêçîrvanan sekinî. Jamîla linge

hevalê xwe şwişt û girêda. Ji nû ve bi rê ketin.
Lê Talamî nema dikarî bi hevalên xwe re bi-

mêşe ù bi sùn de dima.
Wextekî welê hat ko
Talamî yekcar ji rêve-
çûnê' ket ù rùnist. Jamîla
da eqilê xwe û qerara
xwe da. Rabù birîna
Talamî ji nû ve şwişt
ù pihêt girêda da ko
je zêde xwîn neçe-
Piştre je re go tu li
ber vê darê be, emê
herin gund û ji te re
darùbestekê bînin.

Talamî li bin darê
ma. Jamîla ù Recali
evorê xwe hilgirtin û
berê xwe dan gund.
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Sefara, bavé Jamîla
ù Recali, di gund dé
bi tena xwe dijî. Xelkê
gund je direvîn. Je
ditirsîn û ji lewre je
re hirmet dikirin. Se¬

fara yekî serùdî û bela-
firoj bû. Rojê pê de d'
nav rêlan de digeriya.
Bi kêra xwe a tîj
bedena darên xurmê
diqelaşl û şeraba wan
vedixwar. Êvarê vedi-
gariya gund ù bêla xwe
dida xelkê.

Gava kurên wî giha
bùn gund Sefara li
ber koxika xwe veketi bù û temaşa hawîrdorê
dikir. Kalo wextê çav bi evor kir hema kêra
xwe derêxist ù rahişte stirihên wî. Dikir evor
bigurlne. Lê wextê zaroyên wî je re biserha-
tiya xwe gotin ji evor geriya, xwe şidand ù

gote wan: Ezê bi xwe herim û Talamî sax

ù sali m bînim.
Sefara beriya ko bi rê bikeve elam da

mixtarê gund ù bavé Talamî. Tagara, bavé
lêwik bi xwe, ewçend li ber ne ket. Ji ber
ko hergav di rêlê de tifaqine welê li xelkê
diqewimîn ù birindar bi lingên xwe vedige-
riyan mal. Ji lewre Tagara ji xwe re digot ma
ji Sefara çêtir heye?...

* *

Sefara lez da bû xwe ù diçù hawara Ta¬

lamî. Hingûra êvarê daketi bù. Sefara Talamî
peyda kir. Talamî gava Sefara dît dilxweş bù
ù kenî, Kalo ew de xelas bikira. Sefara xwe
lê xwar kir; .herwekî ew bikira himbêza xwe.
Lê gava kefa destê xwe ê çepê.da erdê bi destê
xwe ê rastê kêra xwe kişand ù ew di qirika
lêwik re derbas kir. Talamî bê deng mir.

Sefara pista xwevekir, cendekê kurê cîranê
xwe tê pêça, ew kire pista xwe ù di rêne ji
xelkê re nenas re vegeriya gund.

Sefara çû ba mixtarê gund ù je re da zanîn
ko Talamî winda bùye. Je ve welê ye ko
dehbak bi ser Talamî de hatiye, ew kuştiye û

cendekê wî hilaniye.
Xelkê gund ù qederê deh-panzdeh jenderme

bi rêlê ketin û li cendekê lêwik geriyan. Sefara

jî bi wan re/ çù bû ù xêreleke mezin şanî da

bù; lê bêfêde. llerkesî qînia xwe anî ko dehban
Talamî kuşliyc û cendekê wî biriye.

Lê Likibî, mixlarê gund baweriya xwe pê

ne tanî. Likibî li Sefara guhdar dibû.
Sibetirê Sefara ji gund derketi bù ù da bû

rêlê. likibî da pey. Sefara qederekî çù ù pistre
sekini. Li hawîrdorê fedkiri ù kelc nav darine
himbiz. Likibî nîzingî li wan daran kir û lê

sekini. Sefara je ve xuya dikir. Sefara çend kuç
dane hev ù agirek dada; di nav devîkê de

sîtilek derêxist ù ew da ser êgir. Tiştek di
nav sîtilê de dikeliya. Sefara destê xwe "dikir
sîtilê, je tiştek derdixist ù'^dixwar. Sefara mi-
dekî xweş bi xwarinê mijûl bù ù pistî ko ter
xwar li ser pista xwe veket ù nivist.

Mixtar xwe tev ne dida. Sefara qederê du
saetan nivist ù pasê hişyar bù. Sefara dîsa li dora
xwe nihêrt ù piştre ji sîtilê çênîne goşt derê-
xistin ù ew kirin kincikekî de.

Pistî ko Sefara ji ber sîtilê rabù û da rê,
mixtar hâte ser ù xwe li sîtilê xwar kir. Tê
de serîkî însanan û hin hestî hêj dikeliyan.

fleq di destê mixtêr de bù; yê ko Talamî
kuşti bù ne dehbeyek bù.

Jenderman Sefara girt ù ajote pêşberê
mehkemê. Sefara nema dikarî bû înkar bike;
mikur hat. Bi îdamê lê hikim kirin. Mêrikê
merxwir dane ber tifingan ».

SMAÎNÊ SERHEDl
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SMAÎNÊ SERHEDl
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CINDIYÊ JAPONI
Li cem me, li Kurdistanê cindiyê botan heye û bi

mirina xwe bi nav û deng e û je re mirina bo-
tanî dibéjin. Lê em îro dikin qala cindîkî.din
ù mirina wî bikin: Cindiyê japonî ù mirina wî.

Diyaneta japonan diyaneteke ecêb e. Li nik japo¬
nan Mikado yanî împeralorê wan di yek wextî
de Xudayê wan e jî. Ji bona wî dijîn, ji bona
-wî û bi emirê wî dimirin.

Kepilènekî emêrîkanî yê ko di Gîna-nû de şerê
japonan kiriye di heqê wan da tiştine xerîb
gotine. Ev in goinên kepilên:

Li 23ê Sibatê mêcer Sirak bi birînine sivik
ji eniya şer vegeriya bù. Hela hingê min şerê
japonan ne kiri bû. Minji mêcer hin tişt li ser
japonan pirsin. Mêcer li min vegerand û got:

Japonî şerevanlne dijwar in. Lê di Istlmala
çekên nù de ne ewçend şehraza ne.

Mêcer pişti ko ji min re wesfê mêranî û
nl'zama eskerên me da, di heqê japoniyan de
bi ser ve zêde kir û got: Japon! çiqas bikevin
tengiyê jî leslim nabin. Gelek caran û gava
cih pir li wan teng dibe destên xwe radikin
an destmaline spi li ba dikin. Lê ji vê mexsed
dîsa ne teslimbùn e. Pê neyarên xwe dixapl-
nin û wan dixin dehfan.

Li 24è Sibatê fermandariyê ez rêkiri bûm
keşfê. Me gelek nizingi li xetên japonan kiri
bù. Wezifa me keşif bù. Ji lewre hetani ko
em ne hatana ditin me agir ne dikir.

Li 27ê Sibatê deh japoni li me qelibln.

DI ENIYA ROHELÈ DE ŞERÊ
ZIVISTANÊ Di eniya roheli
de şer li gora çax û mewsimi'
diguhêre. Li 22ê Hizêrana sali'
19416 elemanan dirêji ûrisan
kir ù Havînê pê de şerê wan
kirin, erdine mezin vegirtin ù
di qada nîvro de ketine bajarê
Rostovêji. Lê bi hatina Zi¬
vistanê êrîşa elemanan sekini
ù ya ûrisan dest pê kir.

Dris li elemanan zivirîn,
Roslov bi sùn de vegerandin
ù di dirêjahiya eniyê de
neyarên xwe bi sùn da avêtin
û bireki erdê xwe ji destê wan
xelas kirin.

Sal qulipî dinya bù Bihar,
Havlnê dest pê kir, êrîşa
elemanan ji pê re. Lê êrîşa
1942an ji ya sala 1941ê gelek
kêmtir û qelstir bû. Elemanan
dixwest bi vê êrlşê erdên
Qevqasê tev de bistînin û dest
deynin ser petrolên Bakoyê.
Ne bi tenê ev pilan ne çû
seri, lê^erdên ko elemanan bi
vê êrlsè xisti bûn destên xwe
li gora par gelek hindik bûn.

Zivistana sala 1942an bi ser
de bat. Eleman sekinîn. Dor
gihaşte ûrisan. Bolşêvlkan di
vê êrîşê de zêde kirin û di
dirêjahiya eniyê de eleman bi
sùn de vegerandin ù li gora
par erdine fireh ji desté ne¬
yarên xwe xelas kirin. Yanî
ûrisan zêde, elemanan kêm kir.

Herçî klişeya me sefheke
şerê Zivistanê saut dide. Ele¬
man bi hezar dişwariyan ù di
nav berfê re, bi erebeyine ade¬
ti zad û çebirxanê dikişinin.
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Ew jl derketi bûn keşfê. Gava me çav bi wan
kir em li erdê pehin bûn û beriya wan me
dest bi agirkirinê kir. Bi japoniyan re tilingine
timatik hebûn. Japoniyan xwe da ber daran ù
li me vegerandin. Min eskerên xwe xisle sikilè
qewsekê ù min dikir ez li neyarê xwe wer bêm.
Piştl midekl qewsa me li wan teng bù bù. Japo¬
ni pê hesiyan ù beriya ko em li wan yekcar wer
bên; terka taldeyên xwe dnn ù bi sùn de kişiyan.

Di bolikê de şeş molosikil û limobileke
zirehpûş hebû. Timobil piçûk lê bi mltralyo¬
zeke çekirl bù. Timobil ù-Biotosiklên me zùka
bi rê ketin ù beriya ko dijmin xwe ji me qut
bike rê lê girtin. Em li japonan çarnikar hati bùn.
hev. Êdi min di dilê xwe de digot, japonî

bêgav mane ewê teslîm bibin. Bi vê imîdê
qederê çaryek-saet ez li hêviyê mam. Tu
delêletên teslîmê xuya ne kirin. Ji bervajt ve
japoniyan agirê xwe xurt dikirin. Hingê min
émir da ù eskerên min bi deslbomban bera wan
da. Japoniyan ji bi deslbomban bera me dida.

Piştî saetekê ù ji niskekè ve japoniyan
xwe ker kir. Êdl me ug dizanî gelo tev de
mirinê, an dikin teslim bibin an dixwazin me
bixapinin. Min du esker rêkirine pêş da ko
halê japoniyan ji me re seh bikin. Gava ew
esker bi sùn de vegeriyan me zan! ko heşt
japoni hatine kuştin; didowên mayîn dar û çilo
didin hev ù dikin cendekên hevalên xwe en
kuşti bişewillnin.

Li ser vê yekê em tev de ber bi japonan
çûn. Wan gava em ditin qet deng ne kirin,
dest ne birine xwe ù bi agirê xwe mijûl |bùn.
Yeki ji wan bi ingilizi dizani bù. Min je pirsl
,ù got-ê: Hon çi dikin.

Ewi gol, em dikin cendekên hevalên xwe
bişewiliniii. Ji ber ko em nema dikarin wan
bibin qerargaheke japonî.

Sêrjan Dùler ji van pirsî: We cire agirê
xwe be'tal kir?

Yê ko bi ingilizi dizanî got :Ji ber ko cebir-
xana me xelas bùye. An ne me ne dihişt ko hon
werin vê derê. Lê bi me re berikek jî ne maye.

Sêrjan: Gava cebirxana we qediya ma ji
we re ne çêtir bû ko hon teslîm biwan?

Japonî, destên xwe li sînga xwe girêda ù
got: No, tesllmbùn fehêt û talûke ye. Eskerê
ko teslîm dibe giyanè wi diçe dojehê. Lê yê
ko ji bo Mikado dimire, giyanê wi diçe 	

Japon! golina xwe temam ne kirû li vê derê
devê xwe girt. Me zani ko japoni bê hemtê xwe
ştexili bù û heye ko tiştine zêde rjl goti bûn.
Sêrjan Bùler kir ko wan bajo ù bide pêşiya me.
Her diwan peyên xwe li erdê şidandin ùjime
hêvî kirin ko heke me rê ne da wan ko hevalên
xwe bisewilinin, em wan jî bigehinin kuştiyan.

Yê ko bi ingilizi dizani gote min: Heke em
ji wezifa sotina hevalên xwe bigeriyan, me kari
bù em intihar bikin ù nekeviu deslên we. Ji
lewre, an me bikujin an berdin em hevalên xwe
bisewilinin ù wezifa xwe a dini bi cih bînin.

Neyar bin jî, dilê min bi wan ve ma ù min
destùra wan da ko wezifa xwe a dini pêk bînin.

Di vegerê de em di cihê ko cara pfşln me li
hev da bù re derbas dibùn. LI wê derê sê kus-
tiyên me hebûn. Em li wan sekinin ù me ew
veşnrlin. Japoniynn, gava çav bi kuştiyên me
kirin kenin. Vi keni ez aciz kirim. Ez xeyidlm
û bi erin min ji yê ko bi ingilizi dizani pirsl:
Ma hon cire dikenin.

Ewî got: ICenê me ne ji kêfê ye. Ji bervaji ve
em li ber kuştiyên we dikevin. Ji ber ko ew ne ji
bo Mikadoyê reb, lê ji bo peyakî mina we, ji bo
Rùzwelt xwe dane kuşlin». DILAWER ÇARPlNE
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REŞBELEK
JI XWENDEVÀXÈ ME Ê BERCOT

Divêt xwendevanên Ronahiyê çiroka « Erefat,
kurê Rrahîmê Ezem, ji mala Emo Reş » jî
bîr ne kiri bin. Heçî ji bîr kirine an ew
bend ne xwendiné bila* kerem bikini li
hejmara Ronahiyê a pêncan rùpel: 7 fedkirin
û wè ji nû ve bixwînin.

Ji ber xèrata wî, nie ji Erefat re kolèksiyoneke
Hawar û lîanahiyè diyarî kiri bû. Erefat
pi.şti ko ew kolèksyon. girt, rabù û ji nie
re, wek lier mirovê medenî spasnanieyek
rêkir. Em wè spasnamê bi fexr ù şikir
belav dikin. Ev e spasnama Mîrza Erefat'

Miré min ê giran ù dilovanl
Pêşî ez deslè miré xwe maç dikim. Miré

min bi şandiua we ji min re civara Hawar ù

Ronahiyê ez nikarim çawan spasèn xwe ji wé
re pêşkêş bikim. Ji ber ko behayê wê li cem
min geleki mezin e.

Bi wê civarê serê min di nav hogir ù
hevalên min de geleki bilind bù ù gelk jî ji
min hesidin ù çavên xwe li xwendina kurdi
vekirin. Ji ber ko ditin ko min digel xebata
xwe a hindik çi şeref ji bin deslê miré
xwe girt.

Miré min ez dibèm ko hon dizanin ez ne
meroveki dewlemend im
civarê pêk binim. Ji ber
ko lier peleki wè li
cem min hêjayi. malê
dinê ye; ji rojhilat hela
rojava. Ji bilù wèji ez
nikarim bihayè wan
lier çend herfên ko li
ser civarê hatine nivî¬
sandin ko navê min pêk
tinin, bidini.

Miré min ez nizanim
ko axayê min Hesen
axa malbala min ji we
re daye zanin an ne.

Ez yek ji neviyên
Emo-Reş im; ewè ko
miré Bola xwesti bù
cem xwe. Ji ber ko mîr
bihîsti bù ko Emo-Reş
mêreki pir î qenc e.

Wexlé ko Emo-Reş go¬

lina mir bihist rabù
kurê xwe şand cem mir
ù je re got; gava mîr
ji te pirsl bêje ez im
Emo-Reş.

14

Lawik çù cem mir. Pistî ko rùnist; mir je
pirsî ti wl Emo-Reş. Go belê mire min. Mir
got-ê: Ma mêr li ser çi rùdinin?

Ewi go, miré min mêr li ser qùna xwe
rùdinin. Mir le nêr! ù deng ne kir. Piştî demeké
carekê din je pirsî, ma -gêzer bi çi hildibin?

Ewî go; Miiè min gêzer bi qilçikan hildibin.
Mir gol-ê: Bi eniya min lu. ne Emo Reş I. Tu
bere bila Emo-Reş bê.

Kurê Emo-Reş çù ù lier tişt ji bavé xwe
re gol. Rabù Enio-Reş çù cem mir.

Mir disa ew pirs je kirin. Emo-Reş cihab
da, go: « Miré min mêr li ser dilê xwe rùdinin »

ù rabù set- kabekê ù destê xwe bi ser mir de
hejand ù go; « Miré min zerp gêzeva hildikê».

Mit' keni ù got: « Bi emiya min ti wl Emo
Reş ». Mir hewraniyek li Emro-Reş kir û

deslilra wi da.

Tiibèn-Spl: 27/1/1943 EREFAT

Ji mîrzn Erefat re:
Mîtv.a, berî her tişti me ji te hêvî ye ko tu H me

negirî. Me reşhelekn te gelek dereng belav kir. Me
ew di nav kaxezan de winda kiri bû. BI hèneeta
hatina Cemil axa em lê geriyan û me ew peyda kir.

È didowan, li nik me awayê hinbûna te ji me re
ji hezar îştlraki hehalir e. Hema Xwedê yen wek
te di nav miletê kurd de zêde bike, Paşî tu jl me

û nikarim bihayè re sax û kmuirnn bî. XWEDIYÊ RONAHIYÊ

DERYAVANÊN YEWNANÎ DI NÊREGAHA CENKEŞTÎKÊ DE
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Tiibèn-Spl: 27/1/1943 EREFAT

Ji mîrzn Erefat re:
Mîtv.a, berî her tişti me ji te hêvî ye ko tu H me

negirî. Me reşhelekn te gelek dereng belav kir. Me
ew di nav kaxezan de winda kiri bû. BI hèneeta
hatina Cemil axa em lê geriyan û me ew peyda kir.

È didowan, li nik me awayê hinbûna te ji me re
ji hezar îştlraki hehalir e. Hema Xwedê yen wek
te di nav miletê kurd de zêde bike, Paşî tu jl me

û nikarim bihayè re sax û kmuirnn bî. XWEDIYÊ RONAHIYÊ

DERYAVANÊN YEWNANÎ DI NÊREGAHA CENKEŞTÎKÊ DE
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HÊSÎRÊN ELEMANÎ DI QADA SERÊ ÛRIS DE

r* 'jijgi,1* 'i/Ji ..if' ',<

fyMèk
* ."*

Eskerine elemanî yen ko cih li wan teng bùye ù bêgav mane xwe dispêrin ûrisan.
Ji xwe îsal ûrisan ji elemanan, nemaze di Stalîngradê de gelek hêsîr standine.

DI ETLAN1ÎKÊ DE NOQAREKE ELEMANÎ E BIRÎNDAR

Balafireke
xwe daye

15

innilîzî ev no:>ar 'bi bombeyên xwe birindar kiriye. Li ser vê yekè noqarê
rùvê avê ù teslim bùye. Vaporine miliaûz noqarê dibin bendereke ingilizi.
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AMEDIYÊ Û SOLAV
Layê jorî yê Iraqê, gelek çiya û

çelixtêt bilind hene. Li mabeyna van
çiyan û çelixtan çiyayek heye dibêjin-ê
Metîna an Bişêş.

Ev Bişêşe gelek yê bilind e. -Paşê
hêdi hêdî nizim dibît û digehît geliyekî
şox ù can, dibêjin-ê geliyê Mizùrka.

Pişti hingê ev Bişêşe pehnatî û

dirêjahiya xo diraçînit heta digehite
girekî gelek bilind. Li serê wî girî ba¬

jarê Amêdiyê dikevîte xar. Li dora wî
bajarî şuhreke mezin heye. Ev şuhre li
berê hatiye -çêkirin. Çu rê naçin-ê li
bijli du dergehên asini. Ji êki re dibê-
jin-é Dergehè Zêbarè. Evşuhre gelek ya
bilind e. Hindek rexêt wê bi 30 heta 40
bejina ya bilind e.

Heta niho di nav çîrokan û mete-
lokan de dibéjin: Amêdiyê hatiye danan
li berî Mihemed pêxemberi bi sed salan.

Geliyê Mizùrka geliyekî can û sax ù
şepal e. Li biné wî "geliyê rengîn aveke
boş ù cemidi ù zelal derdikevit; herwe¬
ki befrê ya tazî ye ù wek şîrî ya spî
ye. Dibêjin-ê ( Ser û kanî ).. Paşê ew
de bête belav kirin li ser rez û baxan.

TOPÊN VEDÈTEKE EMÊRÎKANÎ
16 272

Paşl hingê ev av de kom bibîteve
û de çît ser rûyê erdî; bi dengekl bi¬
lind û şîrin, bi çûneke çelek û délai, li
mabeyna wan beran, bi dilekê xoş û
çûneke can, herwekî bûkeke H şeva
xenayê.

Paşê ev av li mabeyna giyayêkesk
û darêt xemilî de gehîte kevirekt zor
bilind dibêjin-ê Sûlav.

Bilindahiya wi kevirî nêzîkî sed
bejinan bilind e. Wextê av li serê vî
firokeyî de bête xar, bi dengekî bilind
û dijwar, wekî dengê evrêt Nlsanê li
wextê Paîzê.

Ewi wextî zozanî têne Sûlavê û
berê xwe didinevî rengê entîke ko Xudê
pêşkêşî xelkê vî bajarî kirî.

Zozaniyên me vî demi req û hişk
dibin, nizanin berê xo bidené: vê dîtina
beheştin an hêlînêt teyra, an dengê bil-
bila, an xişexişa belkêt dara yen ko'
hewayê nazik didet. An ava tazl û sipî
û zelal, an wan şkêftêt ko Xudê bi
himeta xo diris kirin. An tîroşkêt rojê
wextê beyana spêdê tê de derê serê
çiyan û çelixtan. An ditina keskesorl
wextê roj li Sûlava rengîn didet.

Wê gavé ewî hiş ji
xo namînîtû her rehek li
leşê wî xo dihelavêt li
ber vê kêfê.

Ewî wexti âge h li xo
namînît; herwely ew li
nav beheştê ye.

Eve ye Sûlava ren¬
gîn, eve ye beheşta ser
dinyayê.

Imêda min ya bi
Xudê xoş e, bi wextekl
kêm digehite mirad û
meqûsda xo, de gehîte
xoşi û lezetêt xo.

Êdi bijît Sûlav û
Amediyê bo xoşiya Kur¬
distanê.

SBLIH REŞlD AMEDÎ
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MÎNERV
BISF.RHATIYA NOQAVKKE FRANSA ŞEREVANl

< L'AVENTURE D'UN SOUS-MARIN FRANÇAIS L1I1KE

Mînerv noqaveke Fransa şerevanî ye. Wê noqavè
(li dlirahiya peravên Norvêjê (le vaporekc
elemanî e pelrolkêş bin av kiri Inï. « Roja-nû »
rojnaiiia kunîî ya ko li Ilèrùtè d»st lii der-
kelinê kiriye hiscrliatiya noqavè li ser zimanè
kumandarè wè û bi fransizî belav kiriye. Eni
wè biscrbatiyè werdigerînin Kunlinanciyè ù
lieriieyî xwendevanên xwe dikin.

« Saet yanzdel.ê sibehê bù. Di bindava
Stnvnngerè de peravên Norvêjê ji me ve xuva
dikirin. Bi periskopê ( texlitek dùrebin ) nie
tlni- ù zinar ji hev ferq dikirin. Perav ji me
ne ewçend dur bù.

Ji nişkekê ve min vnporeke petrolkés dit.
Ramlêreke elemani lê li lia diliù. Vapor xweş
lialj bù bar kirin. Pelrolkêsè berê xwe dida pé¬

rimé. Me lez da xwe ù lorpilèn xwe hildan;
yek... dido... me du torpil, pey hev berdane va¬
porê. lier du ji lê kelin. Di rùyê behirê rê~

slùiicke >îvîn bi bewa ket ù teqinek da pey.
MSnerv bi xwe bi vè tcqinè bejiha. Agir bi va¬
porê keti bù. Me hingalti bù orta keştiyê. Tu
xêr lê ne ma bù.

Lê niho halê me bi xwe di xeterê de bù.
Ji ber ko gava di bin avê re du torpil têne
berdan noqav giraniya xwe kêm dike, yani
siviktir dibe ù telbeyî rû dike. Ji bona vê yekê
isùl ew e ko qewanên torpilan pişti ko torpil
ji wan derketine, vekiri diliilin ù behir dekiviyê.

15 273

Lê ev tişt hema zùka çênabe; je re wext divêt.
Minerve, ji sivikahiyê, wek mastki vecinîql,

di bin avê de xwe tev dida ù bi hewa diket. Ji
nişkekê ve me xwe li rùyê avê dlt.Em li vapor-
qeflê elemanî derketi bùn. Li aliyê me ê rastè,
ji me bi çend metiran dur, berlorpiyorke ele¬
manî hebù. Je hinek dur vaporeke barkêş. Di
ser me re ji homhavèjeke dijmin diliriyn.

Edl.. ez nizanim ki ji me ji ê din bètir di
heyretê de ma. Herçi vapor kêsa lêsistinê li
me ne anî. Lê balafirê mitrnlvoza xwe lime
girêda. Berik li qnlikè noqavè diketin, lê tê re ne
diçûn. Ji xèra Xwedè re noqava me li rûyê
avê gelek ne ma ù berî dcqiqekè ncqiavêbû.

Dijmin pistî ko em ji ber çavên xwe winda
kirin bi bombavèn binavin bera me dida Bom¬
be diketin dora noqavè; lê ne dihang.-ifline wê.
Me bombeyên pêsin bejmarlin. Di nav çil dc-
qiqeyi de 40 bombe berda bùne me; li serè du
deqîqan bombeyek.

Me xwe lev ne dida. îşê me ma bù siûdê.
Bombe dibarin ù em dihejandin; bin perce li
qalikè noqarê diketin. Lê ew yekcar qui ne
dikirin. Le em keti bùn ber xeterke din. Hewa
noqavè a ibliyat kêm dikir. Je re tu tevdir
nin bù. Di vê navê de em di ser xwe re bi
dengè perwanekè hesiyan û bombeyek li rex
me teqiya. Me tev de xwêh dida ù hêdika
bihina xwe digirt û berdida. Tu kesl devê xwe
venedikir ù xeber ne dida da ko hêkzojên zû
neyête serf kirin.

Em mihtacî hewayê bùn, ew hewa ko di ser
nie re bê pùl ù bè père bi dest diket. Singèn

me teng bù bùn.
Vaporên dijmin
heta bi tariya
sevê di ser me
re digeriyan ù
carina bombe¬
yek berdidan
avê.

Roj çù ava
ù reşahiya şevê
daket Em nema
bi dengè perwa-
nan dihcsiyaii.
Hingê me da
xwe ù em der¬
ketin rùyê avê.
Em xelas bù
bùn. Hin xesnr
gihasti bùn no¬
qavè. Digel vê
hindê cm bè
arikari vegeri¬
ya n wargcliè
xwe ».

ROJA-NÛ
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DI BEHIRA SPÎ DE NOQAREKE TALY \NÎ HIN AV DIBE

!

No,,nUke tahani di,,,- eck, s.1kc,.igilizi bide |r ,rpèn xwe ù wê bin av bike

ko noq.u 1, xwe b,xe e Inng.-iltc wè ù cw qnl kir. Noqar bin av dibe. F.lùqe en
""i'hzi Çiine soi- ù dcrvavanèn wê xelas dikin.

.»..vM»MM >»**M»*M»»W*««*>«M**»MMMMMMMMMM HH'mtmWMH «**MMM«*MMM»«««M**M«*M

VAPORQEFLKYÊN IXT.II î î 1)1 PlîRAVÊX CEZAÎRÈ DE

Vaporqeflekî ingilizi pişli ko di Cel.ellariqê re derbas bûve digehe Cezalrê. Ev resim ii pir»
vaporeke balaOrliilgir hatiye girtin. Li ser pi.a vaporê hin balaUr xuya dikin

18 274 l5

DI BEHIRA SPÎ DE NOQAREKE TALY \NÎ HIN AV DIBE

!

No,,nUke tahani di,,,- eck, s.1kc,.igilizi bide |r ,rpèn xwe ù wê bin av bike

ko noq.u 1, xwe b,xe e Inng.-iltc wè ù cw qnl kir. Noqar bin av dibe. F.lùqe en
""i'hzi Çiine soi- ù dcrvavanèn wê xelas dikin.

.»..vM»MM >»**M»*M»»W*««*>«M**»MMMMMMMMMM HH'mtmWMH «**MMM«*MMM»«««M**M«*M

VAPORQEFLKYÊN IXT.II î î 1)1 PlîRAVÊX CEZAÎRÈ DE

Vaporqeflekî ingilizi pişli ko di Cel.ellariqê re derbas bûve digehe Cezalrê. Ev resim ii pir»
vaporeke balaOrliilgir hatiye girtin. Li ser pi.a vaporê hin balaUr xuya dikin

18 274 l5



CANKËS
f LE DIABLE DE GUY DE MAUPASSANT »

Gundi li pûşberê bijîşk û li ber texte can-
'kêjê ji peyan sekini bù. l'îrê bêd'eng, lê hişyar
û bi qedera xwe razi li van lier du mirovan,
j'en ko pev retaxaftin, dinihêrt.

Pîrê dizanî ko wè bimiriya. Lê je lu acizî
fanî ne dida. VVcxlê wê temam bù bù; gihaşti
bù not ù didowan.

Di deri û pencernyên vekirl re tava Tîr¬
mehê bi pêlan diket hundir ù lihina xwe a
6erm tavêle raxera gcnimgonî ù bibcvkclî. Raxe-
ra ko car nifsèn gundiyan pê li kiri bùn.

Bihina ko ji zeviyan radibù, bihina giha,
genim û pelên ko di bin germiya tava nîvroyê
de kiziiî bùn, bi sureke gcrm digiha'le oda
cankê.ê. Herçî kulî di ser giyan re di riyan,
li wan datanîn, disan bi firê diketin ù bi den¬
gekl nizim t;ey dixwendin.

Bijişk dengê xwe bilind kir ù £otc gundî:
Honoré, di vî lalî de tiwê deya xwe çawan

bi tenê bihîli? Tu nabînî, dike temam bibe.
Honoré bi acizî lê vegerand ù gel: Lê

divêt ez genimê xwe bikişînim hundir. Ev mi-
deyek e cêza me li erdê ye. Dinya jî xwes e.

< berê xwe dide deya xwe ) yadê tu çi dihêjî?
Pira cankês hêj di bin hikimê çavtengiya

xweserî normanan de, bi çav û serê xwe î;aret
li kurê xwe dikirin ù digot: « belê »

Belê pira cankêş, lê çikùz digot kurê xwe,
tu here^ genimê xwe bikişîne hundir û min bi
tena xwe bihîle, ne tu xem e.

Bijîşk enirî, linge xwe li erdê da û got:
Tu hema dehbeyek î, lê ez nahîlim tu ji ya
xwe bikî. Û heke herlial divêt ko tu genimê
xwe îro bikişînî; hère banî Rapê bike; bila
éw li rex deya te a cankêş rûne. Tu dibihîsi,
ez holê dixwazim. 0 Heke te ji ya'niin ne kir
roja ko lu nexwes bikevî, ez li te miqale nabim
û ezê lo bihilim ko tu wek seyiki bimii-î. Te
seh kii?... " /

Honcrê, gundîkî gir lê c;els, bi e:qa mal-
dariyê ù ji tirsa bi jî k bê qcrar, dudil, devê
xwe vckir ù hêdika got: Gelo Rapê ji bo
nexweşnêriyê çiqasî dibe?

Bijîşk, bi erin ù bi dcngekî bilind c;îr kir
û got: Ma ez ji kû zanim? Hère pê re xeber
bide ù li ser icretê pê re li hev were. Ti.;tô
ko ez dizanim divêt Rapê hela saetekê li hère
hâzir be.

Honoré haie ser qerarekê ù goti Ev c ez
diçim.'tu mexeyide mîrzayê bijîsk 	

Bijîşk jî pê re terka xênî dida. Lê beriya
15 2

EY KEÇA KURD
Ey keçê rabe bixwîne, da tu serbest her biji
Zù ji xew lu ser biline bes biminc bê mejî.
Rênchera hundir tu 'yî lies riml ù jîr ù zane ye
Bo te bèlilir her ilivèlin xwendevani paqijl.
Wa hevalên le li lier der scrhilind in pêş ve çûn
Rabe îro ey keça kurd serhilindbimre lu ji.
Ger bixwini de bidi xwendin lu yê hundir levan
Ger ncxwini kes ji bo le öş ù derdan nnkiiji.

(El'iERXWÎ.V
Z1YARET

Ev serckên bo v elen, feda kirin cane xwe
Ji bo do/.a me kurdan, xirab kirin xnnè xwe.
Relunet silav ji Xwedê, cm ji we re dixwazin
Her robel bè qclliê we, cm şivnr in narazin.
Li nav kurdan fid.iknr win ncbèjin ne mane,
Çi b'kiin l'elek qulibî, zcnian ne ew zenian e.

Dilê xwe neşewlinin nebéjin kurd qeliyauc
Ilenc gelek qebreman ji lier ziline iieliyauc.
Taqeln me ungihè, lu lirset ji liiniirc
ilcnii la'.i birçi ne, li deviya xwîni ne.
Ilelbct wè lié rojekê, cniê zendè xwe hildin
Xorièn kurdan wè rabin; zeri çava wê kil clin.
Emê bikin xèrclè, xelk ecêba bibinin
Emê heyfè sï sed sal ji neyara hilinin.
Kurd wè bibin 	 ala rengîn biçikînin
Kes nevarê me uinin, em li 	 bi kin in.
Ti je kul in dilê me, ji bir nabin lucara
Ew kuştiyên seritè: b'singo, tiving ù dara.
îro di bin erdê de, bè xwedî ù bè guman,
Ew birin pir xedar in, bê ilac ù bè derman.
Ey şehidê minewer, mislerih bê qelbê we
Emê çêkin wê rojê quba li ser tirbèn we.
Emê li ser qubê we, ala kurdi li ba kin
Win laîql burmelê, her sal bikin ziyai-et
Çeyiya we mezin c. ji bîr nabê mieli-bet.

Qetrani: 7 Nisan 11)43 IIISENÈ PFRÎXANÊ

ko je veqete got-ê: Tu dizanî, £ava ez dienirim
henckan na,kim.

Cundî gava bi lena xwe ma berê xwe da
deya xwe ù je re got: « Madam ev mêrik dix¬
waze. czô berim Rapê bînim. Hela bin^ô li ca¬

ne xwe mi 'ate be » ù da rê.
Rapê, jinikeke serc ù bi sinhela xwe ûtiçl

bû; kincên xelkê dikewandin. Je pê ve nolir-
vaniya nexwe.şên ^iran ù miriyan dikir. Di yek
wextî de cilşo ù mirifc. Ji xwe gelek cainn pi',U
ko miri dikirin cawêkonema je derdikevin û
devê wî didirùt, diliat mal ù bi hesinê xwe 6
germ çarcvên ko mirovên zindî li ter raketana
an bi xwe dakirana, dikewandin.

Wek sêvekc zinislanî a parrùqcrmiçî, dexsok,

75 19

CANKËS
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bi çavtengîtke bêeman çikûz, ji zora kewandinê
movikên p.'ş^a wê xwar û ji hev dur, duta, nav-
tenifsikeslî; tjey Rapê jitema.a cankestiyê kêf-
xwe> dibà. Gava di civatekê de rùdinist hema
qala miriyan ù awayê mirinê dikirin. Her tex-
lit mirin ù can!cê,î diti b-in. lire ev tist, wek
nêçîryanê ko çêl li derbên xwe dike, kit kit
diiiir ù bi lier ser ù ben ve, digotin.

Wextê Honoré hat nik pire, pire di tasekô
de bi nilê aveke bejn çêdiidr. Pire bi vê avê
beristiKên kcçên gundi de bikewanda.

Hanorê n ziii^i lê kir ù got é: Jivara te
iwcj, halê te çi ye deya RapêV. .

1 irè lê ve0erund u got: lu sax bî, tu
çawan i?

Ilerçi ez şikir ji Xwedê re. Lê deya min
née rahel e.

Ma çi lê qcwimiyc?
bawer bike olçeiia wê dar bûye

Li ser vê golinê pire destên xwe ji avê
kijandin. Ava nîlreng di deslèn wê re diheri-
kîii u di kùmikên tiliyên wè re dilop dikirin.

Pire, gava sebeba ziyareta Honoré zanî,
bi bendew arîke xerîb je pirsî: Yanî imîd tê
ne maye

Belê. bijîşk digot, nema li ser pista
xwe radibe... bê fêde...

riin^ê li ber mirinê ye?
Honoré hinek sekini, da e;jilê xwe. Gundî

dixwest ji pire re ti.^tine welê bibêje ko pê
dilê wê nerm bike ù îsê xwe bi erzani biqe-
dine. Lê tu ti.,;t ne hâte bira wî. Hingê rast
bi rast gole pire;

Min divé ko tu li ber serê wê rùni û lê
miqale bibi, heta... heta dawiyê... heta ko
biniirc. 'liwé-ji min çi bislini? lu dizanî ko
cm ne niirovine dewlemend in. Tu dizanî, me
nikuiï bù em ji xwe re xadimekê jî bînin. Ji
lev.ro deya min bi net ù du salên xwe ve bi qasî
deh mirovan dixcbitî.

Rapê bi giranî lê vegerand ù got: Bazar
dizaiie. noliivaniya rojê cihê, ya ;e.vê cihê ye.
)uin du tarife hene. Ji deivlemendan rê ji bo
rojê pêne ù ji bo $evê deh qemeriyan. Herçî
fccjr lie ê rojê sê ù yê ;.evè sc> qemeri ne.
Ji le re sise ù :_c\ .

Gundi hinek sekini, da e:;ilê xwe. Ma
deya xwe nas ne dikir. Jinik bi émir mezin
bû. Lê catic.û qewîn lê hebû. Dikarî bû heft
rojên din jî di cankejiyê de bimîne. Ferz e,

bijîjk goti bù, dike hema bimire. Honoré
qerara xwe da û li Rapê vegerand:

No, em bazareke din çêkin, bazara ji
bo heta dawiyê, ma ne çêtir e. Êdi her yek ù

XEBAT
Xebatê b'ken gelî lawan xebat her karê mêran e,
Xwe hişyar kin hemî pêk va ne em mihtacî {{encan e.
Bison yav û devên xwe ji vè xewa bon ji mêj ketïn-é
Bijb we nia kesek ev rûke bon dibinin di xew il a ne,
Bi/.anin ko gumihkar in l j î vè netrùsiya yèkcar
Hewe nahit cewabek l'nik Xwedé sibliè ti mizan
Li |)è.s we l'iikirj ev ru Jiemi tuxiiièii li dinyayê
Ta lier kes xud d'niyasilin le rojî luxuiè knrdan
Bikin senne ji xo bes e bikin şer nié ji xo hrs e

Ne bon zemiasiu in pèk \e hemî sèrèn li hîsan o
Xebalè b'ken xebalè b'ken xebalè b'ken gelî lawan
Xebalè b'ken gelî serai) k > ev rû bo me derman c.
Dibéjim ez hewe ageli ji halê xo ne bûye qay
Ji lier car qurnela ev nïke xelkè l'ser we ferma n o
Kwan lekbir e ko lové me birin in hay hewe je yo
An jî bi wan bibin bemle bi re.sk n bendik n nan a
Biken gelwe çiya lies ken be bè lirs ù be bù pirs o
Kesek nebil bibéjilin mix.ibin ew j'ei gunhan u
Gelî lawa de bin razi bi vi ren^i bi vi lei/.î
Û bijb vè hewe subhè de bajoue li kolan u

Xebalè bikin geh lawan bi/avè b'kin gelî xorlan
U prk ve kar bibin vèkè be/.in n b'ken cedidan a
Bi iiainùsî bijîn an ji herin bimrin ji dinyayê
Çiye razi bi vè jinè li nik min ew ne insan e
Bibesta bi te'n tivil bit mirûvî ew ne vélin hîç
Hev dûjeh bisoje lê eger bê tîvil û le'n e

Bi mêranî mirin cètr e bi sed cara ji vê jîn-d
Hezar qeda n tif ser vé jîna b'edebxane
Xahatè biken gelî lawan bizavè bikin gelî gencan
Qemî bùn xo bikêşin der ji bin van kulm n mistnn o
Divèiin hini bibin yek le.s bibin yek dil bibin yek cj*
Û pèk ve kar biken belki veken tûlê ji van san «

Bi dengek liûu biken gazî bibên dijmin hère zil ba
Çerîna te xelas, bûye li nav van bax à mèrgan e
Hilù rabin gelî lawa bilû rabin gelî xorla
Bi elmasa herin meydaiiè şer seyrana mêran e

Ev e lawè çiya alaçî n peş ve liemî gavan
De gûrî vi cibî keni ez hezar laş n hezar can e.

MIïLA ENWER

GER NEXWÎN1N
Destê şûx maçî nekin v,v\ès. ne qtilbê razi \*t
i'Zv ne din e, din mebe, din serxwebùna mi.'et e

Sermebin berlingén sjx^ken^è Xwedôjôrazi ye
Mn ji bo din şer dikin xorlén Feransa, in«,'ilix
Wa li Misrê xwiu dircjiu biïn şidiid n <$azi ye.
Ger nexwinin de beg il axa me tim tilan bikin
Ev nezai.î, ev girani kareki nasa,î yc
Hêncbere sèx ù mêla yc karkeié axa n l>e<

É liina pôU anin e lô e bina canba/.i y.*.
Hw kesc /.ana divê tim wek Cegerxwin lnkte qtr
Rast e wî zincir di mil de tim bi qir n nazi yc.

CESKRXWÎ.^I

siûda xwe. Ji xwe bijîşk digot gelek dom nake.
Heke gotina bijîjk rast derket tiwê kar bikî. Lê
heke heta sibê an je bêtir dom kir sùcfi
siûda te ye.

Rapê li vî gundiyi ecêbmayî dima. Het*
niho lucaran bi vê bajarê, bi erebi bazar
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notirvaniya miriyan ne kiri bû. Ma ev ne
texlitek qumar bù. Gelo Hpnorê dixwest wê
bixapîne. Lê Rapê ne ew kes bù ko bihata
xapandin. Hêdîka li Honoré vegerand ù got:

Beriya ko ez deya te bibînim, nikarim
tu tiştî bibêjim

Honoré got, Bas e were em herin....
Jinikê destên xwe ziwa kirin û da pey

Honoré.
Ri rê ve qet xeber ne dan. Jinikê lez da

bû xwe. Herçî Honoré gavine welê tavêtin qey
di ser cowine avê re derbas dibû.

Çêlekên ko ji germiya nîvroyê pelixî, li
zeviyan pal da bûn serên xwe hildidan ù hêdîka
li wan diorîn. Qey ji wan giyane 1er dixwestin.

Gava bi diyarî xênî ketin, Honoré ji xwe
re digot: Heye ko heta niho safî bùye....

Lê pîr hêj. ne miri bû.
Li ser pista xwe veketi bù.
Destên wê en jar di ser
betani re wek lingine kev-
calan giha bûn hev û li hev
hati bûn badan. Rapê nîzingî
li texte cankêşê kir û mi-
dekî lê nihêrt. Destê xwe da
nebzên wê, sînga wê seh kir;
ew axivand da ko dengè wê
bibihîse. Paşê derket derve.

Je re qinyat çêbù ko
pir nagehe tariya şevê. Ho¬
noré je pirsî ù got: Ka
bêje....

Rapê got: Welê dixuye
ko du rojan, heye ko sê ro
jan jî bajo. Tev de bîst
qemirî.

Honoré: Bîst qemiri...
ma tu dîn bùyî. îşê pêne şeş saetan maye	

Rapê û Honoré dan ber hev, hevûdin ge-
randin. Jinikê pê didà erdê; wext jî diborî.
Honoré diviya bû genimê xve bikişanda hundir.
Honoré gava dît ko jinik dike hère; got: Bas
e, bila be, bîst qemirî... heta dawiyê, hela
kefenkirinê, heta ko cendek bi rê bikeve.

Li hev hatin; Honoré berê xwe da cêza
gênim; Rapê çù mal hiri û singikên xwe
anîn. Her holê dikir. Di nobetdariya miriyan
de gore çêdikirin; an hiri dirislin. Carina ev
kar bi icret ji bo xwediyên cankêş jî çêdikirin.

Ji nişkekê ve nexweşnêrê ji nexweşa xwe
pirsî heke keşe hati bû ser. Tiré bi îjaretan
da zanîn ko no. Rapeya ko gelek dîndar û

xudanteqwa bû hema baz da elam bide
keşeyê gund.

Gava Rapê di gastîna gund re bi lez der¬
bas dibû zarokên ko tê de dileyistin, lê
nihértin, li hevûdin fedkirin ù gotin ko herhal
tişlek qewimiye.

Keşê da rê. Lawikê lajebêj da pêşiyê. Bi
destê lêwik re zingilek hehù. Lêwik ew dihe
jand ù ji xelkê re dida zanîn ko rebaniyet di
nav wan re dibore. Mirovên ko di zevîne dur
de dixebilîn, berê xwe didan ke.şê, şefqeyên
xwe en pebin datanîn ù hetanî ko hewraniyê
spi di pist koxikekê de winda dibû, xwe tev
ne didan. Jinên ko xwe li zeviyan xwar kiri
bûn ù qefle didan hev li ser pista xwe
radihùn, xwe li hindava keşê digirtin û xaç
li ser rùyên xwe dikişandin.

Mirêşkên dora xaniyan ji saqoşê kejê ê spi
bizdihayî bi hêlên xwe en giran ù qelew baz

didin; c;ey digindirin. Ci
waniyek yê ko li mêrgekê
girêdayî bù; ew jî ji heybeta
keşê veciniqî di dora singé
xwe de dibeziya ù dida

pehïnan.
Lawikê lajebêj kutikeki

sor li xwe kiri bù ù bi lez
diçù. Herçî keşe, stoyê xwe
li ser milekî xwe xwar kiri
bù, lêvên xwe hêdîka tev
didan, diayek dixwend ù bi
giranîdimeşiya. Rapê li dûvê
karwên bù. Xweyckcar xwar
kiri bù, te digot qey wê hère
secdê. Destên xwe li ser
sînga xwe girêda bûn; wê jî
diayek digot.

Honoré, gava ji dur ve
ew dîtin ji paleyè xwe re

got: Ma keseyê me diçe kû derê?
Paleyê vî lê vegerand û got: Rebaniyetê

dibe deya te.
Honoré serê xwe hejand « Kî zane,

ko » got û vegeriya ser xebata xwe.
Ke.se ayîna xwe çêkir; cankêş teqdis kir ù

digel lêwik vegeriya dêrê.
Rapê li ber texte cankêçê rùnist ù lê tema-

şa dikir. Gelo xapiya bû; cankêşiyê wê gelek
dom bikira.

Roj nîzingî li erdê dikir ù dizeriya. ^ura
êvarê bi pêline honik diket hundir ù Eâskên
perdan li ba dikirin. Qey ew ji wek giyanê
deya Honoré dikirin bifirin.

Deya Honoré bi çavine bel, bê tevdan ù
bi laqeydî li hêviya mirinê bù, mirina -ko bi
derengî keti bù. Nefesa wê a nizim, di qirika

heye
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wê a .şidandl de carina difikiya û dixirî. Ma
ew ne xiraxira mirinê bù. Ev neîes niho wê
bisekiniya ù ji dinyayê jinikek wê kêm biwa
û tukes li ber wê dé ne keta.

Bi tariyê ve Honoré vegeriya mal ù li deya
xwe fedkirî. Gelek caran bi vî awayî nexwe.ş
diket. Destûra Rapê da û je re got: Sibe li
saet pêncan.

Rapê: Sibe, li saet pêncan
! i rastî, bi spêdê ve Rapê hati bù. Ho¬

noré şorba ko bi xwe çêkiri bù dixwar.
Nexweşnêrê je pirsî: Çawan deya te temam bù?
Honoré bi qerf got ê: No, ji bervaji ve çêtir e.

Honoré çù. Rapê bi awirine kûr li cankêçê
ni.hêrt. Halê nexwe>é ([et ne guhêrî bù. Deya
Honoré weke berê, bi çavine
bel, destên wî li ser lihêfê,
bêdeng radiket.

Nexwesnêrê êdî zanî ko
vi îşî wê gelek dom bikira.
Sê rojan, car rojan... heye ko
heftekê jî. Rapê bi vê" fikirê
dilê xwe teng dikir ù nifir li
Honoré dikirin ko ew xapandi
bù. Û gava çav bi nexweşê
dikir ewçend li wê jinika ko
ne dimir, dihate xezebê ko ne
dizanî çi je bike.

Rapê, ji bona ko erina wê
deynê vegeriya ser xebata xwe
û rahi.şte singikên xwe. Lê
çavên wê ji rûyê cankêşê ê

qermiçi ne dibùn.
Nîvro, Honoré hâte mal,

taşteya xwe xwar û vegeriya
ser cêza gênim. Honoré bi
kêf bû.

Herçî Rapê ji erin û xeze¬
bê dikir ko biteqe. lier deqîqa
ko diborî je re wek wî pereyî
bû ko je didizîn. Gava li nexwe.sè dinihêrt qey
dîn dibû û dixwest qirika wê pîra qerade, vê
jinika enûd ba bide û wê nefesa ko wextê
wê didizî bisekinîne.

Lê gava dida eqilê xwe, didit ko ev tişteki
bi talùke bù; je digeriya. Lê tiştine ecêb dihatin
bîra wê. Dawiyê nîzingî li cankêşê kir û je
re got: Te hêj seylan ne dîtiye?

Nexweşê bi dengekî nizim lê vegerand ù
got: No...

Li ser vè yekê Rapê dest pê kir ù ji pîrê
re çirokine bitirs digotin ù ew pê dibizdihand.

w.

Jê re digot, beriya mirinê bi çend deqîqan
şeytan li cankêşan xuya dibe. Şeytan di belge-
hekî xerîb de ye. Stirihên wl hene, sivnikêk~e
dirêj bi destî ve ye ù gava xuyanl dike dide
ber qîran. ( 'ankêş pijtî ko şeytan dibinin ne¬

ma xwe tev didin ù hema dimirin. Bi tenê
îsal min bi çavên xwe çend caran çeytan,
gava wî H cankêşan xuya dikir, dîtiye. Navên
miriyan biltani ù digot: Belê li cem Jozêfîn
Lwazêl, OU Ratyê, Sofî Pondegno, Serafln
Grospyê	

Deya Honoré di nav cihan de diqeliql,
çnvên xwe vedikirin ù li dawiya odê dinihêrt;
qey li li:tekî digeriya,

Rapê xwe jê vedizî ù çû derve. Jl dolabê
çar.şevek girt û xwe lê pêçai
parzonek bi rûyê xwe ve kir;

.--.'t dùstanek li serê xwe kir û
lingên wê dane ber jor ù ra-
hişte destê sivnikpke dirêj. Ji
dil keti bû belglhê şeytên.

Rapê çend ûrax tev dan
ù ew dan erdê; şinglnt û
reqîn ji wan çûn,

Nexwesnêrê ji deriyê ne-
xweşê ve da û bi dengine hhk
ù xerîb hilkişiya ser kursikt

*b û sivnika xwe bi ser cankêjê
r\ de hejand,

Deya Honoré gava şeytan
dît eqil ji seri çû, da xwe,
kir ko rabe û ji ber bireve.
Cankêş heta bi nivl li pista
xwe rabû, mil û sermllên wê
xuya kirin. Nefeseke dùdirêj
ji sînga pîrê çû û wek depeki
li ser pista xwe ket. Her tlşt
temam bû bû.

Rapê ber tişt vegerandin
cihê wan; ûrax ji erdê rakirîri

ù danin ser reûkên metbexê û vegeriya nik
miriyê. Hêdîka nizingi lê kir, çavên wê
yen ko kiri bûn ji kortikên xwe baz bidin,
girtin; piyanek danî ser lihêfê û ava miqedes
lê kir. Li ser ejnùyên xwe rùnist û dest b.i

xwendina dia miriyan kir.
Êvarê guva Honoré vegeriya mal û dît ko

Rapê diayê dike da eqilê xwe, hisabê xwe
çêkir. Di vî îşi de xesirî bù.-XesarawI pêne
qemerî bùn. Ji ber ko Rapê bi tenê du roj û ,

nîvan xebitî bù ».
Dihok: 8 Gulan 1943 BIŞARÊ SEGMAN
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ZEFERA EFRIQAYE
BI QELEMA NÎVlSEVANEKÎ ÛRIS

Rojnama rûsî « Stêrka Sor » di heqê zefera Efrîqê
a mezin de bendek nivisandiye û bi kurli lê de goliye:

Berî çend rojan xortekî elemanî di « Frank¬
furter Zeytûng » de berndek nivisandî bù. Wî
zirtoleyi digot yekê Gulanê bi her awayi cejineke
elemanî [1] ye. Belê ji bo bilbileki Gulan her
Gulan e. Lê ji bo elemanan Biharên ko didin
pey hev ne weke hev in. Nemaze Behara vê
salé ji elemanan re ji Beharê bêtir Paîzek e,
xezaneke Paîzê ye.

Bi vegirtina Tunis ù Bîzêrlê serê Tûnisê
diqede. Hitler Efriqe ji dest da. Onbaşiyê tiroli

[1] Yekê Gulanjèji mêj ve cejina sosyalistan c. Di
vê rojê de, hergav di bajarèn Ewropayê de nimayisin
çêdibûn û emele ù polîsan li hev dixist. Ililler pîşlî
ko hikim xiste destên xwe yekê Gnlanê l'ire cejineke
niilî e elemanî. Ji mile din Gulana 1940Î ji bo elema¬
nan meheke zeferê bû.

Klişa me jinine emêrikani şanî dide yen ko ji bona
bikevin xizmela eskeriyê hatine ù miraceetî hikùmetè dikin,
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xiyala zeferên Napolyon dikir. Lê onbaşi ne
ket Moskoyê û ehramên Misiré ji ne dîtinç.

Sefera Efrîqayè sefereke girane ye. Mîlyo-
nek singoyên mihwerê di vê seferê de şikestine.
Helê hêtirê van singoyan yen talyanan bûn;
çekinc kêm. Herçî jî hehe çek çek e ù
mirovekî bi çek zencîrkirî şer bike jî, dîsa
şerevaniyek tête hesêb.

Romel di richelè de çek ù cebirxaneyine
bos winda kirine. Hitler digot qey asêgehên
Tûnisê êrîşa hevalbendan wê bisekiniiie. Lê
vê Gulanê gui ne dane llîller. Di nav 36 saetan
de hevalbend giha.şline ber deriyên Ewropayê.

Tunis hâte slandin. Talyanan ne bi tenê
bajarck lê kişwerek winde kiriye.

Talyanan, di cankêşiyê de, dirêjî Fransê
kir. Çi cezakî seza. Tunis ji bo mihwerê bû
mesîleke hêstiran; ji bo hvalbendan pêpelùka
zeferè.

Em silavan li zefera hevalbendèn xwe
dikin. Me hi hev re micadele kir. Heke heval¬

bendan bi rêkirina çek ù

posatan arikariya me kiriye;
me ji bi du salên şer arikariya
wan kir. Em esker in. Qedirê
eskeran dizanin.

Em silavan li ordiwa ingi¬
lîzî a hejtan dikin. Em diza¬
nin, ya ko reya zeferê vekiriye
ew e, ordiwa heştan e. Ordiwa
emêrîkanî a ciwan jî bihina
barùtê bihin kir.

Em bi kêfxweşîke mezin
silavan li hevalbenda xwe a

kevin Fransê dikin. Ji mile
din me bi sahîke mezin seh
kir ko eskerên général Lek-
Iêrk bi xwe keline Tûnisê. Ji
ho Fransizan Tunis întiqama
Parîsê ye.

Em dizanin ko cidal wê
sexl ù dijwar bibe. Dijmin
ewê li ber xwe bide. Êdl
destê wî de tiştek me maye
ko winda bike; ewê her tişti bi¬

de ber çavê xwe ji bon ko kar
bike. Emji qîmet û hêjabùna
hevalbendèn xwe ewle ne.

Li Efrîqayè her tişl safl
bûye. Niho dora Ewropayê ye.

lLYA ÊRENBÛRG'
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QEWETÊN
KELEHA EWROPAYÊ

Bi şîkestina ordiwên mihwerê û bi zefera heval¬
bendan sefera Efrîqayè gihaştiye dawiyê. Pistî
ko ev sefer safî bù dinya alemê çavên xwe
berdaye Ewropayê û li hêviya sefera Ewro¬
payê, daketina hevalbendan beja Ewropayê
ye. Mineqidekî çêk î eskeri, keptên Mikcèt, di
vê babetê de bendek nivîsandiye ù tê de qala
vê seferê û qewetên mihwerê yen Ewropayê
kiriye û gotiye:

Beriya êrişa 1942an di bin emirê Hitler de
325 Drqe hebûn. Ji van 325 firqan 195 firqe li
eniya rohelê qerar girti bùn. Bi wan re 38
Orqeyên dewlelên mihwerê en din ji hebûn.

Firqeyên mayîn bi awayè jêrin lè.k
vedibûn: 6 firqeyên elemanî ù 34èn talyanî
di Balqanan de; 6 firqeyên xirwalî, 3èn mecerî
ù 20ên birxari bi wan re disekinin. Tev de
69 firqe. Qewetên Balqanê di bin ferniandariya
von List de ne. Ji van pê ve li Yewnanistanê
6 firqeyên din hene ù ew di hin fermandariya
général Hart de ne. Bi qewetên Balqanê re

375 balafirên gitan hene.
Li gora texmînê li Fransê di bin ferman¬

dariya Rûndestêt] de 36 firqeyên elemani û şeş
firqeyên talyanî hene. Li îtalyayê di bin emirê
Amriyoso de 40 Drqeyên talyanî ù 700 balafirên
keyserling. Li Norvêjê di destê Falkenhorst de
10 firqeyên elemanî ù 300 balafir.

Piştî hezimela Stalîngradê eniya rûsî ji
drêjahiya xwe kêm kiriye. Beriya êrişa 1942an
Hitler di eniya ûris de 40 firqeyên ihliyat he¬

bûn. Wan eskeran di dora Kiyêv û Vaşovayê
de qerar digirt. Hitler ev esker bê wext xistin
xeta şer ù pê serè Stalingrrdè winda kir, bê
gav ma û bi sùn de vegeriya. îro Hitler di¬
xwaze bi 120 firqan ù bi sihên din en ihliyat
di eniya ùris de bisekine. Gelo ewê bikare?

Heke Hitler karl bi 150 firqan di eniya
ûris de bisekine, bi qure'yên nù ù heta Hizè¬
ranê heye ko 80 firqeyên din en ihliyat saz
bike. Lê bivê nevê ew qewetên ha tucaran
ne di qimeta firqeyên mehiwbûyi de ne. Welê

dixuye ko erkanherbiya elemani nema imld"
dike ko bikare ordiwa ûris bi erlşeke Biharê
ji hev de bêxe. Ji lewre planên wè hêj bêtir
planine midafehê ne.

Di keleha Eropayê de du dergehên vekirl
hene: Spanye ù Tirkiyê. Ordiwên wan lier du
dewletan heta niho sirine vl şeri ne. Gelo ev
lier du ordù wê tijleki bikin? Heke kirin ewê
çi bikin?..

Nema têle birê ko eleman dirêji van her
du welatan bikin. Ji bona vé yekê wext boriye.
Herweki me got plana erkanherbiya elemanan
tedefihi; midafeha keleha Ewropayê ye. Ji bo
midafeha kelehê ù di mehcetê de Hitler bi
qewetên berdesl. wè bikare 32 firqeyên ko di
Fransê de bigehine 1001 û çilên ko di îtalyayê
de ne wan jî bike sed.

Ji lewre dema ko hevalbend dirêji Ewro¬
payê bikin ji wan re qet nebit 120 firqe divê¬
tin: 75 ji ho xeta pêşîn, 25 ihliyat ù 20 ji ji
bo lehiwanditia dijmin di qadine din de.

îro qewetên mihwerê di Ewropayê de bi
awayè jêrin heşidandl ne: Li Fransê 37 firqe.
Li Belçiqe, Holende, Elmanyê 31 firqe. Di
welatèn Baltiqè de 7 firqe. Li Norvêjê 10 firqe.
Li eniya ûris 232 firqe. Di Balqanan de 69
firqe. 40 Drqeyên ko di îtalyayê de ne divêt
ew ji bi qewitine din hati bin zêde kirin.

Ev in qewetên ko roja ko hevalbend pê
li beja Ewropayê bikin, divêt bera wan bidin.

HESENÊ MISTÊ

Vient de paraître
HISTORIQUE SOMMAIRE

CHAR DE COMBAT
LE MAITRE DU CHAMP DE BATAILLE

par le

Commandant L. FOUQUET
dos F. F. L.

Ouvrage édité et diffusé par les soins du
service de propogande des forces françaises

combattantes en moyen orient.
DANS TOUTES LES LIBRAIRIES

HEJMARA HAWARÊ A 54an LI 15ê GULANÊ BELAV BÛYE. LÊ BIGERIN 0 TÈ DE BIXWÎNIN:.
Tefsira Quranê. Dlwana Melê. Pêş kevin. Cejinepîrozî. Ji wan re. Sersala min. Mêla Elinied.

Gramêra kurdmanci. Memozîna Xanî. Pêloşî û sistî. Mêla Evdilmecîd. Chansons.

Kiriyariya Ronahiyê
Ji bo Sûriyê Pènc lireyèn suri Ji bo welatèn din llrekl ingilizi
Xwedî û gerinendeyè berpirsiyar : Mir Celadet Alî Bedir-Xan . Şam Sûriyê
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DERYAVANIYA BRÎTANIYAN

Z Xelkê girav û peravan bi pirani mêla xwe didin deryavaniyê. Derga,
» mon ber bi xwe, ber bi bejine din, bejine ji bejên wan dewle-
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STRANA KURDMANCf:

LAWIKÊ BATMANÊ
Delîl yadê, delîl yadè, delîl yadê 	

Paşak rabû bi giranî, eskerê xwe ji qoce Diyarbekra
[ xopan bi der anî,

Li Batmana şewitî qur'e danî
Eliyê Mihemed firar bù, çîtika reş deranî.

Batmana şewitî wa' bi sûre
Eskerê Smaîl paşa girte bolik û tabûr é.

Mincan xatùn ban dikir Smaîl paşa ez ketim bextê te
[ û Xwedê ye;

Te destê Eliyê Mihemed, lawikê Batmanê, çawa ji
[ ber hilma me hilanî?...

Dilê min hêr e, sed "car bi min hèr e,
Batmana xopan wa bi gêr e.
Mincan xatûn ban dikir, Smaîl paşa ez ketim bextê te

[ û Xwedê ye
Te destê Eliyê Mihemed, lawikê Batmanê tê bi mista

[ me de;
Heger tu dixwazî ezê bidim te elbek zêr e

Delîl halê! lawikê Batmanê
Batmana şewitî wa bi rê ye.

pROKA KUROUAXCÎ:

GURÊN CALÉ
Carekê golikek şeveder ma. Du gur

lê rast halin. Golik ji tirsa ri hê xwe
baz da. Çalek !i riya wf hat. Golik kete
çalê. lier du gur li ser devê çalê seki¬
nîn û li golik meyizandin. Gur gelek
birçî bûn; xwe berdane ser golik. Golik
xwarin. Pistî ko 1er bùn û zikê xwe dagir-
tin, xweslin ko derkevin; !è nikarî bùn.

Bù sibe, xwe hildan ù xwe danîn,
kirin ù ne kirin, nikarî bûn derkevin.
Her diwnn kel'te da libellai bûn ji te'ba.

Yekî jê go, bira çiqasi genn e. É
din go, bira niha tic- genn e; le çaxê ko
xwediyê golik lié ser nie, wî çaxî genn e.

ŞERÎETA GUR Ù BIZINÊ
Carekê bizinek li sùna wareki ko-

çera ma. Bizinê /a; du kar anîn. Pistî
çend rojan gnrek liât; lier du kar xwarin.

Mincan xatûn ban dikir, Smaîl paşa ez ketim bextè
[ te û Xwedê de

Tê destê Eliyê Mihemed lawilcè Batmanê bi mista
[ me de

Heger tu dixwazî ezê bidim te du elb zêr e.

Smaîl paşa banîdikirli Mincayê, lê xatûnè, lê hirmetê!
Bejna te sêwl, sêwleke stûna qudretê
Xelk è bibêjin Smaîl paşa derketiye, sermùsîrê dewletê
Wê bibêjin Smaîl posa ji Mincan xatûn dixwe wî

[ bertilî wê riswetê
Batmana şewitî bişewite wa bi mêrg û kanî.

Kuht Helebc di mala Smaîl pa.şa, mûşîrê dewletê danî
Te çawa destê Eliyê Mihemed lawikê Batmanê ji ber

[ hilma me hilanî?..

Çûn cem qazî. Lê bizinê hebanekji
şîrê xwe dagirt ù bi xwe re bir. Gava
gihane cem qnzî;i>izinê hebana şîr da qêzî.

Qèzf ji wan pirsî go, hon ji lio çi
hatine. Bizinê go, gur her du karên min
xwarin. Ez jê dipirsim dide inkarê.

Qèzî go, ezê şerîeta we bibirim.
Divê ko hon bi ya min bikin. Qazî rabû
dinanên gur hilkirin û gode rabine hev;

Bizin ji çèreya xwe hal dit, gava her du lié kê kanî bû kê heq di destê wideye.
kar çûne. Ftin kir ko gur ew xwarinê. Çawa ko gur û bizin berdane mey-

Bizin rabù lelbeyi quia gur kirûçû danê; gur rahişte biziiïè, lê qet fêde ne
jê re gol, le çima karên min xwarinê? kir. Ji ber ko dinan ne bûn. Hema bi-
Gur go, min karên le ne xwarinê. Bizi- zinê stirihên xwe dane bin zikê gur;
ne go, bi min re were, em herin cem ûrê wî berda erdê; her du kar ji zikê
qazî, ji min re swind bixwe. Gur go, bas e. wî deranîn.
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HALAN
Mineweririo ka ew welat
Keç 'û xort û jiti à kalan
Binêrin hon li van erdan
Pepûk à jar û dil mane
Li nav wan nîne mistê ard
Jîn bo me bûye qebhet
Hemî kurd in di vî hali
Şev û rojan Urne guhdêr in
Me dijmêrin bi piştmêran'
Bi halan û bi naudanê
Belê hisyar tu pir din î

Ma tê dîtin ew bê xebat
Hinartine hezar halan
Dinalin ew ji ber derdan
Ne xwarin û ne nan û zad
Mirin bo wan bûye dawet
Lî jêr û jor û car ait
Li héuiya me çavnêr in
Me pal daye li bajaran
Bi armanca gur û şêran
Kesek nayête meydanê
Dilê xoran diêşînî.

HESEN HISYAR

Delîl halê lawikê Batmanê,

Batmana şewetî bişewite wa bi rê ye,
Eskerê Smaîl paşa hêdî hêdî pède tè ye
Bira Xwedê kulekê bêxe mala Smaîl paşa mûşîrê

( dewletê ye
Ezê rabûin, ji xcwa nîvê şevê ye.
Ml dî nigô Eliyê Mihemed lawikê Batmanê qeyd

[ kirî li mïrata qantirè ye
Berê wî dan qoce Diyarbekrê ye.

Dilê min ebdalê Xwedê dilekî de ye
Mincan xatûn berê xwe daye Birca-belek, dakiriye

[ guliyê sorsosinê da ber meqesê firengî ye.
Bedlek çekeke zahita li xwe kiriye
Ölaqek ji xwè re ji tewlê vekiriye
Didaye pey Eliyê. Mihemed, da ser riya Diyarbekrê,

[ li zîndanê ye.
Dilê min ebdalê Xwedê, dil dibê ye

Mincan xatùn xerîb keti bû qonaxa* Xwedê li xanê ye,
Û sibe ye ro hîltê ye
Mincan xatûn mesiya sera dewletê ye
Mincan xatûn ban dikir, gelî efendiya, bînbaşiya,

[ ez ketim bextê we û Xwedê ye.
Xorteki di temtêla min de bû, li nav eskerê Smaîl

[ pasa bù,
Ez nizam rakirin berê wî dan kî derê ye?

Efendiya bînbaşiya ban kir, xorlê délai dilê min ebda-
[ le Xwedê dil dibê ye.

Ew xorlê tu dibê di temtêla te de bù; li nav eskerê
i Smaîl paşa bù

Dû esirê rakirin berê wî dan iskela ber bi behrè ye.

Mincan xatûnê pol, poşman berê xwe da xanê ye;
Olaqê xwe vekir, da pey Eliyê Mihemed, Smaîl pasa,

[ ket riya îskela ber bi behirê ye
Qonaxek hilanî, yek danî H çolê ye
Belê şevkê di nîvê sevè ye
Mincan xatûn xerîb keti bû, qonaxa Xwedê ye
U sibe ye ro hiltê ye
Mincan xatûn mcşiya sera dewletê ye
Delîl halê lawikê Batmanê min bi tenè ye.

Delîl halê lawikê Batmanê, ban kir go gelî efendiya
[ bînbaşiya ez ketim bextê we û Xwedê ye

Xortekî di temtêla min de bû, li nav eskerê Smaîl
[ paşa bû

YEN KO DIZANIN
Û YEN KO NIZANÎX MA WEKE HEV DIBIN
Di heyamê medan de, bi navê Mihirdad xwen-

dekarek hebû. Pir i hinermend bû; leqeba ( şahenşa )
havil kiri bù.

Di wi heyami de pevçûna wan bi roman çêdi¬
bû. Wekî hercar dîsa rijandina xwîn ber pê û gu-
man dibû. Li ser vè yekê ji xwcndekar re hin tcvdir
diva bûn. Li gora ko ji her zemanekî re awayek
heye hin tecribe li ser heş û pisporiyê diviya bû.
Ji bona ko ji neyar kêmlevdir nebin.

Xwcndekar xwest wezîrên xwe ziyafet bike. Ra¬
bû ji dcstgîrê xwe re gol, hère ba necar ( 40 )
kevçiyên darin bide çêkirin, doxa heryeki gaz ù
nîvekè. Çil kursî li dora masè deyne û her çil kevçî
li hember kursiyan û xwarin ji li orlê. Her çil
wezîrên min ji vexwine gelo ewê çaivan bixwin.

Berdevk wek xwcndekar got-è kir. lier çil wezir
hatin, rùnislin. Gava li kevçiyan varqilin ko bi gaz
ù nîvekè dirêj in, nizanî bùn çi bikin. Bi serê doxê
bigirin kevçî nagihê devê wan. Di ber de bigirin
dox di çavê hevalê hember de bikeve.

Wezir ji ncçurî dem xwe û rabûn. Ji wan pirsîn:
Ma cire we ne xwar.

Ji fediyan gotin: Wextê nimêjè hatiye ù cm ter in.
Şcrmisar ù serliber derketin û çûn. Zad ma

nexwarî. Xwcndekar got: Herin dibistanê ù ji min
re mamhoste ù çil şagirtan bixwînin. Çûn dibistanê
ù gotin mamostê. Manwstê got: Li ser çavan, emê
pistî çil deqiqeyî bên.

Mamoste çil sagirl bijartin û ew di hcwşa
dibistanê de rêz kirin û gote wan: Xwendekar em
xwestine û cm nizanin çi yc. Li vir jî şirel nabe.
Divê hon çavnêrè min bin; min çawan kir hon
ji welê bikin. \

Şagirt û mamosic çûn cihê xwarinê; bîst li vî
rexî, bîst li wi rexi rùnislin. Mane di nav wan de
ye. Mamhoste rahişte doxa kevçî û da birincê ù dirê¬
jî devê gê hcinhcrè xwe kir. Wi jî dirêji devê
mamhoste kir. lier kesê ko homber hev bùn, dan
devên hev, heya ko xwarin xelas kirin.

Xwcndekar her çil ufczîr û her çil sagirl anîn
hember hev ù gole wan:

Gelî weziran! We şerdcki welatî (litige ù xwen-
diye. Lê hon bi sisli mezin bùne. Madam hon ji
heqê xwarinê demakevin, honê çawan sibe serê miri¬
nê dayax ù rêderiyê bikin. De zû puyeyên xwe
bidin van xortèn ntih û herin quncikèn mizgcftan.

Pistî ko şayirtên hêja hatin wezifè bû şer û

medan roni şikandin. HESEN HIŞ YAR

Ji ecêbê dinyayê re nizam rakirin berê wî dan kî
[ derê ye.

Efendiya, bînbaşiya ban kir xortê délai, xorlê ko di
[ temtêla te de bù, li nav eskerê Smaîl paşa bû

Dû esir rakirin berê wi dan Stenbolè ye
Mincan xatûnê pol posman berê xwe da mïrata xanêye
Olaqê xwe vckir ji niîrnta xanê, da pey Eliyê Mihemed,

( Smaîl pa.>a, dikete riya Stenbolè ye.
Qonaxek hilanî yek danî li çolê ye
Şevkê nîvê sevè ye
Mincan xatûn xerîb keti bû, qonaxa Xwedê li mîrata

[ xanê ye.
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QANÛN
0 ADETINE ZIWACÊ

Di welatê Eskîmoyê de heke mêr li jina
xwe xist, jinik dikare telaqê bixwaze. Heke
jinikê deng ne kir diya jinikê dikare keça xwe
ji mêrik bide berdan.

Herçî çînî heke mêrik li jina xwe xist li
gora adetê mirovên jinikê li pêş mirovên mê¬
rik ve heştê çowî li wî didin.

Hindiyên sor yen Emêrîkê herçî zarokê ko
ji diya xwe li sùna ko bi serî ve bê, bi lingan
ve hat dikujin. Ji wan ve ew zarok çift e.

Li gora qanûnên Estonyayê hepsï di hepis-
xanê de dikarin bizewicin.

Xelkê Romanyayê gelek caran li hêviya
roja dawetê'namînin û beriya wê bi heftekê
zava^bûkê direvîne.

Di welatê Eskîmoyê de xelk dikarin jinên
xwe pev biguhêrînin. Mesela, yekî xudan zaro
gava dike hère sefrekê, jina xwe digel zarowan
dide yekî bê zaro û jina mêrikê bê zaro bi
xwe re dibe seferê û heta vegerê pê emel dike.
Ê din jî welê. Bivê nevê cih li ê rêwingî teng
û li è din ûreh dibe.
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Li gora adetén resikén Efrlqa navln
heke jinik nizane girarê çêke, mêrik dikare
wê berde.

Li Ingilterê mehkemê bi tenê di halê zlna-
yê de kare bi telaqê hikim bike. Ji lewre ca¬

rina mêr û jinên ko dixwazin ji hev bêne
berdan sûcê zinayê bi derwan bi aliyê xwe
ve didin.

Ji ber vê yekê di Ingilterê de heçi jin û
mêrên telaqxwarî tev de zinakirî têne hesêb û ji
lewre ji kîjan malbatê bin jî nikarin li qesira
qral bêne ezimandin.

Li cem cihiyan, heke jinik pêş mêrê xwe
ve dijùn kire xwezûrê xwe mêrik dikare tela¬
qê bixwaze.

Di hin welatèn Emêrîka nîvro de heke
jinik sê caran ji bêrika mêrê xwe père dizîn
mehkemê bi telaqê hikim dike û jinik nema
dikare bizewice.

Li gora statîstîkan li welatê Mirsirê jinên
bî ji mêrên bî bêtir in. Jê dixuye ko jinên
misrî ji mêrên xwe bêtir dijîn.

Di îsvêçê de heke jinikê telaq xwest û xwe
ji mêrê xwe da berdan ji jinikê re divêt heta

	 	 ko mêrik ji nû ve bizewice
jê re nefeqê bide.

Misiriyên kevin zaroyê
xwe ê pêşîn dikuştin. Ji wan
ve welê bû ko bi kuştina wl
zêdahiya malbatê boş dibû.

Dîsa misriyên kevin zaro¬
yên ko piştî ziwaca keça jinikê
dihate dinyayê ne dihiştin
ko bijî

Welê dixuye ko navên
Zeyneb ù Fatimayê di Misiré
de gelek bi rewac in. Li gora
statîstîkekê li serê heft jinan
navên didowan Zeyneb û Fa-
time ye.

Di welatê Tîbetê de du
bira ji xwe re jinekê dîtinin.
Herçî zaro li ser ê mezin têne
hesibandin.
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GULÇÎN
Gulçln.. keça Newres begî bû.. nùxuriya

de û bavé xwe bù.. Ji wê pêvê keç ù kurên
Newres begî tune bùn. . Ji lewra pir bi delalî
ù nazeninî mezin bù bù. Ji aliyê xwesikbùnê
jî yekta bù. Bejinzirav.. porzeri.. çavkesk bù..
Salên wê nuli keti bùn Jiijdeyan. Xwesikbùna
wê di nav êlê de bù bù dengîn. Gelek xort
peresteşkarê wê dibùn. Lê kesî ne wèri bù
ew ji bavé wê bixwesta.

Newres beg, ji giregirên bajarê Nolê ù,
serekê êlê bù; merivekî pir xedar û xwînxwar
bû. Her kes ji wî dilres bù bù.. li her cihî
paşgotiniya wî dihate kirin, ji bin ve ji wî re
çal dikolan..

Dijminê wî ê bêeman Seydoaxa..ji sere-
kên êlê bù, ù Mme êlê bi xwe bû. Yê ko gelek
caran xewa Newres begi ji çavên wî dilirand,
Seydo axa bû.

"Newres beg jî, êdin rind fam dikir ko
text ù bextê wî tê hejandin. Heke ev hal hi-
nekî din jî pêş ve biçe ne èl dimîne ne mêl.
Diviya bù dermanekî ji vî derdî re bibîne.
Bi şev ù bi roj, dur û dirêj diûkirî.- pasiya
paşîn çareyek qenc dît., di dilê xwe de got:
heke min Seydo axa ji xwe re kir zava; tirsa
min ji tiştekî îiamîne.

Newres beg keça xwe.. Gulçîna nazenîn
ji Seydo axa r< pêşkêş kir. Seydo axa jî bi dil
ù can ew xwxst. le» ù axa li hevdù hatin..
nî.şan bi Gulçînê ve kirin.. sêramya wê vex¬
warin.. pistî sê melutti jî ewê dawela wê biba...

Newres beg, ji zù da ye ji xewa şevan bê
par ma bù.. pistî vê lilievhalinê, élira ewilî
serê xwe danî ser balîfê, bê tirs û perwa raket..

Lê Gulçîn.. (iulçîna reben, çi bi serî di¬
hat? Dinya li ber çavê wê tarî bù bù.. di lier
tişlî de resbùnek didît. Roj, hêv.. her liste
sipî ù ronî.ji wê re re; xuya dikir.. Ewê ça¬

wan ji Seydo axa re biba jin? Seydo axa, ji
pênceh salî ne mezintir ba, ne biçùktir bù.
Rûyê wî bi xurî.. çaveki wî sipîk li ser bù..
digel vê pirbùn ù kirêlbùnê sê jinên wî jî
hebùn. Du sê kêçên wî berî Gulçînê bù bùn
bûk..

*

Yê ko însanê natewan dijîne hêvî ye.
Hêvî nebe, însan nikare ji ber kul û derdè
dinê debar bike. Xwîniyê ko dibin ber sehpê,
bi dar ve bikin ù ben dikine qirika wî dîsan
hêviyeke felatê heye.. cave xwe digerîne da ko
padişah ji bona efa wî fermanê bisîne..

Gulçîn jî bê hêvî ne ma bû. Dixwest ji
xwe re carekê bibîne û ji vê ênînivisa rès, ji
vê serencama dilşewat biûlite.

Li ber çavê (îulçinê hêviyek hebû: Pira
Bêzè.. Pira Bèzê, pîrejineke sêhirhaz bû.. bi
sèhrên xwe nîşana gelek zavan şikandi bù..
dilê- hezar xort ù keçan xisti bù hev.. gelek
jin ù mêr ji hev da bù berdan.

Gulçîn, rojekê xwe gihand pîrê, bi dawa
wê girt ù hejand, destê wê maçî kir ù derdê
xwe jê re got: Pîrê, ez di bextê te de me, min
ji vî agirê dojehê xe'as bike. Tu çiqas père
bixwazî diya min ewê bide te. Diya min jî vê
zewacê naxwaze.

Pîrê, qederekê dama, pasê ji wê re got:
Keça min divê e/. te bigiliînim ba Şêx, şêx
Şefqet, kane te ji vê gerdabè biderxe.

Di nav xwe de rojek bijartin, ewê bi hev
re biçùna nik şêx.

Berî ko herin cem şêx, pîrê çend şîret li
Gulçînê-- kirin: Şêx, ji malbata pêxember e,
divê berî ziyareta wi tu bi destmêj bî, pa.şê
keça min, ew bi rùhê îns ù cinan dizane, di
lier golineke wî de bereket, di lier pirseke wl
de qudsiyelek heye. Heke wî ji tiştekî sipî
re got reş e, bizane ko di vê gotinê de hik-
metek heye. Divê dilê te ji aliyê wî de paqij
be, da ko ew jî daxwaza te bizane ù bîne cih ».

Gulçîn gotinên pîrê yek bi yek kire serê xwe.
(tava ketin hundirê xewletxana sêx, sêx got:

Pira-Bêzl malava, ev bùn çend hefte, tu xuya
nakî, tu li kù yî? çi bi te hatiye. Bi dilê min '
xweha te hati bù mêvaniya te, ne?

Pîrê, berî li sêx vegerîne carekê li Gulçînê
nêrî û serê xwe jê re hejand û paşê li
vegerand ù got:~ Ez gori, rast e, xweha
Sevré hati bù mêvaniya min, ji lewra ez*
ziyareta le kêm mam.

Sêx got: Xem nake, ma ev ne keça New¬
res begî ye?

Gulçîn gol: Belè ezbenî... ù bi fedî çj>>

destê sêx..
Şex got: keça min, divê tu ji bona XwW»

daê xwe, Xwedaê erd ù ezmanan jî deslmêjt
bigrî ù nimèj bikî, ne bi tenê ji bona hatin«-vte

Tîrê, carekê din li GulçInMuêr! ù sJCgfc.

xwe jê re hejand. Bi vê serhejandinê ra^W
bùna şîretên xwe dianî bîra wê, keçik jî;
heyran, heyran di hizùra sêx de diricifî.

Şêx got: Keça min, ne hewce ye ko tu
serhatiya xwe ji min re derpêj bikî.. ez, bi
êş ù birîna le dizanim, kesî ji min re ne gotiye
û ez dizanim. Keça min, xem nake, bibna xwe
ûre bike, ez bavé te me, ezê te ji wî seyê çopir
xelas bikim.

Şex bi salên xwe ne di wê çaxê de bù ko
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ji keçikeke mezin re bigota « keça min, ez bavé
te me » salên wi sî an sî ù penç bûn, yê ko
ew dikir dewsa bavîtiyê şêxîtiya wî bû, ji
lewra ev pirsên ha ji Gulçînê re giran ne di¬
hatin. Mafir, di dilê wê da bawerî çêdibû.

Diviya bû pîr derkeve der. Pîrê şêx û keçik di
xewletxanê de bi tenê hiştin û ew derket ber
derî, da ko kes bê destùr nekeve xewletxanê,
kes nebihîze ko Gulçîn bi wê re hatiye nik şêx.

Şêx, çend caran destê xwe di ser serê
Gulçînê re bir û anî, paşê destê xwe danî ser
êniya wê, hêdî, hêdî berjêr daxist, ser çavê
wê, ser rûyê wê, bi çengên wê girt û hejand.
Keçik jî mîna pûtekî kevirî sekinî bû, deng ne
dikir. Dilê şêx gelek bi wê dişewitî, mîna bavé
wê êniya wê maçî dikir, çavê wê radimisand,
lêvên wê dimijand.

Gulçînê, ji ber dilovanî û mihribaniya şêx
fedî dikir, nikarî bù çawan ji wî re sipas bike,
deng ne dikir. Bê guman şêx ji wê re çare
didît, ewê ji wê dojehê xelas bikira. Ji xwe
ev tiştekî hêsanî bù. Şêx kanî bû rûhê Seydo
axa bikişîne nik xwe û jê re ferman bike, da
ko ji riya Gulçînê bi derkeve, keçikè li ber
çavê wî reş bike.

Sêx, perçak kils kire destê xwe ù li erdê
êzek girover kişand, ew û Gulçîn ketin nav

û ji Gulçînê re got: Ztnhar, tu ji nav xêzê
dernekevî, ezê rûhê wî- sehî bikişîmm vir û h
vir bitevizînim.

Gulçîn jî wisan dikir, paşê şêx hinek bi-
xùr avête nav agirê kuçik ù çû pas perde,
qederekî ma. Gava dûmana bixûrê hundirê
xewletxanê tijî ù tarî dikir, şêx jî, bi lez û
bez toza fosforê di cane xwe dida. Êdin, hun¬
dir ji dûmana bixûrê rind tarî bù bû, tariyeke
şîn. Gulçîn ji nav xêzê tev ne digeriya. Hingî
şêx, bi dengekî ecêb gol: ya hù! ù ji pas perde
pekiya, ji rû ù laşê wî nùr dibariya. Gulçîn
ji ber vî kerametê şêx veciniqî û tirsiya, lê
ji bona ko ji Seydo axa, ji wî agirê dojehê
xelas bibe her tirs, her westandin her feda-
karî da bù ber çavê xwe.

Şêx hat, ket nava xêzê, xêz pir teng bû,
ji bona ko Gulçîn ji nav bi dernekeve, lier
du laş keti bûn qalibekî.

Şêx, destê xwe dirêjî rùhê Seydo axa dikir
ù dikişand. Deslê wî ê nùranî mîna birûska
di nav şeva tarî de biçirise, ronî dida. Bi
destê din jî Gulçîn di himbêza xwe de diguvaşt,
da ko ji nav xêzê bi der nekeve û tilsim
xerab n.be. Şêx, bi rûhê Seydo axa re dipeyi-
vî ù jê_re emr ù ferman dikir.

CUNIlKKE Tl'MSA KO JI QEWETÊN MIHWERÊ HATE PAQIJ KIRIN Û FRANSIZAN Jl NÛ VE DEST DANl SER
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Rùhê Seydo axa jî tu eksîtî ne dikir. Her
tişt di rê de bù. Ev mizgîna ko sêx dida Gul¬
çînê, ù ji kêfan keçik di nav himêza xwe
de diguvaşt, çav ù rùyê wê maçî dikir, lêvên
wê dimêt.

(iulçînê deng ne dikir. Paşê şêx got: Hadê
keça min, hevalkiras, daxe.

Gulçîn di wê gavé de şîretên pîra Bèzê
ji bîr kir; mîna ji xewneke bi tirs veciniqe,
bi xwe hesiya, li xwe mêze kir, li sêx nêrî.
Şêx ji wê çi dixwest?! Gulçîn, ji bona ji wî
agirê dojehê xelas bibe lier fedakarî da bù ber
çavê xwe, lê ne fedakirina namûsa xwe. Di
nav du sê saniyan de ev rastiya tirş û tal
fam kir, devê xwe tijî xwezî kir ù tù kir ser
çevên şêx. Bè hemdê xwe, kire qîrîn, Pîra
Bêzê li ber derî bihîst û ket hundir.

Şêx got: Pîra kemot, ev çi dînik e te ji
min re aniye?

Pîrê xwe avête ber lingên sêx ù got: Ez-
benî, tobe, tobe, estexflrilah; paşê li Gulçînê
vegeriya ù got: Keça min te _çi kir, zû tobe
bike, ma min berê çi şîret li te kirin? Şêx di¬

bèje ko derpiyê ko bi dîwêr ve darvekirî ye
daxe jêr, da ko rùhê wî sehê çopir tê de bi-
tevizîne û hepis bike.

,Gava Gulçînê li dîwêr mêze kir, dît ko bi
rastî derpiyek bidarvekirî ye. Hingî gunehê
xwe fam kir xwe avête bin lingên şêx, tobe ù
ù istixfar kir. Lê sêx qet razî ne dibû. He¬

tanî Pîra Bêzê bi hezar hêvî û lavayî ev guneh
bi şêx da efù kirin.

Rûyê rasthatiyan reş bin. Gelek caran,
gelek rasthatinî ji merivên sêhirbaz re arîkarî
dikin..

Seydo axa, ji nişkave, ji mala Newres begî
qut bù. Piştî ko nîşan bi Gulçînê da kiri bû,
her roj dihat ziyareta xwezùrê xwe, Newres
Begî. Lê gava ko êlê dît ko Seydo axa bi New¬
res begî hatiye xepandin, ji wî re jî bûne dij¬
min; şevekê sê car xorlên fedakar xwe avêtin
mala Seydo axa, ew dane tirsandin, ji wî re
gotin: ya Newres beg, ya êl.

Seydo axa nikarî bû zû bi zû xwe ji êlê
bike; çend rojan ji mala xwe bi der ne ket.
Heke ji kuştina xwe ne tirsiya dibù ko dev ji
êlê berda ù Gulçîn mar bikira.

Qederek derbas bù; Seydo axa bi ser beg
ve ne diçù.

Hêviya Gnlçînê hati bù cih. Şêx ji wê re
havileke mezin kiri bû, ew ji agirê dojehê

PIVADEYÊN RÛSÎ DI ENIYA ROHELÊ DE

u Piyadeyên rùsî p;s'î ko langên wan xetên elemanan şkênandine, rabùne Jiiçûmê û, qesta
çeperên dijmin dikin. Dîdevanekijwan hilkişiyaye serê darekê, bi dûrebînê xé'téh heya'i1 keşîî dike.
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xelas kiri bû. Lê diviya bû rùhê Seydo axa
tim bê kişandin ù tevizandin, da ko carekê
din li Gulçînê venegere. Ji bona vê yekê divi¬
ya bù Gulçîn jî li nik şêx hazir bibe; her ji
çend rojan carekê. lier cara ko firset bidîta,
teva Pîrê diçû nik şêx, rùhê Seydo axa diki-
şandin. Gulçîn, lavahiyeke din jî ji şêxî dikir.
Dixwest rûhê wê ù nivîsekarè bavé wê Serwer
bigihîne hev.

Serwer xortekî pir çeleng û pir bedew bù,
di dibistanên bilind de xwendi bù, wî û
Gulçînê ge!ek ji hev liez dikirin. I.ê ne ji
zadeganan bû, ne hemberê Newres begî bû ko
ji wî re bibe zava.

Şêx ev lavetiya Gulçînê jî qebûl kir, tim
rùhê wan digihand hev.

Êdin bi lier hawayî Gulçînê baweriya xwe
bi şêx ù keramelê wî dianî ù xwe disparte
wî, bi wî re rùdinist, bi hev re dixelwetxanê
de ava zemzem vedixwarin.

Sêx, rùhê dijminê wê ditevizand, rùhê wê
jî dişand ba evînê wê Serwer. (lava laşê wê
bê rùh dima dikire hêmêza xwe, di nav nûra
xwe de vedigevizand. Gulçîn, bi dil ù cane xwe
ve bù bù mirîdek ji mirîdên sêx. Ji heflê du
sê caran, lier carê sê car saetan li xewletxna
şêx dima, bi sêx re kewscr ù zenizeni vedi-
xwar, bi wî re bi cezbê diket, rùhê wê ji laşê
wê derdikel, bi rùhê şêx re bi per û basik di¬
bùn, li ser biliuşt ù ezmanan perwaz, perwaz
diflriyan.

Şeş heft meh derbas bù bùn. Di zikê
Gulçînê de liştek diliviya, lê wê nizanî bù
çi ye!..

Ne dihate bîra wê ko gava Zemzem ù
kewser vedixwar, sermest ù serxweş diket.
hingî şêx, ji nûra xwe jî hinek jê re dida nùsîn.

Sêx jî bi vî tişlî hesiya bù, êdin qenc di¬
zanî bù pistî du, sê mehan ewê rùresî xuya
bike. Vècnr diviya bù nexweşa xwe derman
bike, bi wî dermanè ko gelek nexwşêii mîna
Gulçînê da bù derman kirin, lozek ji leberika
kalikê wî.... Hinek ji wê lozè dikir nav pi-
yanek av, ew bi nexweşên xwe dida vexwarin.

Piştî ko Gulçîn ev derman vexwar, roj bi
roj, mîna Reyhanekê diçilmisî, weke niùmekê
diheliya, di nav du sê heflan de bi carekê ji
taqet ket, ket nav nivînan ù rojekê mîna çirakê
ji nişkave vemirî.

Belê, Gulçîn mir lê hêj di hundirê wê de
şêxekî biçùk, şêxekî bê guneh diliviya.

Zîwau: 30 3 943 QEDRÎ-CAN
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PIRSA MIN JI XWEDÊ
Xudawendê pak û sexî û mihrivan
Dilovan î her dem ji bo me heman
Hemû kar bi destê te ne bê şik e
Çi ferman bikey de bibît bê veman
Dizanim digel kes le nîne çu kîn
Dizanim ji bo her kesek tuy Xudan
Hemî dinya evro te kirye mirov
Ji bo lier kesî te kiri yar zeman
Ji bo lier kesî te kirî dost felek
Ji bijlî me kurdan nema bê jivan[î]
Né em jî sepan ù bendên te ne
Me hisyar ke ba xwê mezin ji xewan
Çi gunhe heye me Xudayê bilind
Çi sùç me heye ey Xuda da bizan .

Me bîne li ser rêkeke rust ù rùn
Ji pista me bavé vî barê giran
Tu aza bike vî welatê kimêd[3]
Bikêşe derê wî dest tasiban',4]
Da aleya rengîn bihejît kesk ù sor
Birîskîtina roj li wî her deman.
Verêke ji bo me kesek sèhreza
Tu xwendiné zor ke li welatê xuman
Ne evro hemî kurd bibùne bendewa[5]
Cih ù mal ù kodik lê bùyne wêran
(ida bùn ji yek da ji yek bùn belav
Ji xwîşk ù ji day ù ji bav û biran
Ketîne li bin nîrekî-zor bi seng[6]
Ketîne li barekî wek çiyan
Bi xurlî cihê me ji me standiye
Ji ber ko ne bù me kesek kamiran
Berê xo diden me bi kêmî ù sivik
Hemî kes bi kurdan diken pêtiran[7]
Ji ber çi Xuda! ev ji ber çi Xuda
Heta kengê ma de bibîn bê şivan.
Heta kengê ma de welatê şepal
Bê pèjan bimînît bê dîwar ù tan
Ileta kengê ma de bi şînî bimîn
Welatê me kurda li navî cihan
Hemû cih bi keyfxoşî ù serbilind
Bi jîn ù jiyarek gelek rind ù can.
Ileniù kes bibùn serferaz serbixo,
Ji bijlî me kurda nema kes neman.
Mixabin li nav baxçeyê kesk ù sor
Bi lcyzina rùvî biken lê seman
Mixabin ji bo van derav ù cowan.
Pe zêmar[8] ù lazî bi roj ù şevan'
Mixabin ji lin van kulîlk û gulan,
Li çavan peş in rondikên wek pelan.
Mixabin ji bo van giran û çelan,
Evan kùx ù jax ù de.şt û çiyan.
Evan rezk û Iatan evan çîmenan.
Evan war û kùstan ù havîngehan
Evan kan û gencan evan madenan.
Bihêlin li destê qelan[9] ù bûman,
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Ji ber çi Xuda ev ji ber çi Xuda
Heta kengê ma dé bibîn bè xudan.

CEWAB JI TEUEFÈ XUDÊ
Erê bendê şêt ù zorè bi jar,
Ji haw ji hiş te çi girt ù bijar
Ji xwendin û zanîn te çi girtiye
Çi soi te kire ma te kirye çi kar
Çi berhef kir we ji welatê xwe "ra,
Çi kirye we evro çi kirye we par.
Ji bijlî xewa bin bî ù bin tûya,
Ji welat ra çi kirye biken hùn jimar
Di gerhin li kûlan wekî serxweşan
Dikêşin. qelùna ne êk ne hezar
Mijûl in hemî - gav bi pùçatiya
Digel êk bi kîn in dirist gel neyar
Wekî her tixim ne me daye hewe
Hiş û eqil û flkr û ziman û zar
Da hûn jî xebat û bizavê biken
Bo tixim ù nijadên x,\e ra gov û cor
B'xebat ù bizavan d'gehît her kesek
Çi armanca hes ket çi bas û çi xwar
Me nîşa we daye li quranê da
Ji we ra gotinek heq me kirye diyar,
Ko nîne bo însanî il-la xebat,
Te evro heko çand sibehyê te xwar
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Û dîsa mina gotî însan ji pêş
Tu rabe b'te ra me, dibim harîkar.
Çi hecet ne maye di gel min hewe
Ci ya bas ji bo we me got ne vesar
Hemû soi ji bo we me kir eşkera
Ji bijlî me daye we hiş û eqil û çar[10].
Li pas vê çi maye li nik min hewe,
Çi gazind e ma we çi êk ù çi car.
Li dûv xebatê didem her kesek
Li dûv tav û baranê têtin Bihar.
Çi kîn û çi rik me digel kes niye
Çi pakî[ll] me nîne bi xundkarê jor.
Ne xwendin heye, we ne hêş wê diken
Ligel zarê xwe hon hemî bùn neyar
Cema min jî gote we ezmanê we
Li nik we bila reş bibît şiblî mar.
Nizanim gelî kurda né hon ji mêj
Lewa ko nema we ne cih ne çi war
Çi yê wek hewe bê xebat û bizav
De mînît heta her li bin nîr û bar
Ne girin binasa[12] bi min bûn çi car
Li lebat[13] çi kêml heye yan li dar
Çi ya ko bigihît we ji sûçêt we ne
Li êş çi bi ken né de ew bîte ar
Bixwînin bizanin dé bin serbilind
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BlRINE SEFERA EFRÎQAYÈ Kumandarè kelehê yekî kulnél bû. Kûlnê'-
NAN Û XWE: lê talyanî gava fransizan dibîne bi ken û qerf ''

Piştî ko eniya Tûnisê şikest fermandarên ji wan dipirse: Hon teslîm dibin?
ordiwa miliwerê xwe dan pas ù dijqerargahên
xwe de li hêviya qedera xwe diman. Mifre-
zevên hevalbendan diçùn ù ev hê-îr digirlin.
Mifrizckî ingilîzî yê ordiwa pêşîn hâte qerar
gaha général Mes serfermandarè qewetên
talyanî da ko wî teslîm bigire.

Générale talyanî li ordiwa mifrizê pirsî.
Gava zanî ko mifrizê ji ordiwa pêşîn e ji
serbendê mifrizê re got: Ez xwe teslîmî wena-
kim. Hon dihî ne pêr hatine. Ev du sal in em
û ordiwa heştan şerên hev dikin. [ yanî me
nav ù xweyèn hev xwarinê ] Ezê ji eskerên
wê ordiwè re teslîm bibim.

Eskerên ordiwa pêşîn kenîn û ji générale
talyanî rc çend esUetên ordiwa heşlan anîn.
HLK lit! Al.l Jt DIKENIN:

Mifrizekî ingilîzî hin hêsîrên talyanî da bùn
hev ù ew gihandi bùn qerargahekè. Ingilî/. ji
kêfan dikenin. Bala xwe dan ko hêsîrén talya¬
nî jî bi hev re daxêvin ù ew jî dikenin. ïn¬
gilîzan ji wan pirsî:

Sla lion cire dikenin?
Talyanan: Divêt em ji we bêtir bikenin ù

kêfxweş bibin. Hon dikenin ji ber ko lion
mizefer bùne: lê hêj serê we ne qediyaye. Em
dikenin, ji ber ko em şikesLine, lê hêsîr bùne,
ù bi vî awayî şer ji bona me xelas bùye ù

em nema dikevin ser ù bè emirê Xwedê em
nema dimirin.
NEI'EH r MI-7.INK KU.EIII'.:

Eskerên général I.eklêrkji Ç'.aclê lierê xwe
da bùn Fîzanè. Bi rê ve çend kclelièn talyanî
hebùn. Mifi'i/.eyek dîşînin ko kelehekê zemt bi¬

kin. Milïi/.c bi şev digehe dora kelehê ù heta
sibehê li Iièviyè dimînc.

Bi sibehê ve to|>ek berdidin kelehê. t.elek
nabote aleke spî di ser kelehê re li lia dibe.
Kumandarè inilVi/é lé gelekî ei'èbina\î nainînc.
Ji bo tidyanan leslimbi'iii ji lier li.lî hèsanilir
e. Kumandar digel çend zabit ù nclcran ù bi
aleke spî dire kelehê.

Belav ken Gelav. éj belav ken Hawar
Ligcl yek de ra t hin digel «e me ez,
Ji bo mil-lelè xwe nebin sisl ù xwar
L'hemî clin nie ev i;anùii daniyc
Ji vê I.awè i;i\a ena bénie xwar.

Ainédivé: 11» 121 U 12 Ml-LA ENWER
jl. Çjh.Li:-.

[4] dijmin, ],")) lièwvr;
miriyan, ;U, qi.j'k.
[13] azayen beili-nè.
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Zabilê fransizî: Em.. we ala spî bi hewa xist.
liengê kulnêlê talyanî wek ala wan spî

dibe ù ji fransizan re dide zanîn ko wî tucaran
émir ne daye ko ala spî bi hewa bêxin. Kulnêl
dertêt hewsô ù bi çavên xwe dibîne ko aleke
spî di ser keleha wî re li ba dibe. Seh dike
ù dizane ko neferekî kelehê gava dengê topan
dibiliîse ù peyayin dibine ko berê xwe didin
kelehê ewçend . dibizdihe ko bêî tukesî-
îşarela teslîmê dide.

Kulnêl meselê ji fransizan re dibèje û bi
ser ve zêde dike ko ew bi xwe şerefa talyanan
de midafehe bike ù di vê reyê de bê perwa
de bimire. Fransiz jê re saetek mihlet didin
û vedigerin cem eskerên xwe.

Piştî saetekê fransiz dîsan topek berdidin
ù li hêviyê dimînin. Li wan venagerînin. Ala
talyanî dadikeve ù ji nù ve ala spî bi hewa
dikeve. Lê vê carê bi emirê kulnêl.
I.S Vli.UIN ';Kli!K:

Di serê Efrî.ayè ù di nav 46 rojên paşîn
de eskerên ingiliz ù emêrîkanî 38 mîlyon berik
berdane. Li gora vî hisabî di deqîqekê de 60
ù li seiô saniyekê berikek dihate berdan.

Emêrîkê bi tena xwe 70 lokomotîv û 400
fergon hùr-mùr şandine Efrîqa bakur.

Di vê seferê de eskeran 250 000 kîlo sabûn
islihlak kirine.

Ingilizan ji eskerên xwe re 450 mîlyon
cî.are ù U mîlyon pakêt çikolate şandine.
M: ,! \ Mi-.'i Ù AiiNÎM:

lier du serferinandarên mihwerê Mêsê
talyanî ù Arnîmê elemanî îro di nîzingî Londrê
de di xauîne cihê de rùdinin. Ilikùmela ingilîzî,
herwekî isùlc, .ji wan re miaş dide. Ji Mes re
18 ji von Armîm re 1(> lîreyên ingilîzî. Ma cire
îiii.-iMÎ Mes sê tayê miaşê Arnîm e?

Ji ber ko Mùsnlonî serfermandarè xwe
berî liêsîriyê ht du rojan kiri bù merêşal.

Talyanan gava ev tişt bihîstiye goti)'e: Te
dît Mùsolînî ji flîller camêrtir e.

i:i:i-!'\ KO ilAT.' SKIli'' INClll.iZAN:
Yek hebù meyildariva talyanan dikir û carê

ko talyan dişikeslin ù direvîu digole xelkê:
Ev hemî li gora plané ne; honê bibînin

dawiyê talyan ecébckê bînin serê ingilizan.
I işlî ko ingilizan Efrîqe ji talyanan safl

kir xelkê ji meyildaiê wan pirsî.
Kanî ecêba ko te digot....

Mêrik li wan vegerand ù got: Ma bixwedîki-
rina evçend hêsîran rahet e? SILÛMANÈ FEtriTO
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BERAZ Û BFRAZt
Di Kurdistana roava da, eşîra Bêzikan, di

bakur ù nîvroyê Ferêt da bi cih bùne. Ji en
bakurê Ferêt ra bêzikê jorîn ù ji en nîvro ra jî
bêzikê Omaxacê tête, gotin. Bêzikê jorîn mezi-
natiya mala Ûsjif a\a nas dikin. Ev mal di nav
eşîrên dorhêla xwe da bi camêrî ù mêraniya
xwe hatine nasîn. Osif axa ê ko navê mal¬
batê rakiriye ser xwe di sala 1880Î da çûye
rehma Xwedê.

Rojekê Ûsif axa du siwarên xwe rakiri
bûn û' çû bû nêçîra berazan. Di kelekela nîv

$ik Wê lêde û em ji xwina wî berpirsiyar in.
Serekî dirêj bû ko em li pê berêz çargav

dihatin. Ji westan sînga me nema tije ba dibùn-
Li bayé beza hespê min çend dengan ban kir;
bê fêde bù. Qey mêrik ne dibihîst ko li pişt
xwe ne dinihêrî. Navbera mêrik ù berêz nîv
kîlomêtir ne ma bù. Ûsif axa got: Hisên, xweya
ye ko ev rêwiyê han nabihîse. Ilespa xwe di
rê da bi derxe, dererê bi çiftezengù bajo;
salé lu xwe berî berêz bigehînê. Li ser gotina'
aSê min hesp di rê da bi derxist ù çiftezengù
çùm. Berî ez xwe bigehînimê, berêz nîzîkî lê

ro da colekî berazan li pêş wan rabù bû. Osif Uir. Tiling ù tebançeyên min e vala bûn; ji
Bi ré va neçarî min dîsa da qîran. Tevî ko navbera

ko bi nie 50 "mêtir ne ma bù jî, mêrik ne dixwest
axa ù her du siwaran da bùne pey.
ê yekane ji col veqetandi bùn ù piştî
du berikan, bi birîn kiri bùn da bùne ser şopê.

Ji wan her du siwarên Osif aSa xulamê
wî Hisên, yê ko heya şerê mezin 191-lnn sax
maye ev çîrok holê ji nie ra gotiye:

Piştî ko me yekane bi du berikan bi birîn kir
û ji col veqetand, kele ser riya Semsùr ù Semsa-
tê û bi teqla rê da çù. Ji germa Havînê hesp li
pê berêz westî ù di liai da keti bùn. Ji héla din
xwe ne didan ser bei>êz. Navbera nie ù wî
nîzîka car sed mêtirî hebû. Hew me dît li pès
yekane bi kîlometrekê peyakî eha xwe bi ser
serê xwe da kiriye ù diçe. Bê şik haya mê
rik li berêz fine bù. Perazê ko bi du berikan
î bi birîn bû, çi gava bigehéslayê, de bi sùfilèn
xwe, ew bi du qelan kira. Ji ber ko yekaneyê
bi birîn çi bi berkeve bê lèdan je derbas nabe.

Li ser vê bù ko Ûsif axa gole min, Hi¬

sên, haya vî rêwiyê han ji berêz nîne. Bê

TOPEKE BERBALAFIR DI NAV RÊLEKÊ DE

dengê min bibihîse. Êdî min ji xwe ra digot,
rôja mirina wî hatiye ù ez sekinîm da ko bala
xwe bidimê; lie ka beraz çawan wî bextereşî
dike du qetan.

Berèz di pa ra xwe gîhandê û dilê min jl
xwe da her dcvé min. Hew min dît, bê ko
camêr li pişl xwe bizivire, destê wî li pas
livî ù sùrê wî biriqî; beraz kete erdê. Lê ev
giştik di nava du saniyan da bù ù mêrik ne
li xwe vesekinî ù ne jî li pas xwe nihêrî. Her¬
wekî listel; ne bù be, bi riya xwe da diçû.

Li pès vê ecèba han ez di cihê xwe da hişk
bùm. Ûsif axa, yê ko li pê min dihat, ew jî mat
ma bû. Tu nema em hişyarî xwe bùn.' Ûsif axa
gol: llisèn! divê tu vî zilamî ji min ra vegerî-
nî. Min serê hespê rakir ù bi çargav da pê
ù vegerand. Dema em hatin Ûsif axa li ser
cendekê berêz peya bù bù. Derba sûr di nav-
	 bera herdu pîlan ù hêleke sto

da lêketi bù. Berazê yekane
kiri bù du qetan. (iava sihna
me bi ser Ûsif axa ket, serê
xwe hilda ù ev pirs ji rèwî
kirin:

Tu î çi kesî yî birazî?
Ez î berazî me ezbenî.
Tu ji kù têî ù bi kù da

diçî?
Ez xwînî bùme ji xwe

ra li nik camêran li geştê di-
gerim da ko xwîna xelkê
bidim.

Ûsif axa mêrikê Berazî bi
xwe ra anî mal û piştî ko sê
rojan li cem xwe hişt, xwîna
ko jê dihate xwestin bi tema-
mî dayê û bi rê kir.
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BERAZ Û BFRAZt
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DlROJKA
JlNA NAPOLYON

« Welatlnl bêjeyeke welê ye2
ko ji ramaneke bilind tè »

Napolyon

PÊŞGOTINK
Ez dibêjim, tu xwandevan nînin

ko navê Napoliyon ne bihîstine. Lê
gelekê wan, dîroka jîna vî serdarê
mezin nizanin. Nemaze bi zarê me
kurdmancî, der heqê Napolyon da
bendek bile ne ^hatiye nivîsanadin.
Ji ber ko ev dîroka han ji her kesî
ra, xasma ji gelparêzan ra şîretna-
meyeke mezin e û xwediyê wê, ji
ramana welatiniyê ra aleke bilind
û heftreng e, min xwest di vî warî
da çend bendan belav bikim. Erê
ez dibêjime çend bendan; lê qesda
min xulaseyeke dîroka jîna wî ye.
Ew jîna ko di nav malbateke navîn
da dest pê kir û gihêşte navçava
mezinatiyê. 0 ji wî cihê bilind, çilo
dakete hepis û sirgûnan!.. Berê ça¬

wan melîkên Ewropayê jê ra serî
nizim dikirin û paşê kete çi halî ko
heval û hogir jê direvîn, heya bi jina
wî. Dé vana yek bi yek; lê serpiikî binivîsim.

Navê Napolyon. Cara pêşin bê şik min
di kitêbên dibistanê da dîtiye. Ji ber vê yekê,
hezkirin û ecibandina min a ji bo serdarê
fransiz di wê gavé da dest pê dike. Lê paşê
çiqas kês hatiye, di heqê vî sergevazê yekta da
min hin hin nivîsarên dîroknivîsan xwendiné. Ji
ber ko di biçûkiya xwe da ezji bihîstina çîro-
kan ra guhdarekî bas bûm, piştî mezin bùnê,
vê hezkirina han, berê min berve xwendina
dîrokan bada. Di vê rê da bi qasî ko ji min
ra lêhat, min dîrokên gel ù sergevazan xwen¬
din. Di nav dîrokên min xwendî da, du kitê-
ban şopine mezin di cane min da hîşlin û
ramanine nû êxistine ber min. Bi vî awayî di
riya welat û welatiniyê da, min rê û rêzanine
xweser dane çav xwe.

Ji van her du kitêban yek dîroka Romayê
ye. Ev dîrok di warên serfirazî ù sernizmî,
camêrî û pîsî, mêranî û qelsiyê da dibe du
biran. Birê pêşîn, di avakirina bajarê Romayê
da dest pê dike, heye digehe demên Marîos û
Sel-la. Birê didûyan, di serdariya Sel-la da
dest pê dike, heya digehe dawiya împeratoriya
Romayê a rohelat. Ji van her du birên han, ê

" ïîn çiqas I qenc û çak e; ê paşîn jî ewçend
12 292

î kirêt û qirêj e. Kitêba didûyan, dîroka jîna
sergevazê bi nav ù deng, serdarê qada şer,
rêberê gelé fransiz Napolyon Bonapart e.

Dîroka Napolyon wek a Romayê ji hev
nabe. Ev dîrok, wekî can ù baweriya xwediyê
xwe, zincîreke ji pola ye ko ji hev naqete. Dema
em destê xwe davêjin vê zincîrê ù heleqe bi
heleqe dipalikînin û pê da diçin, jiyîna Napo¬
liyon a biçùkî, a dibislanê, a zabitî, a serdarî,
a sergevazî ù a sirgùnê gişkî yek dibînin. Di
van warên han hemiyan da ji mirov ra xweya
dike ko Napolyon her ji bo mezinatî, serdarî
û sergevaziyê hatiye aflrandin. Herwekî min
di benda xwe a ( sergevaz ) da goti bû, mirov
di nav hemî kirên Napolyon da destê şîna
Xwedê dibîne.

Dîroknivîsên hemî miletan der heqê Napo¬
lyon gelek li.şt nivîsandine. Ji van dîrok¬
nivîsan heryekî Napolyon bi awakî şalix daye.
Bi çav hinekan, dêwekî welê zorbaz bûye ko
textên şah ù padî.şahan hilweşandiye; welat
ser û bin wergerandine û bi mîlyonan mêr
dane kuştin... Bi çav hinekan, melekek ji
melaîkên Xwedê bû; ji bo ko fransizan ji bêla
serxwerabûnê (sewre) bifilitîne hati b.ù şandinl.
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Hinekan dizani ko ji bo danîna hîmên ser¬
bestî û wekheviyê, di destê şîna Xwedê da
şûrekî tûj bû û bê dilovanî li stoyên neqenc
û zaliman dikel!.. Li nik hinekan, gurekî qol
an direndeyekî bê eman bù ko tim agir û mal-
kambaxî ji çavên wî dibarîn!. Bi a hinan jî,
Napolyon î wekî berxekî kedî xweşpeyiv, zar-
şîrîn ù rûbiken bû ko axaftinên wî di dilên
guhdaran da cihê bilintir digirt!..

Dawî, gotinên ko li ser Napolyon hatine
kirin nabin yek; heya bi en xerxwazên wî. Ji
bo vê yeka han, nivîsevanê hêja, Xwediyê
kitêba ( jîna Napolyon ) Hesen Celai di pêş-
gotinka kitêba xwe da mîsalek aniye ko gelekî
bi cih e. Ji ber xweşiya wê min nexwest di
xwe va derbas kim ù min ew guhaste vir.

Dibéjin, çend kor ù yekî bi çav bi riyekê
da diçùn; fîlekî mezin kete pêş wan. Ê bi çav
got: gelî koran, fîlekî mezin î li pêş we ye.
Dema koran navê fîl bihîstin, bi meraqa dîtinê
xwe deverû avêtine ser fîl. Her yekî di tala
xwe ra bi lebatekî girt ù ji hevalên xwe ra
salixa şiklê fîl da. É ko bi bêvila ( xiirtùm )
fîl girtî digot: fîlê ko dibéjin tev da î mîna
ejderhayekî ye. Ê ko di rex wî da bi qîlè
( didanê mezin ) fîl girtî digot: malkambaxl
ma fîl çawan î wekî ejderhan e? bi carekê î
mîna şilfê riman e. Ê sisiyan, bi guh girti bù
û digot: Xwedê çav ji we girtine, qey eqil jî
ji we ne girt!.. fîlê ko dibên tev da î mîna
mertalan e. Ê çaran ko boça fît keti bù dêst,
di dest xwe da dihejan ù digot: gelî bê mêjù-
yan! hûn çi serê hev diêşînin; fîl bê werîsekî
hişk ne î mîna tiştekî ye. Ê pêncan himbêza
xwe di linge fîl wer anî bû ù bi gotinên heval¬
ên xwe dikenî ù digot: fîl, ji koka dara xur-
mê pêve ne î wekî tiştekî ye. È şeşan bi pîsî-
rê raste kêleka fîl hati bû û bi her du desian
parxanên fîl dipalmisand û digot: di nav we
da ê ko zani be bas salixa liştan bide nîne;
fîl î wekî dîwarekî ye û kesek nikare min ji
vê gotinê vegerîne.

Ev fîlê han ê mezin, Napolyon û korên ko
lê civiyayî jî dîrokmivîs in, her yekî bi awakî
salix daye. Eve, ez jî destê xwe dirêjê dikim;
di nivîsandina vê kitêbê da, salé xwandevan
min jî di nav koran da ê heftan nebînin ».

, Di vir da gotina Hesen Celai kula dibiye.
Tevî ecibandina kitêba camêr, min ew jî korê
heftan jimartiye. Hek hinek jî min ji bo van
çend bendan korê heştan bihejmêrin di niha
da min qîma xwe bi hikmê wan aniye. Li nik
min, bê neyarên Napolyon herçiya di heqê

CEJINA KURDAN
JI TACA INGILÎSTANÊ RE

Li 8ê Gulanê li gora dengê Radyowa-Rohelat
sondxwariyan Tunis vegirt. Bi vê mizgîniyê kurdên
Cizîrê têk ve dilxweş bûn. Kurdên Amûdê di roja
dehê Gulanê de, roja Duşembê, me şahîneteke kes-
nedî îna pê. Mesref û awayê wê şahînetê bi kurtî
û hindikî ev in:

Me du konèn mezin vegirtin. Yek jê bi ber
û kulav û xalîçe raxistî. È dî bi awakî bajarî, li
hawîrdora masan kursî. Xwarin û vexwarina efrencî.
Mase bi gui û gulçîçekan xemilandî û bi yekcar
zêweke kurdî.

En rûniştî jî ne piçûk bûn: Mêcer Lewrens,
Misteşarê Qamişlokê û Nùredîn; pê re kumandarè
jenderuiê, keptên Wîtir, lyotnanê Qamişlokê ê in¬
gilîzî, keptênè ingilîzî yê Amûdê û gelekî zabit û
eskerên din.

Pistî xwarinê xortê délai Nùredîn Ûsif rabû û
gotarek bi fransizî da; û paşê bi kurdî. Spas û
peyman pès teva kirin. Berê xwe da axa û mix-
taran, bin sîretèn welalîn jî rijandin civatê.

Xortèn me jî rêz bûn; neşîde gotin. Seîd axa,
serekê deqoriyan jî nav di me dida. Her bênekê
einirè agirkirina tifingan didan. Bi sedan brùskên
tifingên me di ser konê mêvanan re pêti dida û
zefera ingilîz ù sondxwariyan şahînet dikirin.

Esîrèn doré tev de hati bûn. Her axa bi heftê
siwaran ve.

Di vè -şahînetê de (40) berx hatine şerjêkirin.
(20) olçek savarè bişîre, (5) teneke rûn û (4)
telis ard hatine serf kirin. Segmanên me jî qederê
(500) berik berdane.

Herwekî hatiye gotin, heskirina dilan di dayîna
destan de xuya ye.

Belê em kurd dostê dostan, dijminê neyaran in.
Pistî hewçend belengaziyê û bindestiya neyaran
em hînî liilan ne bûne û nabin û tistên qenc laîqî
xwe dibînin. Ne bi tenê bi mal, lê di xûnrijandinê
jî cainêrtya me ne winda ye. Bi tenê xeta feleka reş
li me hatiye pêçandin.

Ji gotara Nùredîn hin jê ev inl Em kurd bi
zefera hevalbendan dilgeş bûn. Ji ber ko azadî,
serxwebûn di dite me de ye. Ji lewre em ji dos-
tèn xwe re dixwazin. Jîna me bi ya wan girêdayî
ye. Çawan ko Çorçil û Rûzwelt gotiye di dawiya
şer de heqê her nijadî wè bête dayîn. Bivê nevè
kurd jî tè de.

Nùredîn di vè navê de wesfê Fransa Şerevanî
jî da û gotara xwe gihande dawiyê.

Jê re gelek çepilk ti hev xistin.

Li lié Gulanê bi navê kurdên Cizîrê me ji
général Mongomerî re telêgrafek şand û zefera
Efrîqayè me je re pîroz kir.

Xortekî me di sahûnetè de hin resim girtine.
lîi posta tè emè wan jî ji we re bisînin.

Amûdè: 11/5/1943 H. HISYAR

wî da hatiye golin rast e, Çiqas ko piraniya
wan gotinan e dùrî hev bin jî rastbûna wan
nîzîktirî eqil e- Ji xwe di mirovên mezin da
rùçikên neyar ( sifetén did ) pir caran digehên
hev ko ev yeka han ji nîşanên mezinatiyê ye.
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CEJINA KURDAN
JI TACA INGILÎSTANÊ RE
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Amûdè: 11/5/1943 H. HISYAR

wî da hatiye golin rast e, Çiqas ko piraniya
wan gotinan e dùrî hev bin jî rastbûna wan
nîzîktirî eqil e- Ji xwe di mirovên mezin da
rùçikên neyar ( sifetén did ) pir caran digehên
hev ko ev yeka han ji nîşanên mezinatiyê ye.

OSMAN SEBRÎ
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BI QEFLÊ RE
LI SER RIYA MÙRMANSKÊ

Ingiliz û emêrekanî ji hevalbendê xwe ûris re,
neinaza l)i du reyan re, çek û cebirxanan
dişînin. Li nîvro di xelîca faris re û li bakur
di bendera Mûrmanskê re. Noqav û balalirên
elemanî li reya qeflan dipên û dirêjî wan
dikin. Zabiteki emêrîkanî, bi navê Norman
Adams, yê ko çend caran bi wan qeflan re
çûye, biserhalike xwe gili kiriye ù gotiye:

Di hewake xweş de me da behirê. Tu ta-
lûke û teşxele ne dihate bîra me. Wek şagirtên
deryavan qey em diçûn ger ù talîmê. Gava em
gihaştin avên Eyslandayê zabilekî ingilîzî bi
xwînsarî gote me ko ji hire û wê ve me di¬
karî bù em bikevin ber nişkegaviyene nexweş.

Ji Eyslendê, ji bo hefadiya me çend ber-
torpiyor bi me re halin. Kumandarè vaporê
gote me ko em xwe ji enbarên cebirxanan
bi dur xin.

Du rojan em bi selamet çûn. Roja siseyan
îşareta xelerê dan. Di nav ewiran re balafireke
elemanî derket ù di ser me re geriya. Me xwe
da bû ber topên berbalaûr. Lê balaDrê nîzingî
li me ne kir ù vegeriya nav ewiran. Yeke din;
dîsa yeke din... sê çarek di ser me re firiyane;
lê ne yekê jî dirêjî me ne kir. Tev de bala¬
firên keşifê bùn.

Gava hicùma pêşîn dest pê kir ez di oda
xwe de bùm. Sê balafirên elemanî bi serine
de girti bùn ù bera me didan. Topên berbala¬
ûr li wan vedigerand. Deh balafirên din xwe
gihandine wan, Ji bombeyên ko balafiran tavêt
stùnine avîn di dora vapora me de radibùn.

Her du aliyan agir dikir. Ji alîkî agir bi
hewa diket, ji aliyê din ber bi jér di bù. Gava

ez li xwe zivirtm, min dit ko vaporeke qeflê
me xwe li taniştê xwll kiri bù û bin av dibû.
Bombe bi temamî lê keti bû.

Piştî vê hingaftinêv dijmin çend deqtqe
etlahî. da û bi sê balafiran dîsan li me vege¬

riya. Her sê balafiran rast bi rast dirêjî vapora
me kir. Di nav wan de yeke torpîlavêj hebû.
Torpîlek û çend bombe gelek nîzingî me ketin;
ji du mêtiran heta bi dehan...

Vapora me ser hev çend caran hejiha û li
gora aliyê ko bombe lê diket xwe gah li aliyé
rastê, gah li aliyê çepê xwîl dikir.

Dijmin dîsan ji me geriya ù qederê car
saetan xuya- -ne kir. Di vê navê de bêtêlê
hebûna noqaran elam dida; lê me tiştek ne dît.

Şev çû bû nîvê şevê, îşareta xeterê dan,
Ez di cihê dîdevaniyê de bûm. Piştî teqîna
çend bomban ji vaporeke qeflê dûkî bi tent
rabù, zimanekî sor tè re xuya kir û vap< r
berhewa bû. Bombé zik lê qetandi bû. Vapcr
di nav du deqîqan de ji £er çavan winda bù
bù. Hevalên min li kortala ko vapor tê de
winda bû bù temaşa dikirin ù li ber diketin.
Ji bo sivikirina felakelê min got:

Beriya ko bi talûkê bihesin çùn.
Me şev di sikùnê de bihart. Bi spêdê ve

şeşjorpîlavêj xuya kirin. Torpîlên xwe li me
reşandin ù çùn.

Li saet yanzdehan pêne torpîlavêjên din
bi ser me de hatin. Li dawiya qeflê barkêşeke
rùsî hebù. Balafir rast bi rast bi ser ûris de çùn.
Vapora rùsî kir ko nîzingî li bertorpiyorekê
bike ù bikeve bin. himayeta topên wê. Bi vê.

menawi'ê vapora rùsî ewçend nîzingî me bù
ko di navbera me de bi tenê mesafa pêne mêti¬
ran ma. Emê bi hev biketana. Me zùka berê
xwe da hindaveke din ù em jê bi dur ketin
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TlMSAHÊ HEFTILÎ
- ÇÎROKEKE MISIRA KEVIN

ESILÊ ÇÎROKÊ LI SER ÇERMÊ XEZALAX HATIYE NIVÎSANDIN

BERIYA ÎSA PÊXEMBER BI 480 SAI.Î

Serkahin bi pabûsî nîzingî li melîkê xwe
Xefrah kir û got:

Tacidara! ez dikim îşev ji te re çîrokeke
ecêb bibêjim. Ev tişt di wextê bavé te, Nek-
bayê adil de çêbûye. Nekba çû bù ziyareta
mabeda Betaliê, rebê Menfîsê.

Rojekê, melîk piştî ko mabed zi3'aret kir;
bi xulam ù berdevkên xwe ve çù mala debîr
û remildarê xwe, Ebwaner.

Çavê jina Ebwaner, ji berdevkên melîk,
bi mîrekî ket û jinikê ew heband. Jinikê cê-
riya xwe bi destek kincên şevê, rêkire nik
mîrê çeleng. Cêrî vegeriya, ba xatùna xwe,
mîr jî pê re.

Du saetên din ketin navê. Dîdevanên me
elam dida: « Ji dur ve şeş balafir xuya dikin;
dimînin stùkan » Dîdevanên me hêj gotinên
xwe temam ne kiri bûn ko balafirekê xwe gi¬

hande vapora rùsî û derbek lêxist ù hingafte
vaporê; teqîn bi vaporê ket. Vaporê xwe li me
xwîl kir, dîsan em bù bùn nîzingî hev. Em
sekinîn û man dawiyê; cihê xeterê. Bi restî,
balafir hergav vapora ko li paşiya qeflê ye ji
xwe re dikin armanc.

Sê slùka bi ser me de hatin ù mîtralyozên
xwe li me girêdan. Hin deryevanên me birin¬
dar bûn.

Balafiran hingafte vapora ko li pêş me bû.
Vaporê xwe li mile xwe ê çepê xwar kir û
dest bi binavbûnê kir. Deryavanên wê diketin
avê ù dixeriqîn. Me nikarî bù em herîn ha¬

wara wan; ji ber ko ştûka di serTme re dige¬
riyan ù berikên xwe li me direşandin.

Vapora sovyêtî jî li ber çavên me bin av
bù bêî ko em bikarin deryavanên wê xelas bikin.

Li roja pêncan me digot êdî talùke xelas
bùye. Ji xwe hewa jî guhêrî bù, derece keti
bû bin sifirê. Lê bi hingûra ^şevê ve balafirên
dijmin ji nû ve xuya kirin û du vaporên din
bin av kirin. Bertopiyoran vê carê piraniya
deryavanên wan xelas kirin.

Roja şeşan, şeş noqavên dijmin dirêjî me
kirine; lê bertorpiyoran bera wan da û nikarî
bùn tu zererê bigehînin me.

Li roja heftan qefleyê me gihaşte Mûrman-
skê. Bendera bakûr di bin berfeke xurt de
nixumandl bù ». XELÎLÊGENCO

Remildar qesirek hebû, Li . hewşa qesirê
bêrmek hebù. Mîr gote jina remildêr heke bi
te xweş e; rojekê em herin qesira ko lê bêr¬
mek heye.

Jina remildêr gote xulamê ko li wê qesirê
guhdardibù; qesira ko bêrm lê ye kar bike.

Xulam tiştê ko xatùna wî jê re goti bù
kir. Mîr ù xatùn çùn qesirê. Li wan bû şev.
Mîr daket bêrmê ù xwe şwişt.

Sibetirê xulam tiştê ko di navbera mîr û
xatùna wî de çêbû bù, gote axayê xwe.

Serekê remildaran gote xulamê xwe, sen-
dûqa ebanos digel kitêba sêhirê bîne.

Xulam sendùq anî. Remildêr sendùq vekir
ù ji şimayê tîmsahekî bi heft tiliyan dirêj
çêkir. Ji kitêbê diayin lê xwendin û got-ê:
Gava ew mîr kete bêrma min, wî bikişîne
biné avê.

Remildêr tîmsah da xulamê xwe û jê re
got: Gava mîr kete bêrmê, tu di pey wî re, vî
tîmsahî berde avê.

Xulam, tîmsah di bêrika wî de diçû, xa¬

tùna wî lê der bù ù got ê: Qesira ko bêrm lê
ye ji min re kar bike; bihina min tê de dertêt.

Xulam qesir kar kir. Xatùna wî digel mîrê
çeleng hatin ù xwe bi tenê kirin. Tariya şevê
daket. Mîr jî ket avê. Xulam tîmsah berda.
Rih bi tîmsah ket û bù tîmsahekî bi heft gazan
dirêj. Tîmsah rahişte linge mîr û ew kişande
biné avê.

Remildar heft rojan bi melîkê xwe re di
welêt de geriya. Mîrê çeleng jî heft rojan di
biné avê de ma. Roja heftan melîk vegeriya
mabeda Betahê. Remildêr gote melîk: ecêbek
li mîrekî melîk qewimiye.

Remildêr melîk bire keviya bêrmê û deng
li tîmsah kir û got: wî mêrikî ji avê derlne.

Tîmsah da rû, mîr ji pê re. Remildêr gote
tîmsah: Raweste

Tîmsah mîr avête ber lingên melîk. Melîk
got: Çi tîmsahekî fêris.

Remildêr dest da tîmsah. Ew lieywanê fêris
di destê wî de bù perçak şima.

Remildêr tiştê ko mîr bi jina wl re kiri
bû gote melîk.

Melîk gote tîmsah: Wî bibe, bila ji te're be.
Tîmsah rahişte linge mîr û di avê de

winda bû. Her du jî nema derketin.
N.ebayê adil jina remildêr anî û ew şande

banê qesirê. Agir bi jinikê xistin. Jinik bû
mistek. xwelî. Ew xwelî bi rùyê bêrmê wer
kirin. Ji lewre ava bêrmê hetanî îro şeylo ye.

CEMŞÎD
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kirin. Ji lewre ava bêrmê hetanî îro şeylo ye.

CEMŞÎD

*1¤ 295 15



HINDIK RÎNDIK
ZAROKÊ BEXWEDÎ:

Gundikî mecerî, bi navê
Zilskî, ji zeviya xwe vedigertya
mal. Mêrik bi rê ve nûzayek
peyda kir. Xwediyan zarok kiri
bû nav paçeki de û ew li ser rê
hi.şti bû. Dilê mêrik pê ve ma,
zarok ji erdê hilanî û bi xwe
re anî mal.

Ses zaroyên mêrik hebûn.
Ji lewre jina wî ji wê diyariyê
ewçend kêfxweş ne bù. Lê wê
çi bikira; hinek enirî, bi qede¬
ra xwe razî bù, zarok kire
hemamê, ew şi.şt û kire nav
kumatekê de.

Bi stoyê zarok ve perçak
kaxez hebû. Jinikê kaxez vekir
ù tê de bîlêteke yanesîbê pey¬
da kir. Piştî çend rojan yanesîb
hâte kişandin ù bilêta zarokê
birêhiştî 50000 freng kar kirin.

JI PENG nil.EZTUt:

Deng di rêveçûnê de gelek
bi lez e. Heta niho me digot
qey di rêveçûnê de jê bileztir
tiştek nîne. Gava topekè ber¬
didin em berî ewilî riviniya wê
dibînin ù pa.şê bi gumnôa wê
dihesin. Deng di saelekê de ù
li rùyê behirê ,1158 kîlomêtiran
bi rê ve diçe.

Vè pasiyê du balalirvanên
emêrîkanî, llarold Komstok û

Roger Diyar, dema balafirên
xwe diceribandin 10 500 mêlii'î
bi hewa ketin, di wê bilinda-
hiyê de motorên xwe vemiran-
din ù ber bi jèr bùn. Di vê
daketinê de balafirvanan di
saetekê de 1166 yanî ji deng 8

kîlomêtiran bêtir bi rê ve çùne.

BOMHE L (iAMASî:

Di peravên Kelîforniyayê
de ( Emêrîkê ) vaporeke qere-
kolê digeriya ù bi bombeyine
bi qasi zebeşekî piçùk, kùra-
hiya behirê dipîva. Ew bombe
piştî midekî diteqiyan; pênç
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BIREK JI STOLA BRÎTANYA MEZIN

Cenkeşliyên britanî piştî seferekê di bendereke Ingilistanê
de zad û cebirxanê dibin.

deh an panzdeh deqîqan; li
gora ko ew siwar dikirin.

Keplanê vaporê bombayek
berda. Di dora vaporê de
gamasiyek hebû. Gamasî dirêjî
bombé kir û ew daqurland û
li sùna ko ji vaporê bi dur
bikeve çêtir nîzingî wêbù; hêvî
dikir ko yekî din jî bavêjin;
do ko wî jî daqurtine.

Bi vî awayî vapor keti bû
talùkê. Bombe wê bileqiya,
masî n vapor tev de wê
berhewa biwan,

Aşbazê vaporê jê re tev-
dîrek dît. Hema çû ji qefesa
mirîşkan mirîşkek anî û ew

296

avête behirê. Mirîşka reben
baz da; gamasî da pey û bi vî
awayî ji vaporê bi dur ket. Ji
xwe gelek ne borî bombe di
zikê masî de teqiya, çêniyên
wî bi hewa ketin lê tu xesar
ne gihaşle vaporê.

IIIRÇÊN ZEFERl'::

Di bexçê heywanan yê Fi-
ladeliiyayê ( Emêrikê ) de hir-
çekê za ù du kutik anîne. Midirê
bexçê rabû navê yekî kire
Bûzwelt û yê ê din Çorçil û
li ser sînngên wan îşareta (V)
yê yanî zeferê da kişandin.

XEBERGUHÊZ
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SÊHIRBAZ.
Jl kovara fiansizî «En Route». Klişe

ji yen Kovarê ne. LI gora kovarê
çîrok e heqîqî ye û ne e xeyali ye.
Biazavil merkeza Kongowa fi'unsizi
ye. Biazavil di luiïxa herckelii golis-
tan de meqameki liijarte heye.

Di dora Brazavîlê de gundek
heye. Jê re Kilambe dibéjin.
Gund li ber çemekî zelal e. Ava
çem ewçend zelal e ko şîjikên qûma
biniyê tê re dixuyin.

Di gund de bîst koxik hene.
Ev koxik ji dar ù heriyê hatine
çêkirin. Di cria gund de navko-
yek heye ko dîwarên wî sor dikin
û ew ji koxikên din spehîtir e. Ew
mala kefxweyê gund e. Di xelaseka
gund de koxikeke din dikeve ber
çavan. Ew mala Pengaleyè sehir-
baz e.

Pengale di gundê xwe ù di
gundên doré de bi nav û deng e.

Xelk ji diyarine dur tên ù pirsa
xwe bi Bengale dixin. Şerab ù şerbetên wî bi kêÇ ù
ne. Lê tev de şerbeline şifabexş in. Pengale bijîşk ejî.

lezet vedixwin. Hin ji wan reş an reşe
Hestiyên şikestî dicebirîne, nexweşiyên

giran wek jan û cizamê derman dike.
Pengale, nemaze qenc dizane bi şeytên
re bide bistîne. Herkes jê re hirmet
dike û jê dilirse.

Pengale ji sêhirbazî ù bijîşkiyê
pêve bi lu tişlî mijûl nabe. Sinheta wî
a didowan tenbeli ye. Gelek caran
rojê pêde xwe ji ser hesîra xwe
tev nade. IM şev dikeve rêlê û dibéjin
ko tê de bi xelkê şevê séwirina datîne.

Hundirê koxika wî ji morî, hesti¬
yên hişk û ji şiişeyên gir ù hûr tijî
ye. Di enîşka odê de giyayine hişk
dikevin ber çavan. Pengale bi wan
giyan elêksîrine welê çêdike ko ew
ji hezar derdî re dibin derman. Bi
dîwêr ve eyarekî pilingan ber bi jér
hilawistî ye. Ji van pê ve di beltikên
koxikê de û li ser raxerê dranên deh-
ban, perçeyên pîpoqan, çermên maran,
simên gamêşan ù firaxine tijî ù vala û
hawinin têne dîtin. Karê lier tiştî cihê
ye. Yek nikare bikeve sùna ê din.

Pengale hindik dixwe. Qey riya-
zetê dikişîne. ( îran jê re şorbeyekê
çêdikin. Wî bi xwe, bi şev gava diçe
nav daran, ji xwe re hin fêkiyên rêlê
Une ù wan jî dixwe.
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Tekanè, kefxweyê
gund xortekî sih salî bû;
bejinzirav, bi dest û lep,
xurt û qewîn. Kevankê-
Şekî serdeste. Di kevan-
kêşiyê de tu kesî pê ne
dikarî.

Xelkê Kilambayê
gelek caran goşte evor
û gamêşên kovî dixwa¬
rin. Ev danên ha dibûn
ziyafet; xelkê gund
dixwarin, vedixwarin ù
direqisîn.

Tekane li gund xu-
danifûz û bi xatir bû.
Herçî memùrên dewletê
wan jî qedirê wî diza-
nîn. Carê ko qeymeqam
derdiket teftîşê û di
gund re diborî, disekinî
û destê Tekanè diguvaşt.
Gundiyan gava ev tist
didît ji şahî û şadimani-
yê dilerizîn.

Tekane tiştine welê
hebù ko ew li nik xelkê
peyda ne dibùn. Wî
saetek hebù ko bi derbine hişk wext dida za¬

nîn. Belê saet ne ewçend rast bù. An li pêş
an li pas dima. Lê çi xem; Tekane wextê xwe
bi rojê rast dikir.

Jê pêve serbendê g"nd ji bo rojên ccjin û
şahiyê çakêtekî sor ù şefqeke bi du seriyan
hebù. Tekane gava ew li xwe dikirin yekcar
dibû mirovekî mezin.

Êvarê jin ù keçên gund gava di xew re
diçûn, perîcar Tekane dibû xiyala sewina wan.

Enîle, keça şivên wextê ko di ber mala
Tekanè re diborî meşa xwe kêm dikir. 0 gava
ew bi xwe didît dilê wê hiltavêl ù sînga wê
hildibù. Lê bavé wê ew da bù Gurinsî. Gu-
rinsî ji gundekî din bù, lê gelek canin dihat
Kilambè. Gurinsî ji bavé Enîlè re berxek jî
Şandi bù. I ê Enîlè bi xwe ji bavé xwe çêtir
dizanî ji bona kê dilê wê hiltavêt Herçî Te
kane guh ne dida-yè.

Lê rojekê Tekane ji nêçîrê vedigeriya ù

çem çem dimeşiya. Ji nişkekê ve dengek bi
guhê wî ve bù. Yek dikenî ù distrand. Tekane
ber bi deng çù, hêdîka pelên dar ù qamîşan
ji hev kirin ù li pêşiyê nihêrt. Enîle keti bû
avê, bi tena xwe ù tazî bù.

Tirêjên tavê yen ko di nav çiqilên daran

re diseridîn, li cane Enîlê ê esmer diketin û
dilopên ko di nav guhanên wê re diherikîn,
dixistin rengekî zîvîn û di hin derên bedena
wê de bi rengekî helesor diçirisîn.

Tekane midekî lê terhaşe kir ù ber pê çû.
Bi dengekî bilind got-ê: Roja te xweş Enîle..

Keçikè lê vegerand: Xweşiya te li ser çavan.
Tekane: Tu dixwazî em bi hev re ve^e-

rin gund
Enîle: Belê...
Enîle ji avê dertêt, kincên xwe bi xwe ve

dike ù her du didin rê. Midekî xwe ker dikin.
Ji niskekè ve Tekane dibèje: Enîle, dixwazî
bibî jina min?

Enîle: Bavé min ez dame Gursinî. Ewî jî
berxek da bavé min. Lê tu mezinê gund î. Bi
bavé min re xeber bide.

Gava digehin gund her yek diçe mala xwe.
Tekane xwe li ser hesîrê dirêj dike ù dide tex-
mînan. Cane Fnîlê î tazî yê ko di nav avê de û
bi tirêjên tavê wek misînekî sifir diçirsî her li
ber çavên wî ne.

Dinya dibe şev. Deşt û rêl ker û bêdeng
in. Tekane bi xiyala Enîlê di xew re diçe. Lê
ew xiyal jê re dibe xewineke bê dawî û bi
nîvê şevê ve Tekane hişyar dibe û nema
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pinive, berê xwe dide mala Pengale.
Heyveron e, pel û çiqilên daran sipî dikin.

Avî daketiye, wek lùlûyan bi giyan ve bûye.
Pengale hêj hişyar e. Qedirê mêvanê xwe

digire û wî li ser hesîra xwe rùdinîne.
Tekane dibèje: îşev min di xewina xwe de

dît ko ez dibim mêrê Enîlê. Tu ko'bi tişlan
dizanî ka bêje min, ez çi bikim?.

Pengale da eqilê xwe; rahişte şûşekê ûjê
aveneke tir berda nav firaxekê û hinek ava
zelal jî lê kir û firax tev da ù lê hûr bû. Di
liraxê de her tişt lê xuya kiri bû.

Pengale berê xwe da Tekanè ù got ê: Te¬

kane, li ser vê meselê divêt tu bi şeytên re
xeber bidî. Ji bona vê yekê jî divêt tu di
çalekê de du şev û du rojan bêî veşartin, Ezê
ji derveyî çalê zengilekê deynim û benekî pê ve
girêbidim. Serê ben ewê bi te re bibe. Piştî
ko te şeytan dît û îşê xwe pê re saz kir tiwê
li bên bişidinî zengil wê deng bide; em jî emê
çalê vedin û te jê derêxînin. Lê heke te divêt
ÎŞê te hère serî berî şeva didowan li zengilê mede

Sibetirê Tekane gundiyên xwe gihandine
hev û gote wan:

Pengale her tişt dîtine. Ji bona Enîle
min bike divêt ez bi şeytên re xeber bidim.
Ji lewre ezê xwe di çalekê veşêrim. Şeytan wê
bête nik min û ezê pê bişêwirim. Hetanî ko
ez di bin axê " de me
divêt hon di gund de
şahînetê bikin.

Herkesi qîma xwe
pê anî ù deng ne kir.
Dongo, bavé Enîlê jî bi
wan re gol herê.

Gundiyan çalek kola.
Çalekê kûr. Li ser
stùnekê jî zengilek danî
bûn. Bi zengilê ve benek
hebù; diçû hundirê çalê.

Tekane bi cilên xwe
en resmî bi çakêtê xwe
ê sor hâte ber çalê; silav
li xelkê kir, destê Enîlê
guvaşt û daket biniya
çalê ù xwe lê dirêj kir
û benik xiste destê
xwe. Hesîrek anîn û
ew bi car singan li ser
Tekauê vegirtin da ko
di bin axê de bikare
«erbest bihina xwe bide.
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Pengale kulmek ^x avête ser heslrê û gundi¬
yan çal bi -axê dagirt. Dema çal diretimandin,
pengale tiştin dixwendin û banî şeytên dikir.

Ji bo şahînetê, xwarin û vexwarin her tişt
hazir kiri bûn. Hema dest bi reqis û. stran-
dinê kirin. Gundî di dora cala Tekanè de di-
reqisîn û ji şeref ù siheta wî re vedixwarin.

__ Enîle diket pêşiya govendê.
Herçî Pengale, enterîkî heşîn li ber, li ke-

viya çalê rùnislî diûkirî û carina lêvên xwe
tev dida ù hin tişt digotin Enîlê. Pengale bi
şeytên re dipeyivî.

Şeva didowan dest pê kiri bû. Jin û mêr
tev de sergerm û serxweş zor didan reqis û şe-
rabê. Enîle ji herkesî bêtir bi kêf bû. Tekane
piştî çend saetan ji çalê wê derketa û Enîle
bi izin ù destùra şeytên wê bibiwa jina wî;
destgirtiyê wî jî, ji ber wê derketa.

Stêrka sibê li wan hilati bù. Pengale émir
kir û herkesî xwe ker kir. Zengilê wê lêdaya.
Çavên herkesî lê hilawistî bù. Wext diborî tu
deng ji zengil ne dihat. Dinya zelal dibû. Li rû-
yên gundiyan qermîçekên endîşeyêxuyadikirin.
Pengale dîsa émir da; çal vedan. Tekane xuya
kir. Benê zengil nema bi desti ve bû. Serekê
gund di nav çakêtê xwe ê sor de perçifî
bù. Rùyê wî ères wek dîwarekî nîvdûyîgewer

bû bù. Pîpoqên
çavênwî nema
diçirisîn.'

Bêşik, Teka¬
ne şeytan dîti
bù u pê re
axafti bù. Lê
kesî ne zanî ji
htvjdin re çi
goti bùn. Ji ber
ko serekê gund
nema xeber da.

Li ber tirba
Tekanè bi tenê
Enîle û Penga¬
le rùnistî bùn
û digirin.

Pengale bi
sûcê sêhirbazi-
yê ajotin pêş-
berê mehkemê.
Mehkemê bîst
sal lê hikim
kirin.
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HINEK JI HENEK
MA TU BI LINGEN XWE D1XWÎ:

Du nêçîrvan, ji nêçîra
werdekan vegeriya bûn bajêr.
Xwediyê timobîlê hevalê xwe
gihandi bû mala wî. Gava ke¬

tin hundirê xênî, xwediyê malê
gote hevalê xwe:

Kerem bike rûne ez ji
te re çayekê çêkim ù em pev
re parîk nan bixwin.

Xwediyê timobîlê Çpiştî ko
çîzmeyên xwe en bi heri şanî
hevalê xwa da ) Ma tu nabînî
ez çiqas rêvin im; di vî hall de
ez çawan nan bixwim.

Xwediyê malê ( bi ken )
Min nizanî bù ko tu bi lingên
xwe dixwî.

SILAVAN LI M11IEMK» 1IIKE:

Y'ek hebù niyeta îiecê kiri
bû. Rastî hevalekî xwe hat ù
got ê: Ez dikim herim hecê, te
ji Mekê tistek divêt?

Hevalê wî: Silavan li Mi¬
hemed bike.
.UNES AVIS:

Du hevalan der î;eqê es-
keriya jinan xeber dida. Yekî
digote ê din:

Gelo rast e ko di eske-
riyê de jinên avis di ser en din
re digirin

K din Belè rast e ù mi-
aşê wan jî ji en din bêtir e

Hevalê pêşîn Va sebeb
çi ye?

Hevalê diwcmîn Carekê
mihafeza balafirgehekè siparli
bùn eskerên jin. Balafirên dij¬
min bi ser balafirgehê de gir¬
tin û bi perasùlan çend esker
daxistin-ê. Mihalizan dest bire
xwe ù teq ù re | çêbù. Di nav
mihafizan de çend jinên avis
hebùn. Bi le | ù reqê ve jinên
avis tev de zan ù hemiyan kur
anîn. Kurikan gava dît ko şer
e ù deyên wan lebikîne, dane
xwe, rahişline tifingên deyên
xwe, bera dijmin dan û ew
safl kirin.
BÈ KIRAS L UKHPÉ:

Bira delêletên qiyametê
20

dest bi xuyabûnê kirine.
Çawan?
Ma tu nabînî, jin di kù-

çan de çîprùt ù miltazî digerin
Ma ev ji tiştek e. Y'ekî

gote min ko wî bi xw'ejinikeke
bê kiras û derpê dîtiye.

Ji dil dibêjî, an îienekan
dikî?

Ji dil...
Ma ew jinik kî bû, heye

ko yeke dîn
Ne dîn, ne tiştek; jina

mêrik bi xwe bù.
ZEXMLË SA ETE:

Yek bù bù mêvanê camê-
rekî. Mèvan ù xwediyê malê
heta pi.ştî nîvê şevê rûniştin.

Xwediyê malê saetekê bizin-
gil hebû ù her şev ew ba dida
û li şe.şan siwar dikir. Wê şevê
jî welê kir ù saet di oda mê¬
vanê xwe de ji bîr kir. Serê
sibehê saetê li saet şeşan lêxïst
û mêvan hisyar kir. Mêvanê

kêmxew rabù û rùnist. Pis t
midekî xwediyê malê hâte
cem mêvanê xwe û gava ew
rùnistî dît jê re got:

Te xêr e, tu cire holê
zû hişyar bûyî?

Mêvan Zengilê saetê lê-
xist; min çavên xwe vekirin ù
ez li hêviyê main. Gava min dît
ko 'kes ji we ne hat, min di
dilê xwe de got ko we saetji
bona min siwar kiriye. Ji
lewre ez rabùm ù rùnistim.
TEMAŞ.Y HELAS:

Mehkùmekî îdamê biri bùn
ko bi dar ve bikin. Mêrik gava
hilkişiya ser kursî û çavên xwe
li xelkê dora xwe gerand di
nav xelkê de jina xwe dît û
got-ê: Kanîn, zaro li kû ne?

Jinikê Li mal in
Mêrik Ji xwe carê [ko te-

maşake bêlas heye tu zarowan
bi xwe re nabî. YAUÎKER

ŞAGIRTÊN KENEDÎ DI ZIYARETA OKSFORDÊ DE
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LEKLÊRK
Û FRANSA ŞEREVANI

« LECLERC ET LA FRANCE COMBATTANTE »

Dasitana Fransa Şe-
revanl, di şikestinê de
zefer, di neyînê de
heylnek e.

Li 24é Hizêrana
sala 1940Î gava ordiwa
fransizî çekên xwe danîn û qewetên elemanî en
mêkanîkî di ber Bordoyê re borîn û gihaştin
tixûbên Spanyayê; herkesî got: Fransa mir.

Fransa jehrî bû bù. Dilê wê nema hilta-
vêt. Yen ko bi tenê bi çavên xwe didîtin û bi
tenê bi mejiyè xwe difikirîn holê seh dikirin
û holê digotin.

Lê piştî cendekê, dinya-alemê dît ko Fransa
ne miri bû û dilê welatê Golan hêj hiltavêt.
Peyakî, mirovekî bi tenê, yê ko li felaketa
welatê xwe bi çavên dilê xwe dinihêrt ù bi
mejiyè dilê xwe difikirî, dengê xwe bilind kir

û bi pêlên radyowê ji
av û ax û ezmanan re
da zanîn ko Fransê se¬

rek winda kiri be jl,
zora wê, zora bazûyên
çêliyên di wê ne çûye.

Ew zilam générale Fransê ê ciwanfir De Gol bû.
De Gol di pêşberî miletekî teslîmbûyî de

zilamekî bi tenê bû; zilamê asê. De Gol ne ew
yek bû ko li berberî hezarî ye. LêbelêDe Golew
yek bû ko li berberî çil milyonî ye. Lê ew
yek, ji wî çil milyonî xurtir bû. WI çil milyonî
goti bù « Belê ». De Gol digote « No ».

Gava çil mîlyon dibèje «Belê » ji wîyekî
re ne hêsanî ye ko bibêje « No ». Lê De Gol
got. Ji xwe qedir û hêjabûna De Gol, di vê
« No » yê de ye.

Piştî ko De Gol gote « no » ji « no » yê re
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yek bû ko li berberî çil milyonî ye. Lê ew
yek, ji wî çil milyonî xurtir bû. WI çil milyonî
goti bù « Belê ». De Gol digote « No ».
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Piştî ko De Gol gote « no » ji « no » yê re



meyildarin çêbûn û ji Fransa teslîmbûyî der,
Franseke din hâte pê, Fransa Aza, Fransa
Şerevanî. Dilê xelkê Fransa teslîmbûyî jî bi
dilê Fransa Şerevanî re hiltavêt.

Roj bi roj, beriya standina Tûnisê bi şeş
mehan, qewetên emêrîkanî û ingilîzî daketin
Efrîqa bakur. Elemanan digel talyanan berda
Fransa nevegirtî. Piraniya stola fransizî di ben¬
dera Tûlonê de bù. Pistî çend rojan elemanan
bêbextiya deryavanên Tûlonê kire behane û
ajote benderê. Balafiran devê benderê bi
torpîlan girt.

Stol lengerendaz û li bejê hilpesartî bû.
Ne [ dikarî xwe tev bide û xwe li dùrahiya
behirê bigire. Deryavanan bi tifing û şejder-
ban serê neyaran kir ù gava bêgav man, digel
keştiyên xwe, li pêşberê aie, dest li silavê,
bin av bûn, mirin.

Belê mirin, bêî ko bera dijminan bidin....
Mirin bêî ko dijmin bera wan bide ..
Mirin, bêî ko ji wan re bibêjin bimirin...
Mirin, bêî ko neyar li mirina wan bigere...
Mirin di demeke welê de ko dijmin xwa-

zekarê jiyîna wan bû...
Belê mirin, ji bona ko çekên wan neke-

vin destên neyar....
Belê qîma xwe anîn ko xwe bispêrin miri¬

nê. Lê çekên xwe ne spartine dijminan...
Giyanê wan şa, cihê wan bihuştîn be.

Leklêrk... Ercb dibéjin ko navên mirovan
ji ezmanan datên. Heke welê ye navê vî camê-
rî ji ezmanan danehatiye. Heke ji ezmanan
dahati biwa Xwedê navê wî ne dikir ( Leklêrk
-rihbnnî) lê navê ( 1 eklêr-brûsk ) lê dikir ù
ev nav ji herkesî bêtir lê dihat.

Okinlèk baskê xwe ê çepê da bû teqane-
kê ù Romel di deriyên Iskenderiyô de seki-
nandi bù. Mongomerî ordiwên mihwerê da bûn
pèsiya xwe ù ew ber bi Trablisxerbê tajotin.

Car-caran ajansan nûçeyek belav dikir û
digol, qewetên général leklêrk ji Çadê mer¬
keza Efrîqayè rabùne ù berê xwe dane Fî-
zan ù Trablisxerbê.

Nemaze di vî şerî de, bi derewan çavşkê-
nandin propagande roleke mezin leyistiye.
Xelkê gava ev nûçe dibihîstin, dikenîn û di
dilê xwe de digotin ev jî yek ji hezar awayên
propagande ye.

Xebera wan bû. Ma Leklêrk ji Çadê wê
çawan bihata Trablisxerbê. Ma îmkana wè heye
ko însan bê vapor li Etlantîkê derbas bibe.
Bi hezaran kîlomêtir diketin navê; erdekî bê-
xêr, ne dar û ber, ne av û giha... Qûma bê-
pîvan, ji hev dikişiya....

GIRTIYE
KELEHA EWROPAYÊ
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Hinan goti bû ko Hîtler Napolyon e, Na-
polyonê elemanî, Napolyonê sedsala bîstan.
Hin dibéjin ko Hîtler bi xwe jî di vê fikirê de
ye, an di vê fikirê de bû. Ewî jî bawer dikir
ko Napolyon di wî de vejiyaye.

Herçî tarîxa cengên dinyayê xwendiné qenc
dizanin Napolyon çi serdar, çi dehake eskerî bû.

Napolyon sê tislèn mezin da bûn ber ça¬

vên xwe.
1 Ber bi rohelê fireh bûn û şikestina

ordiwên rûsî
2 Hakimlyeta Behira-spî bi dest xistin ù

vegirtina kişwerê Misiré
3 Li behirekê 35 kîlomêtiran dirêj der¬

bas bûn û şikestina Ingilistanê
Napolyon rexma her zehmet û dişwariyê

gihaşte Moskoyê; di xwana çarên ùris de şîv û
taştê xwarin û di qesirên wan de xew kir.

Napolyon derbasî Efrîqayè bû û beriya ko
dîrêjî Qahirê bike li ber ehramên firewinan
sekinî ù gava nav di eskerên xwe da got: Çil
sedsal di ser van ehraman re li we temaşa dikin.

Napolyon stolek da çêkirin, berê xwe da

Lê ev nûçe rast bû. Kepîtênek, ji hezar
kepîtênên fransizî en bextereş, ji yen ko di
serê Fransê de dîl keti bûn destên elemanan,
ji hêsîrgahê revî bû ù piştî ko bi bisîklêtekî
giha bù keviya behirê xwe gihandi bû Ingi¬
lterê û gihaşti bù mêrê ko goti bû « no ».

Ev kepîlên Leklêrk bû. De Gol ew şande
Efrîqayè. Leklêrk bi çend hevalan re gihaşte
Kenierùnê. Walî ù kumandarè Kenierùnê yekî
kulenêl û di bin emirê Vîşiyê de bû. Kulnêl
ji ya Leklêrkê kepîtên ne kir.

Lê Leklêrk ne ew peya bû ko vêna wî li
ber şerîtên kulnêl bişkê. Kepîtên dudilî ne kir,
xwe kire général û kulnêlê serhişk da girtin û
ew hepis kir. General Leklêrk bù bù hakim
û kumandarè mîstemlekê. Leklêrk ne li hakimi-
yeta misterfllikê lêbelê li hakimiyeteke din
digeriya: hakimiyela qada şer.

Générale bixwekirî xebitî, esker da hev, ew
bi çek kirin, ew dan talîm kirin ù ordùke
nûjen anî pé. Ji merkeza Efrîqayè rabù di seh-
rayê re derbas bù. Bi rêve kelehên talyanî tev
de zemt kirin û roja ko ordiwa heştan dikete
Trablisxerbê ala Leklêrk jî di ser wan re li ba
dibû. Roja ko sondixwariyan berda Tûnisê
dîsan Leklêrk ala xwe a sêrengîn dixiste cihê
şan ù şerefê. RONAHÎ

302 16

meyildarin çêbûn û ji Fransa teslîmbûyî der,
Franseke din hâte pê, Fransa Aza, Fransa
Şerevanî. Dilê xelkê Fransa teslîmbûyî jî bi
dilê Fransa Şerevanî re hiltavêt.

Roj bi roj, beriya standina Tûnisê bi şeş
mehan, qewetên emêrîkanî û ingilîzî daketin
Efrîqa bakur. Elemanan digel talyanan berda
Fransa nevegirtî. Piraniya stola fransizî di ben¬
dera Tûlonê de bù. Pistî çend rojan elemanan
bêbextiya deryavanên Tûlonê kire behane û
ajote benderê. Balafiran devê benderê bi
torpîlan girt.

Stol lengerendaz û li bejê hilpesartî bû.
Ne [ dikarî xwe tev bide û xwe li dùrahiya
behirê bigire. Deryavanan bi tifing û şejder-
ban serê neyaran kir ù gava bêgav man, digel
keştiyên xwe, li pêşberê aie, dest li silavê,
bin av bûn, mirin.

Belê mirin, bêî ko bera dijminan bidin....
Mirin bêî ko dijmin bera wan bide ..
Mirin, bêî ko ji wan re bibêjin bimirin...
Mirin, bêî ko neyar li mirina wan bigere...
Mirin di demeke welê de ko dijmin xwa-

zekarê jiyîna wan bû...
Belê mirin, ji bona ko çekên wan neke-

vin destên neyar....
Belê qîma xwe anîn ko xwe bispêrin miri¬

nê. Lê çekên xwe ne spartine dijminan...
Giyanê wan şa, cihê wan bihuştîn be.

Leklêrk... Ercb dibéjin ko navên mirovan
ji ezmanan datên. Heke welê ye navê vî camê-
rî ji ezmanan danehatiye. Heke ji ezmanan
dahati biwa Xwedê navê wî ne dikir ( Leklêrk
-rihbnnî) lê navê ( 1 eklêr-brûsk ) lê dikir ù
ev nav ji herkesî bêtir lê dihat.

Okinlèk baskê xwe ê çepê da bû teqane-
kê ù Romel di deriyên Iskenderiyô de seki-
nandi bù. Mongomerî ordiwên mihwerê da bûn
pèsiya xwe ù ew ber bi Trablisxerbê tajotin.

Car-caran ajansan nûçeyek belav dikir û
digol, qewetên général leklêrk ji Çadê mer¬
keza Efrîqayè rabùne ù berê xwe dane Fî-
zan ù Trablisxerbê.

Nemaze di vî şerî de, bi derewan çavşkê-
nandin propagande roleke mezin leyistiye.
Xelkê gava ev nûçe dibihîstin, dikenîn û di
dilê xwe de digotin ev jî yek ji hezar awayên
propagande ye.

Xebera wan bû. Ma Leklêrk ji Çadê wê
çawan bihata Trablisxerbê. Ma îmkana wè heye
ko însan bê vapor li Etlantîkê derbas bibe.
Bi hezaran kîlomêtir diketin navê; erdekî bê-
xêr, ne dar û ber, ne av û giha... Qûma bê-
pîvan, ji hev dikişiya....

GIRTIYE
KELEHA EWROPAYÊ

22

Hinan goti bû ko Hîtler Napolyon e, Na-
polyonê elemanî, Napolyonê sedsala bîstan.
Hin dibéjin ko Hîtler bi xwe jî di vê fikirê de
ye, an di vê fikirê de bû. Ewî jî bawer dikir
ko Napolyon di wî de vejiyaye.

Herçî tarîxa cengên dinyayê xwendiné qenc
dizanin Napolyon çi serdar, çi dehake eskerî bû.

Napolyon sê tislèn mezin da bûn ber ça¬

vên xwe.
1 Ber bi rohelê fireh bûn û şikestina

ordiwên rûsî
2 Hakimlyeta Behira-spî bi dest xistin ù

vegirtina kişwerê Misiré
3 Li behirekê 35 kîlomêtiran dirêj der¬

bas bûn û şikestina Ingilistanê
Napolyon rexma her zehmet û dişwariyê

gihaşte Moskoyê; di xwana çarên ùris de şîv û
taştê xwarin û di qesirên wan de xew kir.

Napolyon derbasî Efrîqayè bû û beriya ko
dîrêjî Qahirê bike li ber ehramên firewinan
sekinî ù gava nav di eskerên xwe da got: Çil
sedsal di ser van ehraman re li we temaşa dikin.

Napolyon stolek da çêkirin, berê xwe da

Lê ev nûçe rast bû. Kepîtênek, ji hezar
kepîtênên fransizî en bextereş, ji yen ko di
serê Fransê de dîl keti bûn destên elemanan,
ji hêsîrgahê revî bû ù piştî ko bi bisîklêtekî
giha bù keviya behirê xwe gihandi bû Ingi¬
lterê û gihaşti bù mêrê ko goti bû « no ».

Ev kepîlên Leklêrk bû. De Gol ew şande
Efrîqayè. Leklêrk bi çend hevalan re gihaşte
Kenierùnê. Walî ù kumandarè Kenierùnê yekî
kulenêl û di bin emirê Vîşiyê de bû. Kulnêl
ji ya Leklêrkê kepîtên ne kir.

Lê Leklêrk ne ew peya bû ko vêna wî li
ber şerîtên kulnêl bişkê. Kepîtên dudilî ne kir,
xwe kire général û kulnêlê serhişk da girtin û
ew hepis kir. General Leklêrk bù bù hakim
û kumandarè mîstemlekê. Leklêrk ne li hakimi-
yeta misterfllikê lêbelê li hakimiyeteke din
digeriya: hakimiyela qada şer.

Générale bixwekirî xebitî, esker da hev, ew
bi çek kirin, ew dan talîm kirin ù ordùke
nûjen anî pé. Ji merkeza Efrîqayè rabù di seh-
rayê re derbas bù. Bi rêve kelehên talyanî tev
de zemt kirin û roja ko ordiwa heştan dikete
Trablisxerbê ala Leklêrk jî di ser wan re li ba
dibû. Roja ko sondixwariyan berda Tûnisê
dîsan Leklêrk ala xwe a sêrengîn dixiste cihê
şan ù şerefê. RONAHÎ

302 16



Brîtanyàyê; lê pê li erdê Ingilistanê ne kir.
Welê dixuye ko Napolyonê nû jî ev her

sê armancên mezin da bûn ber çavên xwe.
Napolyon, herçend piştre bi pêrîşanî jê

vegeriya be jî, gihaşti bû du armancan. Keti
bû Moskoyê, Kişwerê Misiré vegirti bû.

Hîtler çi kir?
Piştî sefera Fransê merêşal Gôring qerarga-

ha xwe li peravên Manşê danî, plana ko li
Berlînê hati bû çêkirin raxiste erdê ù bi dûre¬
bînê temaşa giravên Ingilistanê kir. Plan û
kirde li hev dernediketln. Ji xwe Napolyon jî
nikarî bû derbasî Ingillstanê bibe. I-ê ceriban-
di bû. Hîtler pirsa xwe bi serdarên xwe xist ù
ji ceribandinê jî geriya. Bi bombaranên hewa-
yî bes kir. Londrê xerabezar bù. Lê can û
giyanê ingilizan ji piyan disekinî.

Napolyon keti bû Moskoyê. Li 22ê Hizêrana
sala 1941ê bi sariya sibê ve Hîtler émir kir
eskerên xwe û got, armanca we Mosko ye.

Mekîna elemanan ya cengê a dojehîn xwe
tev da. Ûris dişikestin; lê di şikestinê de jî li
ber xwe didan. Elemanan barê xwe peyda kiri
bû. Ordiwa Hîtler a brûskîn gihaşte ber deriyên
Moskoyê. Ûris lê vegeriyan û brûska Hîtler di
xwîna xwe de vekuştin; eleman bi sùn de
avêtin. Hîtler ne ket Moskoyê. Napolyon di
texte çaran de xewinine tehl ù şêrîn dîti bûn.
Hîtler lihêfa Stalîn bi xwe danekir.

Napolyon li Sfenks û ehramên Misiré
temaşa kiri bû. Hîtler émir da serfermandarè
Efrîqa-kor ko payîtextê ûrewinan zemt bikin.
Romel gihaşte Elemeynê. Ji ber dengê topan
xew li xelkê Skenderiyê diçû. ïngilîzan Romel
bi sùn de vegerand; serfermandarè Efrîqa-kor
ê bextereş pi.ştî ko ordiwa xwe di qûma Efrîqê
de hişt; bi balafirekê derbasî îtalyayê bû. Hîtler
ava Nîlê mibarek a şeylo tam ne kir.

Napolyontî bi kêrî rêberê elemanan ne
hat. Mosko bi dest ne ket, Hîtler çav bi Qahirê
û ehraman ne kir.

Henîbal ji Ewropayê vegeriya bû Efrîqayè
û di Kertacyayê de asê bû bû. Hîtler ji Efrî¬
qayè vegeriya Ewropayê ù di vê kelehê de
asê bùye,

Belê Hîtler ji Ewropayê re keleha min
dibèje; çi keleheke mezin 	

Di dinyayê de fenine nû û kevin hene.
Fena cengê ji her fenê kevintir e. Vê fenê
qeydeyine welê hene ko ew bi guhêrîna hace-
tên cengê bi tu awayî nayine guhartin. Belê
ew qeyde û tarîxa cengê şanî me dide ko
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Sérevanï hetanî ko bêgâv riemînin bostek erd
jî ji dest nadin û dev ji êrîşê bernadin. Bi
tenê gava bêgav diminin û riya êrîşê bi wan
nakeve hingê xwe didin esêgehekê û li ber
xwe didin.

Herwekî di her şerî de, di vî şerî de jî
mêranî şertê pêşîn e. Lê hacetên ko ji wan
mêran re divêtin, îro ew ji her wextî bêtir ù
têvel in.

Dema ko eskerine silehbidest di eniyan de
Ser dikin, di pişt-eniyê de eskerine çakùçbi-
dest di fabrîkan de, xebateke zor dixebitin û
ji wan re çekan çêdikin.

îro her du aliyên şerevanî zora xwe dane
çêkirina çekan ù dikin di vî warî de ji hev
derkevin.

Netîce ji niho de xuya ye. Y'ên ko berî
dest pê kiri bûn îro li pas û yen ko paşî dest
pê kirine li peş in ù ji niho ù pèJ de ewê
her ji neyarên xwe derkevin.

Hîtler ji roja ko hikim xistiye destên xwe
dest bi karbûnê kiri bû. Fabrîkeyên elemanî
ji hingê ve hacetên cengê çêdikirin. Roja ko
şer dest pê kir, nemaze di sefera Fransê de
mezinahiya haziriya elemanan xuya kir.

Di wê seferê de piraniya tang ù balafirên
elemanî ordiwa fransizî şaş kiri bûn. Balafir¬
vanën fransizî, carina dehyeka yen elemanan
bûn. Tangên elemanî gava xeta fransizan ne-
qeb dikirin ù tê re derbas dibùn, gelek caran
tangên dijmin bi qasî topên fransizan en ber-
tang' hebùn.

Herçî noqav. Noqavên elemanî li behirên
dinyayê belav bù bùn û bera vaporên son¬
dxwariyan didan. Kêm caran qala noqavên
sondxwariyan dikirin.

Eleman bi her haziriyê serdestê neyarên
xwe bùn; ji stolê pêve.

Sondxwarî di gelek deran de dişkestin; li
her derê kêmasiya haziriya wan xuya dikir.
Lê sondxwariyan li ber vê rewşê ji alîkî
şerê neyar dikir, ji aliyê din ji nû ve û bi
her awayî xwe kar dikir.

Eleman herwekî bi xwe jî mikur hatine,
di ûrisan de xapiyan. Heke ûris ji elemanan
bêtir nebe jî bi qasî wan karkirî derketin.

Xebata sondxwariyan ji mêj ve fêkiyên
xwe dane. Ji niho û pê de ewê hero zêde bike
jî. Herçî eleman nisbet bi hevalbendan hero
kêm dikin.

Ji aliyê din divêt neyête ji bîr kirin ko
fabrîkeyên elemanî ev deh dwanzdeh sal in
dixwebitin. Heye ko hin makîneyên wan en
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qeb dikirin ù tê re derbas dibùn, gelek caran
tangên dijmin bi qasî topên fransizan en ber-
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her awayî xwe kar dikir.
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bêtir nebe jî bi qasî wan karkirî derketin.
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xwe dane. Ji niho û pê de ewê hero zêde bike
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kêm dikin.

Ji aliyê din divêt neyête ji bîr kirin ko
fabrîkeyên elemanî ev deh dwanzdeh sal in
dixwebitin. Heye ko hin makîneyên wan en
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mak maşiyane û divêt bêne guhartin. Lê herçi
yen hevalbendan, nemaze yen emêrîkaniyan;
dihî ne pêr hatine siwar kirin; hêj perdaxa
wan li ser e.

Ji mile din sondxwarî di welatèn xwe an
di welatèn dost û hevalbendèn xwe de dixe¬
bitin û di gelek deran de, Emêrîkê seranser,
ji hawîrê bombarana balafiran nependî ne.

Herçî elemanan di vê babetê de halê wan
yekcar bervajiyî halê hevalbendan e. Berî ewilî
fabrîkeyên elemanî tev de di bin hikimê bala¬
firên ingilîz û emêrîkanî de ne. Ji aliyê din
birekî fabrîkeyên elemanî di erdine neyar de
ne û yen ko tê de ji elemanan re dixebitin
tev de dijminên wan in.

Bidin eqilê xwe û bînin ber çavên xwe,
peyayên di bin ^tehdîda ;singoyan de bi çi
dilî ù bi. çi awayî dixebitin. Ew peya dizanin
ko bi çekên ko ew bi xwe çêdikin, sibe neya¬
rê wan bera dostê wan de bide.

Hîtler dibèje « Hemî Ewrope ji min re
dixebite ». Belê dixebite, lê bi vî awayî.

Em bên ser keleh û girtiye wê.
Belê Hîtler dibèje Ewrope keleha min ei

min ew asê kiriye; heta dawiyê ezê tê de
rûnim. Herçî dixwaze ù jê te, bila bê û barê
xwe li barê me xîne.

îro rêberê elemanan bi vî awayî zirtê xwe
dide. Berî sê salan, piştî sefera Fransê, ù pişlî
ko ji vegirtina Ingillstanê aciz ma, bi awakî
din dipeyivî û gava zirtê xwe dida digot;
« Bila ingilîz di peravên Manşê de ji xwe re
erdekî bineqînin. Ezê wî erdî ji wan re vala
bikim, bila bên eskerên xwe bi rahetî daxin
wî erdî, tê de cih bibin û em Serê hev bikin ».

Lê me heq nîne emji xelkê ji ber zirtan
gazindan bikin. Hin hene gava zirtê xwe didin,
dibéjin: « Ez tira kerê nêr im ».

Hîtler dixwest zora dewletên mezin- bibe
û dinyayê vegire. Gava jê ne hat di kelehekê
de asê bû.

Gelö wesfê Hîtler di kelehê de çl ye? Jê
ve hakimê kelehê ye. Di rastiyê di girtiye wê ye.

Ordiwek wextê ko bêgav dimîne; di kele-
keke xwe de asê dibe û digel xelkê kelehê
xwe ji êrîşa neyar diparêze. Lê keleha Hîtler,
kelehekê ecêb e. Jê re divêt xwe ji êrîşa xelkê
kelehê jî biparêze. Bi rastî piraniya xelkê ke¬
lehê bi xwe neyarên wî ne.

îro Hitler bi qeweta singoyên xwè li xelkê
kelehê kikim dike; lê nema dikare jê derkeve.
Ji her alî rê lê hatine girtin û rêberê ele¬

manan tê de asê û girtî maye.
DU kir ko derkeve. Berê xwe da rohelat;

çù heta ber deriyên Moskoyê. Lê şikest	
Gelo di tarîxê dé qedera kelehan çi ye û

çi bûye?
Tarîx şanî me ;dide; herçî kelehên ko

dijmin lê wer hatine zû,;- dereng û bi awakt
ketine an teslîm bûne. Carina ji kêmzadl,
carina ji kêinbûna cebirxanê û carina jt bi
hicùmn cebrî,

BI tenê kelehin hatine dîtin ko kelehvant
xeta mihaserê qelaştine ù xwe gihandine
giraniya ordiwè. Lê keleh dîsan ketine destên
neynr. Bi tenê kelehvanî ji hêsîriyê xelas bûne.
Lê ev ihtimal ji bo keleha Hîtler nayête bîrê.
Hîtler di kelehê de digel giraniya ordiwa xwe
girtî ye. Zilamê ko kiriye eqilê xwe berê qede¬
ra miletekî di riya tarîxê de ba bide; diviya
bû çêtir, bêtir, dûrtir û kûrtir bidîla.

Bê şik ko qedera keleha Ewropayê jî ev e;
wê bikeve, îro.... sibe.... dusibe...

Bi me be rewşa elemanan di kelehê de
wek telîsek genim di enbarekê de ye. Heke
êrîşvanî enbar ne şkênand û telîs bi dest ne
xist, mişkên dora enbarê telîs wê biqetinîn û

genimê wî hebo hebo de bixwin.
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Dï VÊ HEJMARÊ DE
ÇÎROKA KURDMANCI':

Sade Hemê
Ehmed Çelebî
Mijo ù Xane
Yohanes Gûtenberg
R es belek
îgil çawan binav bùye
Nèçîr
Eşîra Zirikan
Lempedùza
Sèxè Barzan
Girava Jinan
Napolyon
Hinek jî Ilenek
Bi ser kelehê de girtine
Rè ji ber* winda

S TRA SA K l 'HDMA SCL

Stranvan
Çirokbêj
Osman Sebrî
Herekol Azîzan
Bavé Cemşîd
Cemîlê Tacdo
Osman Sebrî
Hesen Hisyar
Evdirehman Rojkî
Osman Sebrî
Evdileziz Melwar
Osman Sebrî
Yarîker
Ronahî
M. Beşîr Hesenî

SADE HEMÊ
Şade sùdê Ehmedê Eh gamêşê çiravê, qesabê mêra,

[ qaçxûnê dewletê, sêrê zozana gelek hene.
Bi topa maqùlè dèrikiya, bi ses topa, bi dwazde mîtral-
[yosa, bi topa Heska Remoya wê rojê ji newala tncşkîna

[ bi sê şopa kire der e.

Bira serek danckcta li Meşkina şewiti li ber warê.
Sade Hemê dengek ba dikir, Ehmê Elo, lawo tu mêrekî

[ çê be, bixebitc, pakêtkê bavé devê mïrata enexdarê.
Meyere li kuştina nefera, biyere li kuştina zabit û ku-

[ mandaran,
Ma salé tu îro hilini heyfa Hemê delalê.

De bira serek danekela li Meşkina şewitî li kokê beriya.
Bira Xwedê tcclala xerab bike mala maqùlè dèrikiya,

\ bînbaşî û efendiya.
De cawa H ser serè bavé Şêxo, apê Cemîl, qesabê mêra,

[ qaçxûnê dewletê, şêrê zozana

Jê tè dengê topan û mitralgosa, şerqînê mîralè çapliya.

De Çùço bî sê denga ba dikir Sado bira, li me fer-
[ man e, ferman e.

Fermana me rabù jî cem maqùlè dèrikiya ji xelkê
[ diyarbckriya, ji kumsorê mêrdiniya

Fermana me rakirin berê me dan serê çiya
Weyla li min, berê me dan gulan û kuştinê
Paşiya ine dan hikûmetê şewitiya mirinê.

Serek danckcta li Meşkîna şewilî, li kokê kembera

Li ser serê bavé Şêxo, apê Cemîl, qesabê mêra, qaç-
[ xûnê dewletê, şêrê zozana.

Jê tè dengê topan ù mitralyosa, xirpênê mîratê ma-
[ wîzêra.

Şadê sùdê bavé Sêxo, apê Cemîl, qesabê mêra, qaçxûnê
{ dewletê vè rojê gelek hene

Gelek cara hicûm kir li ser kozikê neyara bi xencera.

Dilê min evdalê Xwedê dil dibê ye
Bira şerek danekta li Meşkîna şewitî, va bi rê ye

EHMED CELEBÎ
Carek ji cara rehmet li ser da ù babê

guhdara. ..."
Dibéjin carekê şivanê gundekî û gavanê

gundek dîtir gelek dostên hev bùn. Heroj dî
çolê de digihan hevùdù. Rojekê gavan dît şivan
bê kêf e. Gavan got-ê, ey bira tu cira bê kèf î?
Siyan got, min şevêdî xewnek diye lewre ez

bê kêf im. Gavan got-ê, bira Xwedê xêr bikit
çi xewin e?

Sivan got, min dîtiye ez dirêş kiri bûm;
roj li mile "min ê rastê bù ù hêv H mile min
ê çepê bù. Du stêr li ser singé min dileyistin.
Gavan got sivan, lu xewina xwe naflroşî min
bi çêleka min. Sivan got, belê min daye te.
Gavan got, min qebûl e.

Êvarê gavan hat mala xwe got gundiya, li
gavanekî ji xwe re bigerin, lewre riyek ya min
heye ezê biçim.

Sibehî rabû çùfberê xwe da oxurê, pista
xwe da felekê. Rojekê dema mexribê çû ber

De bira Xwedê icala xerab bike mala qeymeqamê Dê-
[ rikê, mileserifê Mêrdinê, waliyê Diyarbekrê ye.

De bira Xwedê xerab bike ocaxê eskerê nefîramê ye

Derbekê lêda li bcjn ù bâta bavé Şêxo, apê Cemîl,
[ qesabê mêra, qaçxûnê dewletê ye.

Çùço bi sê denga ban dikir Sado, keko li me ferman e

Fermana me rabû ji cem maqûlê dèrikiya, ji xelkê
[ diyarbekriya, ji kumsorê mêrdiniya

Fermana me rakirin, berê me dan mïrata Herêzmê ye.

De bira serek danekela li Meşkîna şewitî wa li kaşa
Li ser serê bavé Şêxo, apê Cemîl, qesabê mêra, qaç-

[ xûnê dewletê şêrê zozana

Jê tê dengê topan û mitralyosa, şerqînê bcşataşa.

Lo lo! hekîmo tê mal ne bi xana Xwedê be

Te çawa cane bavé Şêxo, apê Cemîl, qesabê mêra,
[ qaçxûnê dewletê, şêrê zozana

Te da ber mîratê qelemtiraşa
Keko ferman e, ferman e

Fermana me rabû ji xelkè diyarbekriya, ji kumsorê
[ mêrdiniya

Fermana me rakirin ji Stenbolè, ji ba siltan e.

De bira serek daneketa li Meşkîna şewiti bi mermer e

De bira Xwedê-teala xerab bike mala maqûlê dèrikiya,
Bi ses topa, bi dwazde mitralyosa, bi eskerê nefîramê,

[ bi roma, malek wêran wê rojê kişiya ser e.

Sade Hemê dengekî ban dikir Ehmê Elo tu bawî
[ mebe

Tu mêrekî çê be, bixebite, hêla peya, alî Jorîn bera
[ mede.

Megere li kuştina nefera bigere li kuştina zabit â
[ kumandaran û bînbasiya.
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Li ser serê bavé Şêxo, apê Cemîl, qesabê mêra, qaç-
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EHMED CELEBÎ
Carek ji cara rehmet li ser da ù babê

guhdara. ..."
Dibéjin carekê şivanê gundekî û gavanê

gundek dîtir gelek dostên hev bùn. Heroj dî
çolê de digihan hevùdù. Rojekê gavan dît şivan
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[ bi roma, malek wêran wê rojê kişiya ser e.

Sade Hemê dengekî ban dikir Ehmê Elo tu bawî
[ mebe

Tu mêrekî çê be, bixebite, hêla peya, alî Jorîn bera
[ mede.

Megere li kuştina nefera bigere li kuştina zabit â
[ kumandaran û bînbasiya.
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dergehê Diyarbekirê. Dergehvana derî girti
bùn. Gavan ma li ber derî, sekinî. Gavan got
ezê ji ber derrbiçim li ber sùrehê bisekinim
çêtir e. Gavan ber sùrehê ve çù, dît miro-
vek li wê derê razihaye; hespê wî jî li wê derê.

Gavan jî li nik wî rùnist; hişyar ne kir.
Demekê dirêş ma. Dengek ji serê sùrehê seh
kir, got, bigire Gavan rabù girt, dît xurcek
tijî zêr in. Got, dane ser hespê, arî min bike,
da ez jî bêm.

Gavan arî kir ew jî hat. Ew kî bù. Keça
hakimê Diyarbekirê bù.

Keçikè got, siwar be; da em biçî. Gavan
siwar bû, keçik li pişt xwe siwar kir; çùn.
Heta bû roj. Keçikè dît ne mêrikê wê ye.
Keçikè got min di xewna xwe de dîtiye ez

bûme jina şivanekî; Xwedê bikê şivan bê, ne
ï gavan bê.

Paşê, demekê çùn. Keçikè di dilê xwe de
got, ezê biceribînim. Keçikè got, xwezî ev mêrg
ù çîmena ha tijî pez biwa, tu li ber biwayî;
du sey pas te hebûna.

Mêrikî dçng ne kir. Jinikê di dilê xwe de
got, gavan e, ne şivan e. Paşê, demek dî çùn.
Dîsa keçikè got, xwezî ev mêrga ha tijî dewar
biwa; tu li ber biwayî, çawan dibû?

Gawan got; xwezî, gelek qenc dibù. Keçikè
zanî gavan e, ne şivan e. Hema dey ne kir.
Çûn heta gihan Mûsîlè. Xanîk ji xwe re kirê
girtin; mehra xwe kirin, rùnislin.

Navê gavan Ehmed bû; çelebî li ser zêde
kirin, gotin Ehmed Çelebî.

Bojekê Ehmed- Çelebî çù hemamê. Ji he-
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mamê derket, zêrek da hemamçî. Hemamçl
deriyê hemama xwe girt, çù mala xwe. Jina wî
got-ê, tu cire hati ji hemama xwe? Got, tucar
min wek îro kar ne kiriye; yek hatiye zêrek
daye min.

Piştî du sê roja Ehmed Çelebî dîsan çû
hemamê ù zêrek da hemamçî. Hemamçî çû
mala xwe, got jina xwe. Jina wî got-ê, ev zi-
lamè ha yan mirovekî zehf eïimeq e, yan
mirovekî zehf mezin e. Ezê sihehî laştê jê re
çêkim. Tu wî bîne mal da ez wî bibînim.

Hemamçî got Ehmed Çelebî, sibehî tu bêî
mala me taştê. Ewî got, qenc e, lê mirovek yê
min heye ezê jê pirs bikim.

Ehmed Çelebî çû ji jina xwe pirs kir.
Jina wî got qenc e; hère mala wî taştê. Belê
tu jî wî dusibehî bîne mala me ta.ştê.

Ehmed Çelebî sibehî çù mala hemamçî
taştê. Jina hemamçî taştê anî. Firaxek birinc,
hinek nanê genim ù firaxek nîsk, hinek
nanê ceh.

Ehmed Çelebî du kefçik birinc xwarin,
hinek nîsk xwar. Jinikê got, Çelebî çima birin-
cê naxwî? Çelebî got, ez ji birincè aciz bùme,
yanî jê kerixîme. Jinikê got mirovekî mezin e,

ne î ehmeq e.
Dema Ehmed Çelebî rabù got hemamçl tu

jî were mala min taştê. Hemamçî gelek dilxweş
bù biçê mala Çelebî bibîne.

Dema bù roj, hemamçî çù mala Çelebî.
Dema çù dergeh, kuçkê çavê wî li jina Çelebî
ket. Hişê wî çù, qe nikarî rùnit. Jina Çelebî
got, tu birayê mêrê min î, an kurmamô wî,

tu cire mêrê min dibî taştê.
Dest avêl darekî.rabù gelek li
hemamçî da.

Hemamçî rovî çù cem ha-
kim, kir hawar. Got, mal ji
min re, jin ji te re. Ji hakim
re bi lemamî gol. Hakim got
herin wîbikujin jina wî bo min
bînin. Wezîr qebùl ne kir; got
hakim, tiştekî jê bixwaze ko
nikarît dikit pasè wî bikuje.

Hakim Çelebî xwest cem
xwe; got, Çelebî min hinek sê-
vên c'enelê ji te divêtin. Eger
tu ji min re neyînî ezê te bi-
kujim. Çelebî çiqa hêvî kir
hêviya wî ne borî.

Çelebî hat. cem jinika xwe,
xemgîr. Jinikê got, Xuda xêr
bikit, çi li te dest da? Çelebî
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bo jina xwe temamî got. Jina wl got-ê, bere
nik haki n bêj-ê mihleta çil rojan bide min,
ezê biçim ji te re bînim. Mesrefa min û mala
min ji kîsê hemamçî.

Çelebî çû cem hakim ev xeber gotin. Hak-
kim got hemamçî zû peran pêk bîne, bibe
mala Çelebî.

Çelebî zivirî hat mala xwe. Jina wî derket
ser banî, got; Çelebî were ez bêjim le. Jinikê
berê xwe da çiyayî û got mêrê xwe; tu -wî
heşînahiya henê dibînî. Abidek li wê derê he¬

ye, ibadet dikê û quranê dixwînit. Hère cem
wî, ewê sêva ji le re peyda bikit.

Eîimed Çelebî siwar bû, berê'xwe da ewî
cihi. Çù li wê derê; abidek dît quranê dixwînê.
Gelek abidek ixtiyar e, pîr e.

Ehmed Çelebî silam kir, çû destê abid
maç kir abid got-ê: Xuda xêr bikit Ehmed
Çelebî, tu ji bo çi hatî ?

Ehmed Çelebî got-ê; ez bi te, tu bi Xudê.
îşê xwe jê re got. Abid gol-ê tu bi xêr hatî.
Li aliyê qublê 'heşînahiyek heye gelek dure,
tu dibînî yan nabînî? Ehmed çelebî got: belê
ez dibînim.

Abid got: Sibe în e. îşev hère nizîkî heşî-
nahiyê, hespê xwe li newalekê girêbide. Hère
nav heşînahiyê, ew rezê serdara periya ye.
Birkek ya avê li nava rez de heye. Darek ya
gula li ser birkê heye. Li nav dara gu'a de
xwe xef bike. Dema bibê sibe, roj bilind bibê
sê kevok wê bên li ser dara sêva danin. Di-
dùyên wê biçîn li nav rez yek wê bêt li ser
birkê danit, kevelê xwe ji xwe bêxit, biçit nav
avê de. Ew serdara periyan. e; kevelê wê jê
bidize, bîne cem xwe. Ew jî wê bigehe te,
ewê sêva ji bo té bînê.

Ehmed Çelebî çù wek abid got-ê, we çêkir.
Kevelê wê jê dizî.

Ewê got-ê: tu îns î, tu cin î, libasekî bide
min ezê xwe pê setir bikim.

Ehmed Çelebî ebayê xwe da-yê. Ewê wer-
girt, hat cem Çelebî got: bixwaze te çi divêt?
Ehmed Çelebî got min hinek sêvên cenetê
divên.

Ewê got Ehmed Çelebî, sêvên cenetê mi-
hal in, lêbelê ezê ji baxê îrem ji bo te bînim.
Serdara periya ba kir hevalek ya xwe û got-ê:
zùka kefîk sêvên cenetê ji baxê îrem bîne.

Perî çû ù sêvên cenetê anîn. Ehmed
Çelebî serdara periya li pişt xwe siwar kir;
ziyare a abid kir; hat mala xwe. Wê şevê
serdara periya li xwe mehir kir. Sibehî sêv
birin ji hakini re. Xelkê hemiyan got ev sêvên
cenetê ne.
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Serdara periya ji hewiya xwe pirs ltlr, got
sebebê wî çi bî, mêrê min hat pê min ve?

Hewiya v ê bi temamî jê re .got. Serdara
periya got Ehmed Çelebî, tu bi Xudê kî
heuamçî bîne ez bibînim. Sibehî hemamçî anî
taşlê. Dema hat derî de, dîsa Jiişê wî çû; ma
sekinî. Her du jinên Çelebî her yekê destê
xwe avêtin darekî, qenc li hemamçî dan.

Hemamçî dîsa revî a-ù cem hakim gol:
heta niha yek bû vêca bùne dido.

Hakim got, herin Çelebî bikujin, her du
jinên wî ji min re bînin.

Dîsa wezîr qebûl ne kir, got ê: tiştekî jê
bixwaze nikarît bikit, paşê bikuje.

Hakim got ba kin Çelebî bila bêt cem min.
Dema Çelebî hat, hakim got-ê: min ji te divêt
tu î.şev heta sibehî qesirekê ji zêr û zlv li ser
avê ji min re çêkî. Heke ne, ezê serê te bidim
jêkirin.

Ehmed Çelebî gelek hêvî kir, hêviya wî
ne borî. Çelebî xemgîr hat mala xwe. Jina wî
ya serdara periya got-ê: Xuda xêr bikit çi li te
dest da? Ehmed Çelebî bi temamî jê re got.
Jina wî got-ê: hère bêje hakim bas e, ezê çê-
kim. Lêbelê bila hemamçî bi nîvê mesrefê arî
min bikit. Ehmed Çelebî çû gote hakim.

Hakim ba Idr hemamçî temamê malê wî
jê stand, teslîmî Ehmed Çelebî kir .-

Jina Çelebî ya serdara periya misexerên
wê ji cina hebûn; emirî wan kir got: îşev heta
sibehî min ji hewe divêt qesirekê zêr û zîv,
herwekî hakim got: li ser avê çêkin. Gotin,
qenc e; çûn.

Sibehî rabûn, dîtin qes'irek herwekî hakim
gotiye çêkirine. Ehmed Çelebî rabû çû got
hakim, rabe da em biçîn qesira me çêkirî.

Hakim rabû, digel wezîrên xwe û digel
hemamçî çûn nava qesirê. Hemiwan ecêbmayî.
man. Serdara periyan emirî misexirên xwe kir
got: mêrê min digel wezîr ji qesirê derêxin, qesi¬
rê digel en din hemiwan li avê de winda bikin.

Misexira weke wê got çêkirin. Wezîr kirin
hakimê bajêr.

Ehmed Çelebî li mala xwe rùnist heta
Xuda du kur dan-ê, ji her du jjrïa.

Rojekê Ehmed Çelebî xwe dires kiriye;
serdara periya li mile rastê rùnistiye, keça ha¬
kimê Diyarbekirê li mile çepê rùnistiye, her du
kurik li ser sîngê wî dileyizin. Ehmed Çelebî
hemdê Xuda kir got: ev e xewina min ji şivan
kirî temam bû. Her du jinan got: me xewina
xwe dîti bù em bibîn jina şivanekî.

Çîrok çù deştê, da ù babên me çûn
bihuştê.
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MIJO Û XANE
Dema yek li vê sernamê

binêre, di nifşa pêşîn da tişte-
kî jê herde nake. Ji ber ko
Mijo navê kurdekî gundî ù
Xane jî, jina Xanê Bidlîsê ye.
Lê gava bixwînin, ez bawer
im ko de gelekî kêfa xwe jê
ra bînin. Çima ko wê tê da
gelek rûçikên kurdan en qenc
ù délai bibinin.

Di sala 1841an da, piştî
kuta bùna şerê karmilêhayê,
xelkê Sasûnê zora leşkerê fer¬
mandarê romî Hafiz paşa bir.
Hikùnieta tirk ji bo aşkirina
serxwerabûyan, di bin serekiya
Hemedoyê Birho da geraneke xweser ( îdare
î xisûsiye ) da bû xelkê Sasûnê. Li ser vê ge-
raneka xweser, çi gava tiştek di navbera hikû¬
meta tirk û xelkê Sasûnê da dibû; an hikûmetê
peyayê xwe dişande nik flerrtedo, an jî Hemedo
diçû Bidlîsê û hevdin ser wext dikirin. Ji ber
ko Hemedoyê Birho di çûyînên xwe en Bidlîsê
da pir peya bi xwe ra dibirin, hikûmetê ji boi
vê yekê qesrek raxisti bù û hemî mesrefên wê
mêvaniyê ji xezînê didan.

Qesrako hikûmetê ji Hemedo ra raxistî, li
peşberî qesra Xanê Bidlîsê bù. Rojekê di van
çûyînên Bidlîsê da, Hemedo tevî çend peyan
bi derketi bù şehnişîna ( balkon ) qesrê û li
bajêr temaşe dikir. Hîngê Xane jî li pêşberî
wan di ber pencera mezela xwe da rùdine,
qelûneke qizqayî bi ser darekî yasemînî î di¬

rêj diêxe û bê ko hesabê peyayên pêşberî xwe
bike, serikê qelûna xwe di pencerê ra bi
der dixe dikrşe û di jêr va li dûyê ko wekî
kiloran ji devê qelùnê bilind dibe dinêre.

Êdî nizam ko haya Xaneyê ji heyîna He¬
medo tine bù, an ji ber nav ù dengê mezin ê

ko bi Hemedo keti bû, wê dixwest bi vî awa¬
yî serekeşîrê kurdan ê ko leşkerê Hafis paşa
revandî qenc bibîne!.. Ji van her du awan bi
kîjanî dibe, li pêşberê Hemedo qelùnkêsana
Xeneyê ji peyayên Hemedo xweş ne hati bù.
Hînga bi navê Mijo yek ji wan dibèje Hemedo.

Axai xweya ye ko Xane hesabê me na-
kiyeû li pêşterî te;qelùnê dikêşiyê. Heke destûra
min bidî, ezê serikê qelûna wê bi tifingê bihin-
gêflm. f

Law Mijo! kira Xaneyê li min jî xweş
ne hat; lê ditirsim tu li wê bidî, pajê de ji me
ra bibe şermeke giran û rùresiyeke mezin!..

HÈSÎRIiS'E JAPONÎ DADIKEVIN BENDEREKE EMÊRÎKANÎ

Na ezbenî. Heke bê serikê qelùnê berika
min li cihekî din ket, serê min î li ber te ye.

Çiqas ko serê Xaneyê ji dùsa serikê
qelùnê ne îdûrbûjî; ji ber ko Hemedo bi nî-
şandariya Mijo î bawer bù, rê dayê. Mijo bi
berika pêşîn serikê qelùnê hingaft. Dema Xane¬
yê bi teqîna tifing û vizîna berikê ra flrîna
serikê qelûna xwe dît; bê ko bitertile an di
xwe bi derxe, herwekî tu tişt ne bû be, rabû
ser xwe û çù serikeke din anî dagirt bi ser
darê yasemînî xist, kozek agir da ser qelùnê,
dîsa di cihê xwe da rùnist ù kêşa. Ev kira
Xaneyê rasterê ji Mijo ra vexwandineke ecêb
bû. Mijo bi berika dudûyan ew serika jî hingaft.
Xaneyê li xwe danenî ko darê xwe vala bi-
hêle, an cihê xwe berde; çù serikeke din anî
bi ser darê xwe xist. Mijo ew serika jî bi
berika sisiyan hingaft. Xaneyê dît ko berberî
bi Mijo ra tewş e û berikên wî vala narin; bi
berdana cihê xwe bindestî qebùl kir.

Piştî ko Xan hâte mal, jina wî Xaneyê
herçiya qewimî jê ra got û perùkirina ( xelat-
kirin) Mijo jê xwest. Xanê Bidlisê ne ji wan
mezinan bù ko di girtina rùmeta mêrên hêja
da bi sùn da bimaya. Sibetirê Hemedoyê irho
tevî peyayên wî vexwande mala xwe ù jê
ra xirêfeke ( ziyafet ) bi .-emt çêkir ù hemî
mezin ù rîspiyên Bidlîsê jî anîne ser. 1 iştî
xwarinê, di dema xatirxwaziyê da, sùrekî pir
î hêja danî ber Hemedo û Mijo jî ji serî he-
yanî lingan nuh kir û tiflngeke zîvhilî jî dayê.

Erê, wê dema ko kurdan qedir û rûmela
mêran ù mêraniyê holê digirtin, sed peyayên
wekî Mijo bera ordiya serdarê Rom Hafiz
paşa didan.
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YEN KO XIZMETA ÎXSANIYETK KIRIXE:

S

YOHANES GÛTENBERG
(l'OHAXXES GVTEXBERG)

14001468
Beriya nihodi bin vê sernamê de me çêl

li du mirovên mezin kirin. Pastör
'( Hawar: 35) ù Yùn(j Simpson ( Ha-
war:-.)G). Ev her du camèrèn ha
her du jî bijîşk bùn, her diwan
jî bi dermankirina cane mirovan
mijûl bûne û bi keşifên xwe bi mîl-
yonan mirov ji mirinê xelas kirine.

Em dikin îro qala ka.^ifekî din bikin.
Ev kaşif ne bijîşk bû. Bi der-
mankirina cane piirovan niijùl
ne bùye. Lê ke.şifa wî dîsan bi
qasî yen en din mezin û biehc-
miyet e. Ka.sifèn din heke cane
mirovan derman kiriye vi kasifi
giyanè mirovan derman kiriye ù

ew ji nezaniyê, ji mirina nianewi
xelas kiriye.

.îi xwe ke.şifa vî camerî ne biwa îro
te ne dikarî vè kovarê ù kovar û
kitêbine din bixwînî.

Kaşifê me, yê ko em îro dixwa/.in qala wî
bikin kasifè çapê Vohanes Ciiïtenberg e

Xet ù nivîsandin tiştine kevin in.
Lê hela wextê Yohanes Gùbnberg ki¬

têbên çapê yen ko îro di destên xelkê
de kêmbeha bûne nîn bûn.

însanên pêşîn piştî ko pe>ivîn û mexsedên
hev bi zimanè devkî seh kirin; zimanè nivîskî
hâte bîra wan da ko gava ji hev dur in mex-
seda xwe ji hev re bi nivîsandinê bidin zanîn.
Ji bona vê vekê jî bi resimkirina şikilan dest
pê kirin ù bi rê ve ew tekùz kirin gihandin
şikilê ko em îro nas dikin, şikilê elfabeyê. Pê
niektùb, kitêb ù lier ti.şt nivîsandin.

Belè kitêb jî dinivîsandin; kitêbine mezin
jî. Lê kêm kesan ji wan fêdedigirt. Ji ber ko
niviştên wan kitêban bi dest ù li ber esil di¬
hatin nivîsandin. (elek caran yen ko bi père
li ber dinivîsandin mirovine kêmzanîn bùn ù
ji lewre di lier niviştê de xeleline nù çêdibùn.
Vi halî heta wextê Gùtenberg dom kir.

Beriya Gùtenberg çîniyan texlîtek çap saz
kiri bùn. Lê ne çapa îro ko em nas dikin.
Çîniyan li ser depên texte bi xetê adetî dinivî¬
sandin; ew dikolan ù paşê ew li ser kaxezê
bi dest çap dikirin.

Yohanes Gùtenberg di sala 1400Î de li
Elmanyayê di Maynsê de ji diya xwe bûye.
Yohanes keti bû sinhetê û cem yekî, bi navê
Kuster, bînî zîvîngeriyê dibû. Bojekê Kuster

şagirtên xwe biri bùn gerê û ew di çolê de
digerandin. (ierevanî di rex daristanekê de
bihina xwe didan. Kuster ji şagirtên xwe re
navên wan li ser daran da kolan ù ji wan
xelan herfên ji hev veqetandî dane çêkirin.
Kusler ev lişt ji şagirlên xwe re bê-mexsed, bi
tenê ji bo wextborandinê da bû çêkirin. Lê
welê dixuye ko Gùtenberg fikira çêkirina her¬
fên ji hev veqetandî ji vê leyistina me'sùm
girtiye.

Gùtenberg di sala 1434an de dest bi çê¬

kirina herfan kir ù di nav pêne salan de îşê
xwe bire serî ù di dora Strasbùrgê, di dêreke
xerabe de ù dizîka çapxaneyek siwar kir ù bi
şev lê de dixebitî ù kilabin çap dikirin.

Gùlenberg di nav van pêne salan de ji
tîpan pêve mirekeba çapê, merdane û sendûqên
herfan jîçêkiri bùn. I)i destpêkê de Gùtenberg
kitêbên ko çap dikirin, wek kitêbên destnivîs
difirotin ù jê kareke mezin dikir. Welê dikir
ji ber ko ji dexs û teesiba xelkê ditirsî.

Lê gelek ne borî xelk bi îşê Gùtenberg
hesiyan. Gùtenberg nema dikarî bû li Stras¬
bùrgê bisekine. Tîpên xwe dane bev û bi her
hacetên xwe re guhaste Maynsê.
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Gùtenberg li Maynsê ji
xwe re du heval peyda kirin;
Fawist ù Şöfer. Fawist, nema¬
ze bi père arikariya wî dikir.

Li Maynsê Gùtenberg digel
hevalbendèn xwe dest bi xeba¬
teke zor kiri bù. Lê xebata wî
diket eksa keşan. Çap bi kêrî
keşan ne dihat. Keşe ditirsiyan
ko bi vî awayî kitêb wê zehf ù
erzan bibin ù herkes wê bika¬
re bixwîne ù zanînên ko heta
hingê xweserî xwe diliesibandin
wê bibin tevakî am ù di enca-
mê de keşe wê bêqedir bibin.

Ji mile din şemaseyin he¬

bûn ko libernivîsandina kilê-
ban ji xwe re kiri bùn sinhel.
Ew sinhet jî wê ji dest biçiwa ù
kesad wê bikela bazara keşe
şemasan.

Li wî wextî încîleke'dest-
nivïs bi 50 zèrên ingilîzî dihale
ûrotin. încîla ko Gùtenberg ù
hevalên wî çap dikirin bi şeş
zêran difirotin." Keşe rabûn ù

gilih li Fawist kirin ù golin ko
bùye şirîkê şeylên. Çapkeran
kitêb bi mirekeba sor çap
dikirin. Keşan digot, Fawist xwe firotiye şeytên
şeytên jî xwîna xwe da-yê. Ev mirekeba sor
mirekeba çapê xwîna şeytên e.

Ji mile din keşan digot; ev ne emelô însa-
nan e. Em sùretekî ^încîlê di nav çend mehan
de dinivîsînin. Çawan dibe ko ew wî sùrelî

di nav çend rojan de
np dikin. Divêt tiliya
«jeylên tê belle.

Le li dawvê zora
l.eşan çù ù xebeta Gù¬
tenberg giha serî.

Gùtenberg piştî ko
çapa xwe bi lişlên piçûk
ceriband di sala 1450Î
de kilêba-miqedes, bi
zimanè lalînî çap kir.
Ew încîl gelek bi qedir
û qîmet e. Di sala 1882
an de nivişleke wê di
Londrê de bi 1000 zêrên
ingilîzî hatiye firotin.

Yohanes Gùtenberg
piştî ko ev xizmeta me¬
zin ji însaniyetê re kir
di sala 1468an û li
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24ê Sibatê çû rehmeta Xwedê.

Gùtenberg gava dest bi
çapkirinê kir bivê nevê hace¬
tên wî gelek hoveber ( ibtidaî )
bûn. Kaşif tîpên veqetandî rêz
dikirin, ew bi hev re girêdi-
dan ù dixistin ser hesinekî hilù
û bi destên xwe kaxez lê
dişidand.merdaneyek di serre
digerand. Wek proveyên ko
îro bi destan derdixînin.

Piştre makîna çapê hâte
peyda kirin. Makîna pêşîn jî
bi destan digerandin. Di sala
1814an de çapxana rojnama
ingilîzî ( Teymis ) ew makîne
bi qeweta hilmê da gerandin.
îro ev makîne jî wek makîne-
yên din bi elêktrîkê tête geran¬
din û wê texlîtine geler hene.

îro sinheta çapê gelek pêş
ve çûye lê esas ne guhêriye.
Esas hevedûdanîna tîpên veqetan¬
dî ye. Lê ji bona vê yekê jî
awayine têvel hene. Texlîtek
heye jê re lînotîpî dibéjin. Di
lînotipiyê de herwek/ klîşa [1] şanî I, ' i , i n lit
ber aletekê wek tilînivîsê rûdine û bêî ko destên Mirovekî bi
xwe bide tîpan wan rêz dike. mîqate dibe.

J^tr^^j^

312,

ni dibin rûpel diçin makîne ( Klîşe 2 ).
tenê li ber makîne disekine û li çapê
Piştî çapê heke tiştê çapkirî rojnameyek

e, pelên rojname didin
emelan, ew wan rêz di¬
kin ( klîşe 3 ) ditewlnin û
dikin pakêt.

Ev îş tev de di nav
çend saetan de çêdibin û
bi mîlyonan nisxe li dinya¬
yê belav dibin. Lawikên
10-12 salî wan pakêtan di¬
kin destgîrekê de ( klîşe 4 )
û rojname digehînin xwen-
devanan.

Ev her car klîşeyên
ha tevgera rojnameke in¬
gilîzî ya ko li Londrê
dertêt şanî didin. Ne gerk
e ew bibêjin ko Ronahî ne
xwediyê vê teskîlatê ye.

Herçî ( klîşa 5 ) xerîte-
kê şanî dide. Çap îro ew¬

çend pêş ve çûye ko ne
bi tenê li ser kaxezê lê
li ser her texlit caw, çerm
û qimaşan resim çîn û
neqişan çap dikin.

HEREKOL AZlZAN
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REŞBELEK1"
* 3-*

JI ETA PI CEMŞlD RE
Sînemxanl Wè rojê gava min tu dibirî dibistanê

bi rê ve te ji min re bi fransizî strand û got:

J'aurais un voyage à faire Min dil heye ez herim
En partant de l'Atasca Da bibînim Panama
Pour aller voir le Panama Rêk1 xwe naxim b'Alaska
Sans passer par Kanada Derbas nabim j' Keneda
Au lieu de courir sur terre Behir dike min bibe
L'océan me portera. Cire bidim dar devî.

Pijitî ko te xwendina xwe qedand, te ji min
pirsî: Bavo di Hawar an Ronahiyê de ji bo zoroyên
kurdmancan tiştekî holê heye? Je re bi fransizî
« Géographie-ccxrafye » dibéjin.

Min, bêî ko ez bidim eqilê xwe, li te vegerand
û got: Belê heye, ma çawan nîne.

Ji xwe em gihaşti bûn dibistanê. Me xatir ji
hev xwest û em ji hev veqetiyan.

Min ev tişt, ji xwe ji bîr rakiri bù. Lê êvarê,
gava tu vegeriyayî mal, tête bîra te, tu hatî defter-
xana min û te ji min re got:

Bavo, ji kerema xwe, ji min re cexrafya bi
kurdmanci bixwîne.

Ez bêgav ma bùm. Ji bo dilxweşiya te min
Hawarek kire destên xwe ù min ji te re, je çirokin
xwendin. Ew çîrok di Hawarê de nîu bûn. Min
ew bi hilketina şihra ko berî nîvro te ji min re
xwendi bû, li hev siwar dikir û ji te re dixwend.

Nizanim çawan bù, pistî çend rojan çîrokên
ko min ji te re hingê goti bûn, hatin bîra min;
min ew hinek edilandin, ser û guhên wan çêkirin
û ji wan derseke cexrafyayê pêk anî.

Ez wê d«rsê îro çap dikim. Heke carekê din
te ji min cexrafj'a bi kurdmanci xwest, nema cih li
min teng dibe. Heke Xwedê hez kir ezê ji te re
dersîne din jî binvîsînim.

DERSEKE CEXRAFYAYÊ
ZOZANÊN WANÈ:

Koçerên mîran gava ji zozanan vedigerin,
tiştên ko di çûn ù hatina xwe de dîtine ji ba-
jariyan re gilî dikin. Koçerekî bi navê kerevon
digot: Em ^gihaştine heta gola Wanê. Gola
Wanê golek e mezin é, heçko behrek e, Tê
de giravin hene, di ser yekê de hin avahî jî
têne dîtin. ;Di navbera gundên perê avê de
ûlûqe dişixulin, hin keştî jî hene. Masiyên golê
hûr in lê tamdar in. Ji me pê ve çend eşîrên
din jî hati bûn warên Wanê; ji nav şikakan.
Di vegerê de me riya xwe bi Miksê xist. Miks
bajarekî kiçik lê spehî ye. îsal vegera me
bi derengî ket, di Herekolê de girê nîskîn
çarika xwe a spî li xwe wer anî bû. Dêra

[1] Reşbeleka zarokan a pêşîn di hejmara Hawarê
a 44an û a didowan jî di hejmara 48an de ye.

[2] Et bi mana xweha mezin e. Herwekî « kek »

bi mana birayê mezin e. Dibéjin: etik û metikên wê
hatine.

Rebenê-ker di bin berfê de hêj bilintir xuya
dikir.
DEHBEYÊN EFRÎQAYÈ:

Par Hevind çû bû Efrîqayè. Di vegera
xwe de tiştine ecêb digotin. Berî her tistï digot
welatê Efrîqayè gelek germ e, ne ji xelkê
zozanan re ye. Tu dibê qey ezmanê wan ji
ezmanê me nizimtir e. Ji lewre germiya rojê xutir
e; û tê de veytûnin hene, şev û roj pêde vê-
dikevin. Xelkê cih reşik in, cilan li xwe nakin,
bêcil bi rê ve diçin, ji xwe pêxwas in, hema
bermaleke kin berdidin ber zikê xwe. Xaniyên
wan texlîtek koxik in. Xaniyên xwe ji qamîş
û ji her texlît zilan çêdikin. Darên wan en
biber hene, lê tev de xurme û moz in. Fêkiyên
me en têrav û têrgoşt di wan welatan de
nînin.

Tiştê ko kêfa min jê re hat nêçîra wan
e. Her texlît dehbe cem wan peyda dibin, fîl,
hêştirga, şêr, piling, şîp, xezal, evor, meymûn,
hespê avê, kerkidan, kerkulan h.p. Filên wan
en kedî hene li wan siwar dibin û diçin nê¬

çîra sèr û pilingan. Piraniya erdê wan rast e,

ne kaş, ne gir in hema yekmeydan û qûm e.

WELATÊ LAPONAX:

Lezgîn pêrar ji welatê xwe derket û bi
dinyayê keti bû. Ji hingê ve di dinyayê de
digère.

Lezgîn di géra xwe de gehiştiye heta La-
ponyayê. Laponya ji me gelekî dur e, di ser
Rùsyê re ye; ber bi bakur ve di dawiya dinyayê
de ye. Vê paşiyê Lezgîn ji brayê xwe re ka-
xezek nivîsand ù tê de wesfê welatê laponan
daye û gotiye: « Niho ez di welatê berf û qe-
şayê de me. Di vî erdî de ax yekcar naxuye,
herçî çiya tev de qeşa ne, berfa ko li wan
dibare gelek najo bi qeşayê ve dibe û deqe-
rise. Xelkê vî welatî di qeşayê de dijîn; cilên
wan postên dehban in, hacetên mala wanji
çerm û hestiyên masiyan in. Xwarina wan jl
tev de ji goştê masî û teyran ù heywanine din
in.Ji xwe cotkarî çi ye pê nizanin. Çemê wan
qeşayeke dirêj û bêpîvan e. Cem wan texlîtek
gakovî heye ko wek ga û dewarên me en din
bi kêrî wan tên. Ew gakovî taxokên wan
dikişînin, barê wan hiltînin. Texlîtek seyekî
wan heye; gelek bipirç û bilep in. Ev se jl
wek gakoviyên wan li taxokan têne girêdan.
Hîrçên wan spî ne. Di behra wan de masine
ecêb hene, cenawirên behrê ne. Li Zivistanê
şeveke wan dest pê dike û bi meban ve dajo.
Di wan şevên dirêj de spîtahiya berf û qeşayê
roj û hêva wan e.
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BAJARÊX 'F.MÊRJKAYÊ:
Ev çend sal in Tacdîn li Emêrîkayê; di

bajarê Nûyorkê de ye. Bi salùxdana Tacdîn Nù-
york bajarekî gelek î mezin e. Nîzingî bîst milyon
însan lê hene. Xaniyên wî bîst sih tebe i in.
Kùçeyên wî dîrêj ù Dreh in. Kùçeyin hene ko
di ser hev re ne. ')i hinan re peyar di hinên
din re timobil ù trimway diçin. Vapor di çe-
mekî re digehin hela zikê bajêr. Di vî bajarî
de reşik zehf in. . 1 ê têkilî xelkê gewr nabin.
Tax ù tanga wan cihê ne. Ilin qehwe hene
ko re^ik nikarin bikevin ê; ew qehwe ji wan
re bend e. Xelk di kûçe ù kolanan de wek
lehîkê diherikin.

Di vî welatî de xelkê biyanî zehf in; kurd
mane jî hene. Piraniya kurdmancan di Dîtro-
yidê de ne. I)i wî bajarî de fabrîkeyên timo-
bîlan pir in, kurdmanc di wan de dixebitin,
Qehweke kurdmancan jî heye, xwediyê wî bi

TANGINE SOVYÊTÎ^ DI KCÇEYÊN BAJAREKÎ DE

T A N G I N E BRÎTANÎ
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xwe kurdmanc e. Kurdmanc gava karê *we
diqe dînin di vê qehwê de digehin hev û xe-
berên welêt ji hev dipirsin.

Zaronol Tiştên ko kerevon. Hevind, Lez¬
gîn ù Tacdîn ji me re didin zanîn tiştine
spehî ù bimeraq in. Ev her sê camêr di din¬
yayê de geriyane û di rûyê erdê de gelek
tişt dîtine: welat, bajar, gund, çiya behr, çem,
dest, gelî h.p.

Pe ê Lezgîn, kerevon, Hevind ù Tacdîn
wesfê dinyayê, wesfê tiştên dinyayê didin û
bi vî awayî me hînî cexrafyayê dikin. Bi rastî
cexrafya zanîna tiştên rùyê erdê û ezmanan e.

Gava mirov digère û dinyayê dibîne an
tiştên ko mirovên geriyayî li ser dinyayê
nivîsandine dixwîne hînî cexrafyayê dibe. Lê
ji ber ko herkes nikare bigere û her derên
dinyayê bi çavên xwe bibîne an çîrokên mi¬
rovên geriyayî tev de bixwîne; ji bo hînbûna

cexrafyayê kitêbin hatine çê-
mmmmmm-mm kirin. Mirov ji zarotiya xwe
- r s. ... ve^wan kitêban dixwîne û hînî

cexrafyayê dibe. Ev kitêboka
ha ji me re hin tiştên cexraf¬
yayê bi kurtî bide zanîn.

XULASE
Cexrafya ji me re tiştên

rùyê erdê ù yen ezmanan dide
zanîn.

Mirov bi çend awan dikare
hînî cexrafyayê bibe:

1 Bi dîtina hin birên
erdê, bi çavên xwe. Ji bona vê
yekê jî divêt mirov bikeve din¬
yayê û tê de bigere.

2 Bi xwendina kitêb û
seyahetnameyên ko mirovên
geriyayî nivîsandine.

3 Bi xwendina kitêbên
cexrafyayê yen ko ji bo zaro-
kên'dibistanê hatine nivîsandin;
wek kitêba ko di destên me
de ye' ù em îro tê de dixwînin.

WEZiFE
1 Xulasa jorîn carekê

binivîsînin.
2 Hilkişin ser cihekl

bilind; gir, asêgeha gund an ba¬

nê xaniyê xwe û li dora xwe te-
maşa bikin. Wesfê tiştên ko di
dorhêlê de dibînin binivîsînin.

«,,*. BAVÉ CEMŞÎD
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ÇAWAN BINAV BÛYE

GOTINÊN INGILÎZ [t! ELEMANAN

Par noqaveke elemanî di Behira-spî de balafir-
hilgira ingilîzî îgil bin av kiri bû. Vê pa-
şiyê zabiteki elemanî di radyowa Berlînê de
ji guhdarên xwe re binavbûna îgilê qise
kiriye. Ew zabit bi xwe di noqava ko îgil
xeriqandi bû de hazir bû.

Dî pey zabitê elemanî re zabiteki ingilîzî di
radyowa Londrê de ev mesele bi xwe ji
guhdarên xwe re gilî kiriye. Herçî zabitê
ingilîzî di dema binavbûnê de li ser îgilê
wezîfe didît.

Kovareke emêrîkanî gotinên her du zabitan
dane ber hev û bi awayê jêrîn belav kirine.

ZABITÊ BRÎTANÎ:

Gonê kumandar guhêrî, madê xwe kir. Lê
piştî ko em ji sênca torpiyoran derbas bûn,
bihina xwe da û rûyê wî kenî, Herçî cenkeş-
tiyên dijmin, nemaze îgil keti bù bin^ hikimê
derbê.

ZABITÊ BRÎTANÎ:

Dinya zelal, behir sekinî bû. Heşînahiya
ezmên dida rùyê behirê. Min îşê xwe di kebîna
kumandêr de lemam kiri bù ù ez derketi bûm
banê kestùê. Min xwe da ber siha baskê
balaflrekê ù ez vezeliyam. Çend hevalan jî
xwe gihandine min. Hinan qelem û defterên
xwe derêxistin ù ji jinên xwe re mektùb
dinivîsandin.

ZABITÊ ELEMANÎ:

Kumandar bêî ko çavên xwe ji ber dûre¬
bînê bikişîne gote me: « Min di emirê xwe de

Zirehpùsa Nelson da bû pêşiyê. Nelsonê tucar evçend alèn ingilîzî bi hev re ne dîtine »

rûyê behirê wek meqesekê dibirî, kefên pêlan Kumandar bîsteke din li ber dûrebînê se-
li her du keviyên wê hol dibûn ù zirehpûş kinî. Paşê jê geriya ù kasek şerab vexwar.
herwekî behir tev de milkê wê biwa, welê bi Sophie vên ù qerarê li rùyê wî xuya dikirin.
ezemet ù he.şmet ([esta pêş dikir. Emîralê Kumandar devê dûrebînê kişande ber min.
stolê bi xwe li ser Nelsonê bù. Di pey wê re îgil keti bù daîra endextê. Ji xwe her tişt hazir
krèwzor ù di dora wan de torpiyor ù bertor- bù. Kumandar émir da: « agirl... » Torpîlê berê
piyor ù motorbotên torpîlavêj dihatin. Ez bi xwe da bù balafirhilgirê û diçû. "Bombeyên
xwe di îgilê de bùm. Herçî vaporên barkêş di binavîn jî di dora me de diteqiyan. Lê çi xem...
orta van cenkeştiyan de bùn. piştî ko em gihaştine armanca xwe, êdî mirin

Beriya ko em terka (ebeltariqê bidin çù ji me re şêrîn bû.
bûn dêrê û me neşîdeyine wetenî strandi bùn. . , .

ZABITÊ ELEMANÎ:

Herçî noqavên elemani yen Behira spî
hebûn tev de emirê jêrîn girti bùn: « Arman¬
ca we balaflrhilgira brîtanî îgil e. » Wek lier

Ez li ber baskê balaûrê vezelî, min temaşa
behir ù ezmên dikir. Ji nişkekê ve hevalekî
me rùyê behirê Şanî min da ù got: « Ka
binêre tişlek ber bi me ve têt ». Belê titek

kumandarè noqavè kumandarè noqava me jî ber bi me ve dihat ù ew tişUorpîlek bù. .\ in
dixwest ko ev şeref jê re be.

Me dizanî bû ko çarnikarên me mirin e.

Em di behireke welê de bùn ko neyar lê, bê
hed û hisab wargeh hebûn.

ZABITÊ BRÎTANÎ:

dil kir hevalan lê hisyar bikim. Dengê min di
teqînê de winda bû û ez ketim erdê.

ZABITÊ ELEMANÎ:

îgil c;ederê du de îqan li ber mirinê sekini
û paşê xwe xwîl kir. Balaûrhilgir bin av dibû.
Noqava me jê bi dur diket. Min dixwest emSefera me ne sefereke rahet bû. Me dizani

ko balafirên dijmin qefle keşif dikirin û noqav hinekî din jî bimana û binavbûna deryevanan
ù balafiran dirêjî wl dikirin. Ma beriya me
hindik heval di vê reyê de telef bû bùn?.. Digel
vê hindê manewiyeta me xurt û qewîn bù.

ZABITÊ ELEMANÎ:

Herçend me nizingi li qeflê dikir ewçend
di noqavè de heyecan bêtir dibû. Berî ko em
di nav sênca torpiyoran re derbas bibin ku¬

mandar jùfeyek konyak bera devê xwe da.

jî bidîtana. Em ji hawîrê bombeyên binavîn jî
derketi bùn. Ji kêfa me re payan ne dihate dîtin.

Bi şefei,ê ve me elam da serfermandariyê.

ZABITÊ INGILÎZÎ:

Bi tenê 24 zabit û deryevanên me xeriql
bùn. Torpiyor û motorbotan em ji mirinê xelas
kiri bûn. 930 peya em vegeriyan Cebeltariqê ».

CEMÎLÊ TACDO
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QEWETINE FRANSA ŞEREVAN1

De Gol piştî şikestinê Fransê vejand. Jîro bi hinerweriya xwe ji fransizên Efrîqa-bakûr
havileke mezin kir. Piştî ko ev her du sergevaz gihane hev Fransê ji nù ve bù xwediya

ordûke xurt. Stol jî welê. Di nav stolên hevalbendan de ya fransizan îro a siseyan e. Klîseyên
me hin qewetên fransizî şanî didin; yen bej û hewayê.
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N Ê Ç î R
a Ji axatjè min c délai, sèxè »

« ncçiroanan Lcztjin axa ra »

Li welatê kurdan nêçîr û nêcîrvanî tiştekî
welê ye ko her kurd pê dizane. Çawan kurd
bi cengcùyî ù şerkerî hatine nasîn, welê jî bi
nêcîrvaniya xwe e dilgeş in. Li Kurdistanê nêçîr
û nêcîrvanî li goreyî cih ù eşîran tê guhartin.
Nêçîra ko ez dixwazim çêlî wê bikim, herçiya
li nav eşîra me Mirdês pê emel dikin ù
dizanin e. Heye ko li cihine din awane nêçîrê
en din jî hebin ko min ne dîti be ù ne jî bi¬
hîsti be; lê herçiya dinivîsim, nêçîra ko min
dîtiye ù tiştekî jê dizanim. Li nik me di nav¬
bera rawir, dirende ù ûrende da heft texlît
nêçîr hene ko hinekê wan bi çend çîşîtan dibin.
NÊÇÎRA HIRÇAN

Nêçîra van celeb direndeyan bi sê çîşîtan
dibe. ÇîŞîtê pêşin kêm nêçirvan dikarin pê
rabin ko jê ra dilekî xurt dixwaze. Nêçîrvanê
vê nêçîrê, jibo destê xwe è çepê lepikeke kulavî
pir zexim tevî singekî hesinîî duserî ù dunukul
dide çêkirin. Xencera xwe*bi werîsekî va jî
dibe û tevî hevalekî diçe ser devê kunhirçê.
Serîkî werîs li pista xwe girêdide ù serê din
dide dest hevalê xwe ù dibêjê: heke heya nîv
saetê ez ne hatim cendekê min bikişîne.

Piştî vê gotina han xwe berdide kunhirçê.
Kunhirç gelekî kûr û daketina wê e dijware.
Nêçîrvan, hêdî hedî pêda diçe; dema digehe
dawiyê, borîn bi hirçê dikeve ù dirêjî nêçîrvan
dike. Gava hirç xwe digehînê, nêçîrvan destê
çepê ko lepikirî ù tinghesin tê da derbasî devê
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hirçê dike. Hirç bê dilovanl destê ko ketî dêv
gez dike. Di wê gezkirinê da ye ko xwelî bi
hirçê dibe. Her du seriyên sing en 'dunukul di
çen ù ezmani devê wê da cit dibin. Ji ber
ko her du seriyên sing e dunukul in nema bi
dertên. Nêçîrvan, piştî ko bi vî awayî xwe ji
devê hirçê diparêze; bê ko kêsê bide destên wê,
bi destê rastê xencera xwe di ser û biné par-
xanan da bi lez çend caran dadiçikîne. Heke nê¬

çîrvan î xençerhingêv be, bi du xençeran perda
dil diçirîne û davêje erdê. Ji xwe gava birîna
hirçê ne ji dil be, bi sed xençerî jî namire.
Dema hirç dikeve, nêçîrvan werîsê bi pista
xwe va vedike ù pê linge hirçê girêdide ù welê
dikişîne derê kunê. Di vî awayè nêçîrê da li
nav Mirdês Mehmedê Silêman axa îjèhatî bù.

Çîşîtê dudûyan: Vî awayê nêçîrê, nêçîrvan
dîdevaniya kunhirçê dikin. Çi gava şopa lingên
hirçê an tersê wê ê nuh li dora kunê dîtin, sê-çar
nêçîrvan tev tên û di dorhêla devê kunê ?da
xwe vedişêrin. Piştî roava ko tariyê erd hilçinî;
ji bo çêreyê hirç bi derdikeve. Gava ji derê
kunê bi derket, hemî bi hev ra tifingên xwe
pê da vala dikin. Heke birîn ne xedar bin
hirç direve ù difilite.

Çîşîtê sisiyan: Ev awayê nêçîrê di mehên
gulan û hezîranê da dibe. Piştî ko berf li çiyê
radibe ù giyanermik di kortan da hişîn dibe,
hirç piştî roava ù berî birbangê, du danan ji
wî giyanermikî diçêre. Ji bo ko nêçîrvan bika-
ri bin derba xwe bihingêvin, di hîveronan da
diçin vê nêçîrê. Nêçîrvanên jêhatî pir'caran ji
vè nêçîrê destvala venagerin.

NÊÇÎRA KEFTARAN

Heke keftar ji birê diren-
dan be jî, li cem me bi wî çavî
le nanihêrin. Ev rawirê leş-
xwer bi qasî ko ji direndan
bête jimarfin ne î jêhatî ye. Bi
tenê xelkê Sûriyê ew jî xistine
nava direndan ù zarokên xwe
pê dikin "xew. Heke min va
benda han li welatê kurdan
binivîsîna, teqez min de 'ew ji
birê rovî ù çeqelan bihesiban-
dana. Lê ji ber ko îro di Sûriyê
da rûdinim, divê hinekî hur-
meta şiûra xelkê cih bikim. Ji
bo xatirê vî xelkî bila keftar
jî dirende be.

Nêçîra keftaran, li hemî hê-
lên Kurdistanê bi awakî ye.
Ew jî ê ko temayiya kavilê
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Li welatê kurdan nêçîr û nêcîrvanî tiştekî
welê ye ko her kurd pê dizane. Çawan kurd
bi cengcùyî ù şerkerî hatine nasîn, welê jî bi
nêcîrvaniya xwe e dilgeş in. Li Kurdistanê nêçîr
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keftêr dike, kêr û benê xwe digire, bê ko hesa-
ban jê bike dikeve kuna wî. Dema keftar nê-
çîrvên dibîne, ji tirsan diranên xwe li hev
dixîne û şeqeşeq je tê. Hînga nêçîrvan jê ra
lawikan dibèje û heke def pê ra hebe li defê
jî dide. Li ber dengbêjiya nêçîrvên, keftar
weke keran guhan bi xwe da digire û nêçîr¬
van jî her du eşkan bi kêrê diqelèse u serîkî
bên têra dike ù zexm girêdide. Paşê serê bên
ê mayî digire ù dertê derve û hînga dikişîne.
Gava kişande derve ù çav bi roniyê ket, nema
li ber xwe dide; wekî keran li pê nêçîrvan
diçe. Hînga nêçîrvan digire ù tîne nava gund.
Piştî ko serekî raveyî xelkê dike, kevirekî li
sêrî dide ù dikuje.

Carekê min yek ji keftarên girtî dîti bû. Bêtirî
ko kovîtî nîşan bidana, şermok xweya bû. Heke
ez bêjim, rùmeta ^rovîkî di serçavên wî da
tine bù, teqez min zilim lê ne kiriye. Nêçîra
keftaran karê gewendan e. Heke bê gewendan
jî hinekên din hebin, teqez ew jî ji gewendan ne
e dur in. Min dil hebû cendekan ji lawikên ko
nêçîrvan ji keftêr ra dibéjin binivîsim. Lê paşê
hâte bîra min ko sazbend di pişt keftaran
rabin û bèjin: keftar ne direndeyekî ewçend î
tirsok e;lê ji ber ko mêla saz pê ra pir e, ji xwe
diçe û -nema dibîne ko eşkên wî tên qelaşlin.

NÊÇÎRA KOVIYAN
Nêçîra van celeb rawiran bi du çîşîtan di¬

be. Yek, çend nêçîrvanên jêhatî diçin gomên
wan ù di goman da dikujin. Gomên pezkoviyan,
lier gav di eniyên zinarên mezin û asê da dibe
ko ne rê û ne jî xaçerê, pê nakevin. Ji xwe kovî
di çùyîna rùyê zinaran da gelekî jêhatî ne. De¬
ma nêçîrvan diçin diyarê zinarê ko gom tê da,
nêçîrvanê şanpaz di rùyê zinêr ra dadikeve
gomê ù koviyên tê da direvîne. Hînga en li
diyêr tifingên xwe pê da vala dikin. Ji ber ko
kovî gelekî sivik in ù zù li ber çavên nêçîrvan-
an wenda dibin, nêçîrvanê pir ê sivik û bi
desthilanîn, ji du berikan zêdetir nikare bavêjê.
Hin caran, nêçîrvanê ko di eniya" zinêr ra xwe
berdide goma koviyan bi xweşî li hevalan vena-
gere. An linge wîdi.şemite, an jî di nîvê rê
da kovî xwe lê diqelibînin ù di bilindiya
800-1000 gazî da dikeve xarê ko perçê wî ê

mezin guh dimîne.
Çîşîtê dudùyan, gava berfa kepek dibare

nêçîrvan bi çiyê dikevin û şopê digerînin. Ga¬

va bi ser rêçên wan va bùn, li pê diçin heya
dibînin. Hînga nêçîrvan ù jêhatîbûna xwe; yekî,
dudùyan, sisiyan jî dikarin bikujin. Goştê ko¬
viyan payîzê, berî ko nêrî diçe nav keriyan
xweş tê xwarin. Ji ber ko di vê demê da ge¬

lekî qelew dibin.
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i pirekè saz dikin. Di ser van
û timobil ji derbas didin.
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NÊÇÎRA ROVIYAN
Nêçîra van celeb rawiran bi tenê ji bo

kavilên wan tête kirin ko du awa ne. Yek, di
dora gundan da fe | lê tê venandin ko vê nêçîrê
gewende ù dùman dikin. Awayê dudùyan, bi

teyr bi kêri nêçîrvanan nayên. Ji hêlekê, ew¬
çend e mezin in ko ranabine ser destan; ji hêla
din, ewqas e kovî ne ko kedî nabin. Di nava
teyran da ê xurtir ù dirende ev in. Ji van, li
welatê me, teyrêreŞ ù dùbirang hene. Hinek

seyên nêçîrê ù tajiyan têne girtin ko min jî ev j; km.dan bi rQ ler,an .. dibêjin_ j.
nAnîi- l.'irîvp. i ,- . . ,. , .

ber xurti u zexmivê. kurd wi padişahê teynêçîr kiriye.
NÊÇÎRA KÊVROŞKAN

Ev nêçîr bi car çîşîtan dibe.Êpêşîn bi ta¬

jiyan ko awayê kirina vê nêçîrê ji her kesî ra
nas e ù ne hewceyî salixdanê ye.

Ji vê nêçîrê ra, ji agahiya segman pirlir
xurtiya tajiyan divê. Min pênç salan ev nêçîr
kiriye.

Ê dudùyan, li erdê dibe ko lier nêçîrvanek
bi kêrî vî awayê nêçîrê nayê. Ev celeb nê¬

çîrvan gelekî bi bînayî ne ù li erdê dibînin.
Gava nêçîrvan kêvroşk li erdê dît, hêdî hêdî
di doré ra dos dibe, heya nîzîngiyê lê dike.
Dema nîzîngî lê kir, bê rawestîn tiflngê berdide.

Ê sisiyan, piştî rakirina bênderan, kêvro-
şk bi şev tên ù li ser bênderan hewên di nav
kês ù efarê da hildiçinin. Nêçîrvanê vê nêçîrê
bi roj diçin ser benderê ù kozika xwe çêdikin;
bi roava ra tê da rùdinin. Gava bi şev
kêvroşk tê ser benderê bi tifingê lêdidin.

Ê çaran, qemelax e ko di berf barînan da
ev celeb nêçîr dibe. Dema du sê bost berf
dibare, berî ko berf xwe bigire ù hişk bibe,
çend nêçirvan tev da diçin. Çi kêvroşkên ji pêş
wan rabin naûlitin. Ji ber ko lingên kêvro.şk
kin in û heya bin zik bi berfê da terin xar.
Heke bi holbûnS bi qasî du sê sed gaz bireve
jî, zû diweste û tête girtin. !

Li cihên mayî, anê li deştan
di hin cihnan da bi teyran
jî nêçîra kêvroşkan dikin. Lê
di vê nêçîrê da, ev celeb
teyr bi serê xwe nikarin
kêvroşk bigirin,-' bi tenê arika¬
riya tajiyan -dikin. Ev arikari¬
ya han ew e ko gava kêvroşk
radibe, nêçîrvan teyr û tajiyan
bi hev ra berdidin. Bê şik teyr
berî tajiyan xwe digehînê. Di
dema gihêştinê da, ji ber ko
nikare bigire an rake, perên
xwe li çavên kêvroşk diêxe ù

ji tirsan kêvroşk li ser pisté xwe
davêje erdê û tajî digehênê.

Çiqas ko teyrên xurt, en
ko kêvroşkan ù hin ji wan me¬

zintir rakin jî hene; lê ev celeb

xurti ù zexmiyê,
ran dizanin.
NÊÇÎRA MASI YAN

Nêçîra masiyan li nik kurdên berav pir
çîşît in. Lê herçiyên ko li cem me pê dixebitin
car in. Ê yekê, tore ko ev awayê han ji hemî
kesan ra nas e. Ji lewra dî wî warî da peyivînê
ez zêde dibînim.

È dudùyan, çengel e ko ev celeb nêçîr karê
zarok ù biçùkên ko newêrin xwe bidin nav avê.

Ê sisiyan, bi destan girtine ko ev celeb
nêçîr li nik berçemiyan gelekî bi rewac e. Vê
nêçîra han xortèn şampaz dikin. Di rojên ha¬

vîn ù paîzê da birek xort digehèn hev û diçin
ber çêm. Kîjan cihê ko Qreh ù;kùrayî hindik e

di wir da xwe berdidine çêm. Ev masîvanên
han, lier yek kirasekî an derpeyekî li ser xwe
dihêlin ù di rex hev ra bi nava çêm da dime-
şin. Herçî masiyên heyî li ber wan direvin û
xwe davêjin keviya çêm bin keviran ù înikan
( kun ù şargehên masiyan ). Hînga masîvan
xwe noqî avê dikin ù yek bi yek, dudu bi dudu
bi derdixin. Carina jî masiyên li pêş xwe li
keviyên tenik asê dikin ù hînga di dorhêlê da
rùdinin. Bi vî awayî hêdî hêdî qûnxuşkî berve
hev tên. Gava cih li masiyan teng dibe,
dixwazin xwe di nav lingên masîvanan da
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veşêrin. Hînga, nêçîrvan destê xwe li ser
stoye wan dalînin û digirin.

Ê çaran, avbirîn e. Ev çîşîtê han bi birîna
ava çeman dibe. Pir caran zivistanê dema av
pir dibe û di çêm hilnayê, di rex çêm da rêne
nuh vedike. Havînê gava av hindik dibe, vedi-
gere halê berê. Hînga masîvan diçin, ù pêşiya
avê digirin ù li riya nuh siwar dikin. Gava
av li ser riya kevin hâte birîn, masî cih cih
di pengavan da û hinek jî li giharê dimînin.
Wê gavé masîvan bi destan pê dikevin û hemi¬
yan digirin.

Herçî berferatî, nêçîra wan bi piranî dîsa di
devê çeman da dibe. Ew cihên ko tê da çem
dikevine ser Ferêt.

Bi navê metranê tiştekî wekî riman heye
ko berferatî pê masiyan dikujin. Metran pişk
wekî rimé ye, bi.tenê serê wè î dunukul e.

Gava masîvan davêje mêsî, ko li kîjan cihî keve
nema bidertê. Bi dawiya metranê va benek
heye ko serîkî wî benî bi pista masîrvan va
girêdayî ye. Metran wek cirîdan tê avêtin. Dema
li mêsî ket û pê da cit bû, masîvan serê bên
ê ko bi pista xwe va dikişîne û mêsî digire.

Di çemên me dasê çîşit masî peyda dibin
ko ev in: ferxe, şawût û gamasî. Masiyên çe¬

man pir mezin nabin; lê goştê wan gelekî
xweş e. Di çemên me da kêm masî bi dirêjiya
gazekê hene. Lê di Ferêt da heya bi pênc-şeş
gazan masî hatine dîtin.
NÊÇÎRA KEWAN

Nêçîra kewan, di welatê kurdan da bi kitri-
mî belav bûye; lê nemaze li du cihan 'gelekî pêş
va çûye, qezayên Bêsnî û Gextê. Xelkê van her
du qezayên Kurdistanê zîvar û dewlemend, bi-
çûk ù mezin vê nêçîra han dikin. Ev nêçîr bi şeş
çîşîtan dibe; lê gava nêçîra kewan tête gotin,
nêçîra ko- kewan li ber kewan digirin an di¬
kujin tê bîra mirov. Berê, emê vê nêçîrê ji
xwandevanên xwe ra salix bidin ù paşê vege-
rin ser her pêne çîşîtên mayî.

Ev nêçîra han me goti bû li ber kewan
dibe ko sê celeb^in. Dudûyênwan, nêçîra marî
û çatiyê bi tifingê, nêçîra bestî bi dafan dibe.

1 Nêçîra çatiyê: Çatî bi gîhandina du
kewan tê pê. Ev kewana bi biçûkî têne girtin
û xwedî kirin. Dema yeksalî dibin dudûyên
wan di quökan da bi hev va girêdidin; di çilo-
reşan da pé diçin nêçîrê. Ev nêçîr di serê giran,
bestan ù devê newalan da dibe. Nêçîrvan diçe,
kewên xwe li ser hijekê an di nav keviran da
vedişêre, bi xwe di rex wan da kozikekê çê-
dike û tê da rûdine. Çi gava kewên wî bixwî¬
nin, kewên çolê bi dengê wan ra tên û dirêjî
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ser çatiyê dikin. Hînga nêçîrvan bi tifingê ke¬
wên çolê dikuje. Ev nêçîra han di birbanga
sibê û serêvaran da dibe.

Nêçîra mariyê: Varî navê mêkevê ye.
Dema meha biharê a pa.sin kew dibin zo ù
mèkew hêkan dikin û li >er rùdinin, ^kewên
nêr bi tenê dimînin ko bi wan ra margiros
tê gotin. Kewê margirosî bê mêkew xwe ra-
nagire. Rojê pê da dibe tiqeliqa wî. Çi gava
dengê mêkewê dikeve guhên wî bê xweragir-
tin bi koranî tê. Di wê demê da nêçîrvanê ko
mêkewa wî heye diçe wek nêçîra çatiyê bi
tifingê kewê mergirosî dikuje.

Nêçîra bestî: Bestî bi kewê girêdanê ra tê
gotin. Her kewek bi kêrî girêdanê nayê. Ev

JI BÎRÊN ŞERÊ EFRÎQAYÈ: %£
bùye

en Şerê Efrîqasjè ht
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celeb nêçîr carina bi keweki|( anê tenê bi bestî )
ù carna jî bi du kewan dibe. Bi kewê du¬

dùyan ra serdar tê gotin. Berê nêçîrvan be. lî
girêdide û li dorhêlê dafan direşîne, gava
serdar hebe, wî jî li cihekî bilind datîne. Çi
dema kewên nêçîrê bixwînin, kewên çolê tên
û rast dirêjî bestî dikin. 1 irén wan berî ko
bigehe bestî dikevin dafan. Hinekên wan jî
rast bi firekê li ser bestî vedinin ko çerê ke¬

wan di wir da dest pê dike. Carcaran şer
ewçend di nava kewan da xurt dibe ko bestî
bi kewê çolê digire û bernade. Qewimiye ko
nêçîrvan kewê çolê di dev bestî da girtiye.

Ji bo nêçîra dafan û tifingê kewê gewr
( kewên çiyayê Evdilezîzê ) e bi nav ù deng in.

çîrok. Pişli vî şcrî sondixwariyan zcferine ttin xislinr r/cs/r/i xwe. I.<

y winda ne bùne. Klişa jorîn ji wî şeri lihcvxislincke tanf/an şanî clirte
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Dema kewê nêçîrê pir qenc dibe, qelenê wl
heya bi hêstirekê, hespekî hêja ye.

2 Nêçîra tore: Herwekî tora masiyan
heye, ji bo nêçîra kewan jî celebek tor heye.
Ev lorên han perçek caw î çarkoşe ye ko bi
dûyê rojinê çînina li ser çêdikin ù bi ser du
darikcn çeprast diêxin. Nêçîrvan dema kewan
li cîkî dibîne tora xwe vedigire, dide pêşiya
xwe ù di talda wê da berve kewan diçe. Ji ber
ko kew nêçîrvên nabînin, dikin qişleqişt ù
nafirin. Wekî direndekî bibinin, heya negihê
wan jê narevin. Gava nêçîrvan nîzîk dibe, devê
titingê di kunika'nîveka tore ra dike ù davêjê.
Ji vè nêçîra han ra nêçîrvanê sivik ù şan-
paz divê.
	 3 Nêçîra kaniyan: Kew li ser

kaniyan jî pir têne kuşlin. Dema
paîz tê ù aven hişkeliyan dimiçiqin,
serêvaran xwe berd:din ser kaniyên
nependî. Hin nêçîrvan, kozikên xwe
li ser van kaniyan çêdikin ù gelek
kewan dikujin. Dema vê nêçîrê ji me-
hekê pirlir najo.

-1 Qemelax: Gava berf dikeve,
berî ko kew ji xwe ra cihê banîn û
çêrê bibîne, gundî bi dêsti va derdi-
kevin qemelaxa kewan. Di berfê da ji
birçîna kew ji firekê zêde nikare
biiire. Ji piranî ù neriuiya berfê bi
lingan jî nikare bireve, hînga qemela-
xvan wan bi destan digirin ko jivî
awayè nêçîrê ra jî qemelax tête gotin.

5 Sokin: Di barîna berfê da
hemî kew cihèn xwe berdidin û da¬
dikevin destê, ber çeman ù av û
çiravan, da ko di reşiyê da bikari
bin biçêrin. Gava dibe bihar ù berf
li çiyê dihele, kew berê xwe didin cih
ù warên xwe. lier refek bi sedan
difirin.

Nêçîra sokinê di lier cihî da nabe.
Kozikên vê nêçîrê nayène giharîn.
Heke kozik bas ù nêçîrvan jî î jêhatî
be, rojê çel-pêncî kewî dikuje. Dé¬

nia vê nêçîrê bi tenê heft-deh roj in.
Kozikin sokinan hene ko bi qelenê
jinckê têne guhartin. Ew jî wekî erd
ù zeviyan ji milkan tên hesêb.

6 Nêçîra bi teyran: Gava em
çêlî nêçîra teyran dikin, her kes
dizane ko nêçîrvan teyrê xwe dibe û

dema kewan dibîne berdide wan ù di¬
gire. Lê pir hindik mirov hene ko
çîşîtên van teyran, awayê girtin û
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bixwedîkirina wan biza
ne. Ji ber ko min bi
xweteyrê nêçîrê bi xwe¬
dî kirine çê ù xerab ez

hinekî agahî vê yekê
me. Ji lewra min divê
vê bêla ko ji xwende.
vanan ra nenas e bidim
zanîn.

Teyrên ko nêçîra
kewan dikin pêne çîşît
in. Teyrêres, hulîlik,
şahîn, sipir ù doxan. Ji
van her pêne çîşîtan, her
dûyên pèsin, yanê teyrê¬
res û hulîlik kedî nabin
û bi kêri nêçîrvanan
nayên. Lê her sê çîşîtên
mayî kedî dibin û tey-
rine nêçîrvan in.

' Ev teyrên han jî, bi
çîşîtek tor têne girtin.
Ev torana di kozikine
xweser da têne ve- *'*»*'*'*'*'*'**
girtin. Kozikên teyran gelekî biha têne flrotin
ko yek hêjayî qelenê jinekê ye. Xwediyên van
kozikan di rojên bi mij û dùman da diçin û
tore li ser dîwarên kozikê vedigirin. Mirîşkekê
di bin tore da datînin ù benekî bi linge mi-
rîşkê va girêdidin û serê bên bi desl xwe di¬
kin. Dema mij ù dùman dikeve dinê û teyrên
han ji kêfan radibin fir ù gerê, nêçîrvanê tey¬
ran hîdî hîdî serê benê ko bi dest da ye kaş
dike û mirîşk di cihê xwe da vedipirtike.
Gava teyr mirîşkê dibîne; di jor da xwe berdi¬
de ser ù dikeve tore. Bi vî awayî nêçîrvan
diçe têyr digire ù her du çavan didirû ù tîne
mal-. Ev teyrên han, li goreyî cinsên xwe
tên frotin.

Şahîn, ko kêm caran tè girtin bihayè wî
sî zêrên zer e. Tevî ko teyrekî biçûk e, tu
nêçîr xwe jê xelas nake. Ev teyr bi kêrî nêçîra
qulingan jî tê. Dema quling ji çiyan dadikevin
deştan ù gava vedigerin çiyan, nêçîrvan teyrê
xwe bera refê wan dide. Çaxa şabîn refê qulin¬
gan dibîne, di jêr va wekî tîrekê, tîk hol dibe,
heya bi serhêla rêf dikeve. Hînga, berî hemiyan
rêberê rêf dikuje. Gava rêberê qulingan kelexar,
êdî en mayî nema dizanin kû da herin û li banî
ref li dora xwe doş dibe. Hînga şahîn wekî nîşan-
darê jêhatî yek bi yek di serê qnlingan da lê-
dixe û diêxe jêr. Heya qulingek li banî bimîne,
şahîn danakeve. En ko bi şahîn nêçîra qulin¬
gan kirine dizanin ko ev teyrê biçûk çi bêla
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ye. Herçî refên kewan in, ne bi awayê refên
qulingan, lê dîsa şerpeze dibin. Gava kewê
pêşin digire, en mayî xwe berdidin erdê nav
devî ù keviran. Hînga segman tevî seyên xwe
wan li erdê digirin. Kewê ko dengê gujîna
perê têyr keti be guh heya du saetan diqutife
hev ù nikare bireve.

Sipir: piştî şahîn teyrê çeleng û nêçirvantir
"ev e. Lê sipir, bê kew û kevokan bi kêrî tu nê-
çîrên mayî nayê. Di gava berdana nêçîrê da ew
jî refê kewan bi tevayî diqefilîne. Jiberkoew
jî kewê pêşin digire û yen mayî ji segmanan
ra dihêle. Bihayè vî teyrî bîst zêrên zer in.

Doxan: bi qasî şahîn û sipir ne î nêçîrvan e. Ji
ber ko çav nade kewê pêşin û carina di nîvê rêf
da û pir caran kewê paşin digire. Ji lewra 'refê
ko teyr di ser ra ne ûriye bi tevayî naqeflle û
difilite. l:i bayé doxan ji deh zêran bêtir nîne.

Awayê xwedikirin û daxistina teyran a
nêçîrê jî hewceyî westeke mezin e. Ji ber ko
benda me pir dirêj bû min ne xwast ko.xwan-
devanan kiz bikim. Heke rojekê kês di min
keve de di bin navê ( xwedikirin û daxistina
teyrên nêçîrê ) da bendeke xweser ji axayê
xwe ra binivîsim.

Ji van celeb nêçîrên me nivîsî pê va jî,
dirende, rawir û Dirende têne kuştin; lê nêçîra
wan ne e xweser e. Ji lewra min ne xwast
wan ji çîşîtên nêçîrê bihejmêrim.
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ESlRA ZIRIKAN
Zirikan li Kurdistana bakur dibe pêne kerî.
Zirikanê welatê Serhedê, li bakurê ke'a

Xinùsê û di navbera Hezaromê de ye. Jê re
Tekmana jorîn dibéjin. Tekmana jorîn nehya
Medragê ye.

Ew bir (25) gund in ù.panzde gomên ba-
nekî yanî cihê pez û cot hene. Li vir kara
xwê heye, jê re « Kara-spî » dibéjin. Li nîvroyê
Daşkesanê, bi saetekê petrola gazé heye.

Tekmana jêrîn: Nahya wê Soylcmez e. Ev
jî girêdayî Xinùsê ye. 30 gund û 15 gom in.

Zirikanê Gogsê: Nehya wê Gogsê ye, li
bakurê rohelatê Xinùsê. Mezin ù serdarê wan
mala « qulaxsî » ye. Keremê Qulaxasî di şerê
serxwebùnê de gava çù îranê eceman ew ù 29
peyayên din kuştin.
PERGAL Û ADET Û IIATINÊN WAN:

Hatin pez û zad ù hesp in. Pezê serhedî
ê sor bi nav û deng e. Dawa mî ù beranan
ji bo ko hilneqetin qayîş dikin. Keriyên fl-
rotinê di Behira-reş de derbasî Stenbolê'dikin.
Rûnê Hezaromê tevaya Kurdistan ù Anadoliyê
ter dike. Berê dihat Şamê jî.

Hesp: Li Serhedê axilê liespan wek pezê
kovî timî li mêrgan diçêrin ù dizên. Heya ko
tacir ji Diyarbekirê ù hin derên din tên kirînê.
Hêj nù derin ser] û dor li wan digirin ù li
nav gundan diqelibînin. Hin bi hin digirin,
tînin flrotinê digel canùyan.
ZAD Ù GENIM:

Olçek heya (20-25) davôje. Sala ko paîzxêr
zû bikeve pê rc nagîhin kuta bikin, guşiyên
genim dixin xaniyaii.Nanê wan gelekî tainditrc.
PERGALA WAN:

Eşîrtî ye. Rajèrê ferdarê xwe ne, timî
heweskarê ser ù pevçùnê ne. Tucaran ji ro-
miyan re bindeslî ne kişandine ù xwe aza
dîtine. Ji ber ko romiyan nikarî bù wan bin
sî bikin, bi sed dek ù berger bù bùn hemîdî.
Lê nizanî bùn çi yc; di mala xwe de maşê
kaptênan dixwarin. lîinôn din emirê xwe bi
firarî dibihartin. Piraniya stranên wan serê
romiyan e.
ADETÊN WAN:

Mêr bi şal û şapik, kejî ù kolos û piştên
ecemî ne. Jin bi salir û kofî, fîstan ù xeftan,
zêr ù kember in.

Stranên kurdî pire wan ji Serhedê ne. Bê
xwe reqs û dîlanê dizanin. Keç ù xort di des¬

tên hev de dilîzin. Keç ù xortèn Serhedê be-
jindirêj û çavreş in. Li wî welatî qîz ù xort
di 12 salan de balix dibin.
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ZIRIKANÊ DIYARBEKRÊ AN ENTAXÊ:

Rohelat ù roava ji Pasùrê heya Hênê,
nîvro desta Diyarbekirê ye. Drêjahî ji Pasûrê
heya Hênê (00) kîlomêtir in. Pehnayî ji Kara-
zê heya Pirqelînê (40) kîlomêtir in. Tê de
heye sed gund. Çardorê wê eşîrên jêrîn in:

Rohelat: Badikan, Xiyan, Silîvan
Roava: Tèrkan û eşîra Mêribê (zaza ne)
Bakur. Eşîrên zaz. Ji rohelat heya bigîhe

roava, bi rêzê ve: Kavar, Mestan, Botiyan,
Tawis, Seywan.

Nîvro: Zirikanê-Hezro ù deşta Diyarbekirê.
Di erdê vê esîrê, di nîvro ù bakur de du

çiyayên dirêj ù bê dawî hene. Navbera her du
çiyan navdeşteke bi çot û cebar e û hewa
wê gelekî xweş e.

llatinên wan ceh, genim, kuncî, pembû,
nok, nîsk, garisên gewr ù zer ù stenbolî, karlol,
fasùlî, riz, hevirmîş. Pezê wan bi piranî
bizin in.

Eşîr di tifingê de pir xasùg yanî mahir
in. Hema lier xort nêçîrvan ù blùrvan e. Me-
rovê reşkal çel salî nabe ko çend sal mehkù-
mî an zîndan ne dîti be. Ji siwarî ù amancan
zehf liez dikin. Wergirtina wanjî wek en din
e. Bi tenê mêr şerwalê diyarbekrî li xwe dikin.

Çiyayên vir gelekî bi dar ù şkeft ù newal
ù banî ù tev kanî ne.

Her lewir lireke ù heywanên kovî li vir
hene. Nemaze pezkovî, beraz hema wek pez in.

Çiyayên vir ji hevketî ù tîvel in. Di teva-
yiya welêt de fidayî li vir kom dibin. Lewre
cihê şer e ù lier xwarin lê peyda dibe. Di
Zivistanê de digel berfa pir merov dikare lê
bidebire. Ilingî lut ù zinar ù şkeft zehf in. Em
bi xwe sê salan tê de derketi mane.

Di nav vê esîrê de du bajar hene: Lîcê
ù Hênê. Ev her dùyan jîy.irikan eşîr nahesibî-
nin. Navê wan lii bajarê wan ve ne. Navê
kcvnare welatê Entaxê digotin ê. Ji ber ko
niha l-'ntax bùye gund ù Lîcê bùye qeza
welatê Lîcê dibéjin.

Mezinekî xweser tê de nînê; rîspî dibéjin.
Berê Sevdila begê Lîcê ' mezinê van zirikan
bù. Piştî hatina Evdirehman paşayê romî, mîr
jî bù rajêrê roui.

Gundê min bi xwe di navbera Lîcê ù Hênê
de gundekî bi av ù bexçe ye. Serkaniya Diclê
ji bakurê gundê me dertê; ji bin çiyayê Birqe-
lînê. Kara xwê jî di ber de ye.
ZIRIKANÊN IIEZRO:

yirikanên Hezro li nîvroyê rohelatê ziri¬
kanê Entaxê ne ù her du bi hev ve ne. Bi
tenê çiyayê Dêrtopan di nav wan de ye.
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Rohelat Silîvan e. Di navbera wan de çemê Sela-
tê heye. Pista van çiyan ù nîvro deşta Diyar¬
bekirê ye. Welatekî fireh ù cihê zad ù bixwe-
dîkirina pez ù dewêr e. Çiyayên wî tev de
rez û fekî ne. Deşta wan tev de medrebên bi-
rincê ne. Devên çeman mexelên gamêşan in.
Pezê wan hemî mihên gewr ù çavreş in.

Pèncî gund h.ene. Bi carekê eşîr in. Rajôrê
mala Receb begî ne. Maleke zehf mezin ù kèr-
hatî ye. Hezro bi xwe nahye ye. Ji Hezroyê
ber bi nîvro desta Diyarbekirê ye.
PERGALA DESTÊ:

Di deştê de esîreke xwenan nîne. Tevavi-
ya gundan yen xelkê Diyarbekirê ne. Bi piranî
gundên mala Cemîl paşa ne. En din lier çend
gund yen hinan in.
CEXRAFYA VÎ WELATÎ:

Herwekî me got bakur çiya û nîvro çiya
ye. Ev lier du çiya rohelat ù roava ve bê

BALAFIRGEHEK JI BALAFIRGEHÊN INGILÎSTANÊ
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belket dirêj in. Ji ber vê yekê navekl xweser
lê ne hatiye kirin.

Çiyayê bakur tiştê ko min diye ji çiyayê
Talorikê, geliyê Gùzan û qezma Mùsê ber bi
roavê tê çiyayê Kavarê ù Birqelîn, kaniya
Diclê, derbasî çiyayê Nêribê ù Erxenî ù Maden
û kêzîna biné Xarpêtê ù Kemirxan ber bi
pira Hî/.ol ù Ferat ù Meletyê. Qenc nayete
bîra min, lê bawer bikin çiyayê Hekîmxanê jî
pê ve ye.

Çiyayê Nîvro: Rohelat ji pira Batamanê, yanî
pêne saet rohelatê Ferqînê dertê ù bi roava
ve dùdirêj dibe, ji pira Batmanê tê çiyayê
pista Farqînô. Jê re dibéjin çiyayê Narikê an
Miqùrô ù Derê-kur neqebeke gelekî asê ye. Ev
çiya tê tixùbênZirk û Silîvan ù tê çiyayê Dêr-
topanê, bakurê Hezroyê û jê tê Dedaş û Eyn-
darê. Çiyayê Mehmediyan dikeve çemê Enbarê
ù çiyayê Têrkan û çiyayê Basrafê, nîvroyê

Pîranê ù çiyayê Egil û Erxenî
ù pira Qelenderan. Dîsa tevî
çiyayê me got yê bakur dibe
yanî çiyayê Manê.

Erdê wê navdeştek e. Gun¬
dên avî gelek in. Gundên bi
aş ù medreb Sarim, Girê Dad-
mê, Sîsê, Dabilo, Xwêlîn,
Comelaş, Hênê, Lîcê, Serdê.

Ji tevan çaviyên Hênê û
Serdê mezin in. Ji qawin û
fêkiyên van lier du qeseban li
Kurdistana jorbi navû deng in.

Çemê Enberê, serçaviya
wê ji Hênê ù Serdê ye. Ev
çem çiyayê Mîro diqetîne ù
dikeve deşta Diyarbekirê. Bê-
qeder mederbên birincê li ber
vê avê hene.
MESELA GAWESTIYAN:

Bi vè hêncetê min jî xwest
çend pirsan li ser mesela gawesti-
yan bibêjim.

Mesela gawestiyan di Kurdista¬
nê de pirseke dirist e. Lêbelê ne
bi tenê bi vî awayî bûne kerî.
Hin gawestiyayê koçê ne. Lê hi-
nèn din rajèriya romiyan qebûl
ne kiriye û li ber wan rabûne. Bi
setma leşkerekî pir ji hev de ke¬
tine; bûne fermanlû. An di dirê¬
jahiya zenianan de zêde bûne û ji
hev cihê bûne. Her kurd li ba
xwe an di eşîr an di malbata xwe
de dizane ko ji maleke kevnare
xelkè wè malê bi rêva bûne
deh mal.

Zirikanê jêr ù jor di rex hev
de dijîn. Ev zêdahiyên hev in. En
dur gawestî ne. HESEN HISYAR
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LAMPEDÛZA
Ordiwên sondixwariyan piştî ko Efrîqa

bakur ji eskerên mihwerê safî kirin, bi bom-
barana hewayî girava Pantelaryê û di pey wê re
du giravên din en piçûk zemt kirin; tev de
giravine talyanî. Di nav wan de giravek heye
jê re Lempedûza dibéjin. Diheqê Lampedûzayê
de malùmatin ketine destên me. Em wan di
jêr de berpeyî xwendevanên xwe dikin:

Lempedûza di nîvroyê Sicîlyayê de, lê jê
bêtir nîzingî erdê Efrîqayè, Tûnisê ye.

Lempedûza milkê yeuî maltayî bû ù tê

NEXWEŞNÊRÊN RÛSÎ DI ENIYÊ SER DE

T A N G E K E EMÊRÎKANÎ DAYE K A S E K î

de çend mal ji xelkê Maltayê dijîn. Piştre
girav kete destên mîr Cûlyo Tomas, dûkê
Palêrmê.

Li 25ê Hizêrana sala 1Ï00Î Dûk Lempe¬
dûza ûrote têcirekî malteyî, bi navê Salvo
Gat. Ji hingê ve têcirê maltayî dest bi ava-
kirina giravê kir; ji Maltayê cotkarî anîn û
hîmên du dêran jî danî.

Piştî midekî birayên Karlo Kêzrop ji girava
Gozoyô hatine Lempedùzê ù xwe gihandine
Salvo Gat û pev re ji avakirina giravê re
xebitîn.

Di sala 1810an de yekî ingilîz bi navê
	 Elêksardr Fernande?, birekî

Lapedùzayè kirî. l.i ser vê yekê
hikûmeta ingilîz ji bo hefadiya
giravê hin esker şandine Lem¬
pedùzê. Ev esker heta sala
181-lan di giravê de man ù di
wè salé de je kişiyan ùjhaki-
miyeUi .giravê ji nù ve ket
destên (.al ù hevalên wî. Lê
ala ingilîzî li giravê ma.

Di sala iS.lè de qralê
Napoliyè cenkcşliyek şande gi¬

ravê ù xwest ko bikinis. bêxe
destên xwe. Xelkè^giravê pê
qaîl ne bùn ù r-cnkeşlî bi sùn
de vegeriya.

Di sala lSKSan de ù li lié
îlonê vè carê qralê îtalyayê
li ser du vaporan 100 esker
şandine giravê. Kumandar di¬
gel çend zabitan dakete bejê

bibine, liât ù jina xwe Glor-
ina ù çend gundî çùn pèsiya
kumandèr ù pê re axaflin.

Kumandarè talyanî ji wan
re da zanîn ko hikûmeta wî
dixwaze giravê asê bike ù wê
bike wareiiî eskerî. Gat ù
kumandar lev de çùn qesira
Gat, kumandar fermana qralê
xwe xw end ù pişti mizakerekê
li hev hatin ù girav kete bin
hikimê talyanan. Ji qesira Gat
bandera britanî daxistin ù li
sùna wê aleke talyanî rakirin.

Piştî 100 salî ala ingilîzî
bi destê balaûrvanekî britanî
vegeriya Lempedùzê.

EVDIREHMANÊ ROJKl
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ŞÊXÊ BARZAN
ÇAWAN F I R A N D I N ? ! . .

îro li nav kurdên nîvro gava şexê Barzan
tête gotin, şêx Ehmedé ko bi Xudanê Bar¬
zan hatiye nasîn tè bîra mirov. Ev şêxê ko
hatiye firandin ne Xudanê Barzan şêx Ehmed;
bavé wî şêx Mihemedè. Der heqê Xudanê Ba
rzan da jî, di hejmara pê vê da, ezê zanîna
xwe binivîsim.

Ev çîroka ko dixwazime bêjim, ne tiştekî
xeyalî ye; lê tiştekî qewimî ù rast e. Berê, min
ev çîrok ji devê .şêxê Garisî şêx Evdirehman
bihîht. Paşê min dur ù dirêj pirsî, dawiya ko
min xwe gihande, gotina şêxê Garisî ê rehmetî
bi tevayî rast bi derket.

Şêx Mihemedè Barzan yek ji şêxên terîqê
bû. Ji wan şêxên ko nizanin sèxîtî ù mîrîdîtî
çi ye; bi tenê ji nezaniya milet destkewtî dibin

û xwe di Mn navê sêxitiyé da li ser seré kur
dén reben dikin mezin û riya debareke şahane
ji xwe ra, riya mezinahiya cihê ko tê da jî ji
kurên xwe ra pêk tînin. Lê bi ser vê yeka han
da; sêx Mihemed ne mirovekî beradayî bû;
Teqez ji gelek şêxan qenctir ù çaktir bû. Qe ne
wek şêxên mayî di riya bêemiriya Xwedê da
pêş da ne diçù. Heke gunehekî wî hebû, bê ko
qeweleke manewî li cem hebe, xwe xwedî
manewiyet da bù zanîn û di qeza Zîbarê da
gelek mirov bi mirîdî li serê xwe civandi bûn.
Ji xwe ev gunehè han bû ko bù bû sebeba
firandina wî.

Di serê babilîska bîstan da'li qeza Zîbarê
şêx Mihemedè Barzan di nav esîrén Mizûrî,
Şêrwan ù lierojiyan da navekî bas biri bû.
Xelkê wî, ewçend jê hez dikirin ko di riya
şêx da ûji bo daxwazên wî mirin, bextiya-
riyeke mezin dizanîn. Ji dilpaqijiya xelkê wi
pêva, dilçakî ù rùnermiya sêx jî ev hezkirina

BENDERA TL'NISÊ:

22

Hoja ko général. De Gol gihasliye Tûnisê balafirên fransizî di [ser
benderê re tiriyane û hatina serekê Fransa Şerevanî şahînet kirine.
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han roj bi roj zêde
dikirin. Her roj piştî
nimêja êvarê, şêx şîre-
tên dînî li mirîdên xwe
dikirin ù dijwariya roja
pişdawiyê ù agirê dtije-
hê jî diêxist bîra wan.

Şêx, rojekê ji rojan
di nava van şîretan da,
cela rabùna cenabê
Mehdî dike. Di vê navê
da, ji mirîdên sere yek
pirsa nav ù rùçikên
Mehdî û tevî dema ra¬
bùna wî ji şêx dike. Şêx
bersiva mirîdê sere, ho¬
lê dide:

Mehdî, piştî pê¬

xember pêyayê Xwedê
ê qenctir e. Navê wî
Mihemed, milên wî ji
en hemî kesan dirêji ir
û hinarokên rùyê wî nùr jê dibarin. Çawan
ko sûr wî nabire tifing jî pê da naçe. Dema
rabùna wî, wehareng e gelekî nîzîk e. Heye
ko îro hati be dîné ù riya roja ko Xwedê jê
ra ferman kirî dipêye..

Hînga yek ji mirîdan radibe ser xwe û
dipirse:

QurbanI bi awayê ko meji sêx bihîslî,
Decal jî tevî Mehdî radibe ù kerê wî gelekî
î bezaye; rojê riya salekê dikare hère. Ma ge¬

lo, cenabê Mehdî çilo li ber vî zalimê han
xilas dibe? !..

Bê şik, dema sêx ji mirîdên xwe ra cela
Decêl û kerê wî ê beza kiri bû, awayê li
pêş wî xelas bùna Mehdî ne hati bù bîrê. Lê
niha mirîdekî ev yeka han jê dipirsî ù ji vê
pirsê ra jî bersivek diviya bù. Nizanîn ne ji
rùçikên şêxan e. Gava şêx dît, çavên hemî
guhdaran çûne ser wî û bersivekê jê hêvî dikin;
bê raman dibèje:

Difire.. difire kurê min difire..
Di tu kitêban da cela firîna Mehdî tine;

lê ji bo ko şêx xwe nezan rave neke holê goti
bû û mirîdan jî bawer kiri bû. Lê nizam, Xwedê
jî ev derewa han ji şêx qebûi dikir an na.. Vê
yekê emê di dongiya şêx da bibînin. Piştî ko
şêx şîretên xwe dike, li mizgeftê bi derdikeve
û diçe dîwanê.

En ko mala sèxè Barzan dîtine dizanin ko
cihê diwana sêx çiqas î bilind e. Tayê binî
mizgeft û yê dudùyan xaneqe (tekiye) û yê
sisiyan dîwan e.
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Gava sêx ji mizgeftê diçe dîwanê, mirîd di
nav xwe da li ser şîreta şêx a wê rojê ( rùçikên
,Mehdî ) dipeyivin. Dixwazin bizanin, ka ev
rùçikên han bi kê dikevin. Ji ber ko rùçikên
şêx gotî, hemî bi şêx diketin, hinek ji mirîdan
dibéjin ko: hebe, tinebe şêxê me Mehdî bi xwe
ye. llinekên wan jî dibéjin: ma kînga şex rastî
ji me veşartiye ko îrojî veşêre; heke ew Mehdî
bùya wê ji me ra bigota. Li ser vé gotinê bi¬
rê pêşin dibèje:

Ma nayê bîra we ko şêx got: « dema ra¬
bùna wî gelekî nîzîk e. Heye ko îro hati be
dinê ù riya roja ko Xwedê jê ra ferman kiriye
dipê ». Erê şêx, Mehdî bi xwe ye; lê riya fer¬
mana Xwedê dipê.

Birê dudùyan dîsa bi gotina xwe digire ko
şêx ne Mehdî ye. Li ser vê dikevin gewriya
hev. Ji her du seriyan yek nikare ê din bîne
ser gotina xwe. Hînga yekî rîsipî ji mirîdan
radibe ù dibèje lier du biran:

Ma cihê ko e (il hebe, hewceye ko hùn
holê zikên hev diêşînin. Ma nayê bîra we ko
şêx got: tifing bi Mehdî da naçe. Werin emê
herin dîwanê ù Bestek tifing berdine şêx, heke
Mehdî be, berik tê naçin.

Va eqilmendê Barzan nafikire ko heke
şêx ne Mehdî, be dé bimire. Ev yeka han nayê
bîra mirîdên her du biran jî. Gotina hemiyan
li ser vê tevdîrê dibe yek û şeş peya liflngên
xwe radikin ù diçin dîwanê. Di nişka va devê
her şeş tiûngan didin pîsîra şêx ù tiliyên xwe
davêjin lingên tifingan.
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sisiyan dîwan e.
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Gava sêx ji mizgeftê diçe dîwanê, mirîd di
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xwe radikin ù diçin dîwanê. Di nişka va devê
her şeş tiûngan didin pîsîra şêx ù tiliyên xwe
davêjin lingên tifingan.
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Bi dengên tifingan û rabùna dû ra, sêx
dizane ko evana bi bêbextî wî dikujin. Ew jî
dide xwe û direve. Mirîd wî di devê dêrî da
digirin ko hemî berik li cilan ketine ù bi cên
ne ketine. Li ser vê tecrîba han êdî şika wan
namîne ko şêx Mehdî ye.

Lê hinekên mirîdan dîsa naxwazin bi
vê yekê bawer bibin. Li ser vê, di navbera
van ù en mayî ( anê piraniya ko bi Mehdîtiya
şêx bawer bùne ) da qirên dibe. Hînga ew
eqilmendê ko riya tiûng - berdana şêx bi ber

mirîdan xtsti bû, dikeve navbera wan û dibèje:
Ma ev gotinên we hewceyî qirênê ne?

Ma nayê bîra we ko şêx got: Mehdî dikare
bifire? Werin emê herin biceribînin..

Ev gotina han bi serê hemiyan dikeve
ù tev terin nik şêx ù daxwaza xwe holê jê
ra dibéjin:

Qurbanl piraniya me bawer in ko şêx
Mehdî ye. Lê hinekên bê-îman di me da hene
ko bi vê yekê bawer nabine. Me divê şêx vê şika
han di dilê wan da bi derxîne.

Ma ez çawan dikarim vê
şikê di dilê wan da bi der-
xim ù kê ji we ra gotiye ko
ez Mehdî me?

Qurban, dilê me hemi¬
yan dibèje lu Mehdî yl. Ma şêx
nego'iyeko dilê çel misilmanî
li ser çi tiştî bibe yek, ew tişt
rast e û nabe derew. Herçî
sika di dilê hin mirîdan da
heye luê^bi firînê jê biderxî.

Kuro ma hùn ehmeq in,
ez çawan dikarim bifirim?!.

Hînga eqilmendê Barzan,
ew mirîdê ko berê riya tec-
riba tifingê şanî hevalên xwe
daye dibèje:

Gelî mirîdanl Ji ber ko
dema rabùna Mehdî hîn ne
hatiye, şêx xwe eşkere naki-
ye. Lê em dikarin biceribînin.
Werin emê dest û lingên şêx
bigirin û li ser xaneqê bavêjin
jêr. Hînga wê bi kotekî bifire.

z \ Hîn gotina eqilmendê Ba-
/1 j rzan ne qediye ko mirîd bi dest

û lingên şêx digirin û bê ko
guh bidin qîr û zariyên wl
rebenî, li ser xaneqê davêjin.

Sêx Mihemedè ko cen¬
dekê wî î zexim bû, bi sela-
metî nagehê hewşê. Her du
dest û lingek, sto û pişt bi
şeş cihan dişkên û sêx bi
rastî dibe Mehdî. Piştî ko me
got, pişt û stoyê şêx jî şikesti
bùn, êdî ne hewce ye ko em
bêjin roja dûtirê cane xwe si-
parte ruhistîn û cendekê xwe
jî siparte gorê. Hîngê ev şêx
Ehmed, ê ko bi navê Xudanê
Barzan hatiye nasîn I şeş
sait bù. OSMAN SEBRÎ
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GIRAVA JINAN
Û GIRAVA MÊRAN

ff Adetên bau ù bapiran »

« Kerik xweşlir in ji hèjiran»

Belê medhelokê holê gotiye; lê carina nevî
û neyîçirk rabûne û ew adet xerab kirine. Ji
xwe adetin hene divêt bêne xerab kirin; wek
adeta her du giravên Pesîfîkê.

Beriya niho bi pêncî salî, wextê ko mibe-
çirên ewropayî û emêrîkanî li giravên Pesîfîkê
en gir û hûr belav bûne; tê de qewmine xerîb
û adetine xerîb dîtine.

Di Pesîfîkê de li rex hev, du girav hebûn;
yek ji a din hinek mezintir. Ev lier du girav
bi h,eft kîlomatiran ji hev dur bùn.

Di van her du giravan de qewmek dijî ù

li gora adeteke kevin jin û mêrên wî qewmî
ji hev cida dinian. Herçî mêr di girava mezin
de; heçî jin di girava picûk de dijin. Belè
adqtê welê diviya bû.

îcar di girava mêran de gava çaxê ziwaza
xortekî dihat'hevalên wî jê re cejinek çêdikirin;
ew dibirin perê behirê û ew bi helehopè
tavêtin behirê.' Xortê délai bi melevaniyê
xwe digihand girava jinan. Girava jinan bi
zinarine bilind û asê dorgirtî bù. Lê bi tenê
cibekî; nizim û qulêr hebù. Xort di wê qulô
re hildkişiyan giravê, ji xwe re keçikck

-n.-lAT ÇEXKEYSEK-

Jina merêşal Çenkeyşck, serekê Çinu şcrt'vtmi, li rex mêrê xwe ji bo
felala welatê xwe xebateke zor dixebite. Banû Çenkeyşek vè puşiyê

çû bû Emêrîkê. Resimê jorîn li Xi'iyorke Iialiye oortin.

dibijartin û digel wè û dîsan bi melevaniyê
vedigeriyan girava xwe.

Jinik di girava mêran de hetanî ko ji
cilan radibûn dima. Dema digihaşte wî halî
ù nema zaro tanîn ew vedigerandin girava
jinan. Herçî jinên stewr ji salekê bêtir di
girava mêran de ne dinian. Mêrên wan ew
vedigerandin girava jinan ù ji xwe re keçikeke
din dibijartin.

Herçî zaro law di girava mêran de diman.
Keçik gava bi ser lingan diketin ù ji şîr dihatin
vekirin, bavèn wan ew dibirin girava jinan.

Vî halî bi vî rengî dom kir heta roja ko
ji nav wî qewmî xortek bi navê Arwa rabû.

Arwa pistî ko gihaşte emirê ziwacê ù he¬

valên wî ew avêlin avê ù bi melevaniyê çù
girava jinan, li sùna ko ji xwe re keçikeke
bibijêre ù vegerê girava xwe; di nav pîrekan
de rùnist ù bi wan re axaft. Arwa digote wan:

Ma hon çawan "qaîl dibin ko holê bi
tena xwe bijîn û li hêviyê bimînin da ko yek
ji me bê ù yekê ji we bineqîne, ji xwe re
bibe ù pistî çend salan wê dîsan vegerîne
bavèje girava wê. Ma ji we re ne heyf e.

Gotinên Arwa diketin serê jinan. Rabûn
destên xwe dan destê wî û quia ko mirov tê
re diket giravê bi keviran girtin ù hùnandin.

Hefteyek keti bû navê û Arwa venegeriya
bù girava xwe. Xelkê girava mêran rabùn xwe
	 kar kirin; li fllùqan siwar bûn

û berê xwe dan girava jinan.
Gava gihaştine quia giravê

çi bibinin. Qui hùnandî ye ù
Arwa digel jinên xwe belê
tev de bù bûn jinên wî, ji xwe
heye ko Arwa ev tişt ji bo vê
yekê kiri bû li ser asêgehê
sekinî ye ù amadeyî cengê ye.

Mêran kir û ne kir jê re
tu derman ne dîtin. Carekê,
didowan caran ceribandin lê
tu liavil jê ne kirin.

Siii, çil sal ketin navê
mibesir gihaştinc lier du gira¬
van. Di girava mêran dejihin
pîr ù kokim ù cend mirovên
nexweş pêve tukes ne dîtin.
Girava jinan şên bù bù. Jin ù
mêr tev de bi şahî û kêfxwesî
dijîn. Xelkè giravê zehf bù bû;
ji dêne geler lê tev de ji ba-
vekî; tev de ji Arwayê asê.
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DÎROKA
JINA NAPOLYON

n Ji wclntparêzan inezinlir ù bi rûm;-
lir nîne, lit- wan kesên ko di riya
wclôl da k'bntitio xwe wenda kirine ».

Napolyon

l

GIRA VA KORSÎKA YÊ

Korsîka di roavayê peravên îta
liya da giraveke navîn e. Erdê vê
giravê tev da çiya û bi darên şeh-
belùtan xemilandî ye. Xelkê tê da
wekî xelkên hin çiyan ji mêran ù
mêraniyê gelek liez dikin. Ji mêrani¬
yê pê va xelkê vê giravê bi rùmet,
camêrî ù şerûtiya xwe jî bi nav ù

deng in. Yeke din jî, xelkê vê gira¬
vê wekî me kurdan ji bo standina
tolê meraqeke ecêb li cem heye.
Ev meraqa han ko li nik wan ke¬

tiye hikmê adetekê jê ra «vandêta»
anê tolstandin dibéjin. Çi kesê kor-
sîkî ko tolek li ser hebe, çavpeh-
niyè bike ù tola xwe nestîne di, nav
xelkê xwe da bê rùmet tê nasîn.

Korsîka, di berê da her di bin
destên milet ù hikûmetên dorhêlê
da bûye. Lê hercar vî xelkê mêrxas bi temamî
serê xwe ji hikûmeta serdest ra daneaniye;
her bi çavekî neyar li zorbazên ser xwe nêrîne.
Ev girav di pêşîyên babilîska hejdehan da keti
bù destên hikûmeta Jenwayê. Çiqas ko korsî-
kiyan ne dixwestin serên xwe ji van hikûmetên
zorbaz ra deynin jî; ji ber ko adeta « vandê¬
ta » tolgirtinê di nav wan da gelekî pêş da
çû bù û neyariyeke mezin di nav wan da
anî bù pê, nema dikari bûn vegerine ser zo-
kerên ser welatê xwe û her bi hev ù din
lehiya bûn. Di nîvê babilîska hejdehan ê pa-
şîn da, bi navê Paskal Paolî mezinekî giravê
herçî malmezinên korsîkayê li dora xwe ci-
vandin ù xwest ko hikûmeta Jenwayê di
giravê da bi derxîne. Ji ber ko ev hikûmeta
han pîr û qels keti bù, tevgera Paolî hinekî
havil didan. I.ê gava hikûmeta Jenwayê dît
ko hîdî hîdî xelkê Korsîkayê xwe ji bin destê
wê bi derdixin, di sala 1768 an da girav ûrote
hikûmeta Franseyê.

Piştî ko civata Paolî serekî dirêj li pêş
hikûmeta Jenwayê ling da bû ber xwe û di
nava korsikiyan da yekîtiyek anî bû pê, bextê
reş ew êxisti bûn bin destê hikûmeteke ciwan
û xurt. Lê vê yeka han rehên Paolî û civata

wî sist ne kir; her ko çù dilê wan zeximtir û
ji bo serxwebûna giravê xebata wan pirtir kir.
Hîngê, bavé bokeyê vê kitêbê Napolyon, Karlo
Bonapart jî di vê civa'a han da sekretêr bû
ko tevî jina xwe a ciwan ù çeleng di vî warî
da xebatine .zor kiri bûn.

MALBATA * BONAPART
BAVÉ NAPOLYON

Malbata Bonapart. ji reheke malbateke
talyanî e bi kok û bipyat bû ko ji demekî dirêj
va di girava Korsîkayê da bi cih bù bûn. Ev
malbata han, bi hemî rùçikên çak en ko kor-
sîkî pê hati bùn nasîn, di pêşiya xelkên giravê
da bùn. Lê bi mal ù dewlemendiya xwe hinekî
"Bi şûn da keti hùn. Herçî bavé Napolyon
( Karlo Bonapart ) ji bo ko mal ù dewlemen¬
diya xwe bigehîne wî navê malbatê ê mezin;
xweji tu deverên dijwar ù serguzeştan bi şûn
da ne didan. Lê tu caran bext arikariya wî
ne dikir ù ne digehêşte daxwaza xwe. Di vê rê
da ewçend pêş da çù ko serguzeştên ko pê ra
bûyî bextreşiya zîvariyê li ser malbatê zêde kir.

Karlo Bonapart hîn nû pê dikir sala
nozdehan ko şehadeta avokatiyê ji ùnîversîteya
Bîzayê stand ù di wê salé da bi keçeke panzde
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DÎROKA
JINA NAPOLYON

n Ji wclntparêzan inezinlir ù bi rûm;-
lir nîne, lit- wan kesên ko di riya
wclôl da k'bntitio xwe wenda kirine ».

Napolyon

l
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BAVÉ NAPOLYON
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salî ra zewicl. Ew keça ko bi xweşikî û çelen-
giya xwe di nav jinên Korsîkayê da e yekta
bû, û ji bo standina wê, xortan xwe di ber hev
ra dikirin. Lê Karloyê şareza û jêhatî bi ber
hemiyan xist ù ji xwe ra bir.

Gava Paolî deng li xelkê giravê kir ko
serê xwe ji Franseyê ra danînin ù herwekî
demên hikmê Jenwayê bi heft destan rahêlin
benê serxwebûna giravê, hîngê Karlo Bonapart
tevî jina xwe a ciwan ù çeleng di pêişya we-
latparêzan da, li ser pista hespên xwe şerê vî
zorkerê nuh dikirin. Tevî vê camêriya ko xelkê
giravê rave dikirin, dongiya korsîkiyan bîr birin
ne dijwar bù. Di havîna sala 1769an da zora
wan çû, Paskal Paolî tevî giregirên civatê
derbasî nav îtaliya bûn ù li wir çùne nav
îngiltereyê.

Karlo tevî serek Paolî û giregirên civatê
di girava Korsîkayê da bi der ne ket. Wî
qenc dizanî bù ko bi derketinê nikare ji bo
giravê tiştekî pêk bîne; pistî bi derketina he¬

valan, berê xwe da hikûmeta Franseyê û

hêviya lihevhatinê jê kir. Hakimê giravê ê

fransiz ev kêsa han di xwe va derbaz ne kir,
rahişte destê Karlo Bonapart ù jê ra qedreke
mezin girl. Ji xwe, ji mezinan Karlo bi tenê
ma bù; bi rahîştina destê wî dikari bù berê
xelkê giravê,bi tevayî ber ve hikûmeta] Franseyê

bade û Paolî ù civata wl bi wan bide ji bîr
kirin. Ma di nava civatê da ji Paolî bi sùn da
ne Karlo bû?.. Herçiya bixwasta dikari bù têxe
serê xelkê giravê. Bi vê ramanê bù ko hakimê
giravê li nik sera qeralê Franseyê, Karlo nimi¬
nendeyê malmezinên Korsîkayê" rave kir.
Dergehê bext ji bo Karloyê jêhatî vebù bû.
Heke mirinê lê ne lezanda, teqez wê xwe
bigehanda cihê bilind û birûmetir. Ew cihê
ko kurên tu malmezinan xwe ne gîhadinê. Lê
hîn di nîvê xortaniyê da, berî ko bigehe çelî
li bajarê Monpêliyê bi nexweşiya sertanê mir,
herwekî kurê wî Napolyon jî paşê pê çù.

Piştî vê bi du mehan Napolyon li paytexta
giravê, bajarê Ejaksiyoyê hâte dinê (15Tebax
1769 ) ko ji wî mezintir bi navê Jozêf kurekî
Karlo î din hebû. Karlo gelekî ji kurê xwe
Napolyon hez dikir ù rûnermî şanî dida. Wî
bi bînayiya bavîtiyê herza mezinatiya giravê
jê dikir; lê nizanî bû ko ew kur, wê bibe me¬

zinê hemî Ewropayê û sebebê gihartina rê û
rêzikên rûyê cihanê.
DIYA NAPOLYON:

Lêtsiya Ramolîna ( diya Napolyon ) ji mal-
batên Korsîke a kevintir û bi nav ù dengtir
bû. Ev mâlbat di dîroka Korsîke da bi xurtiya
sinçî û piraniya jîrên xwe e nas bû. Bavé
Lêtsiya, berî mêrkirina wê bi demekî dirêj
miri bû; lê ev yeka han ji bo gîhandin û
erbiya wê ne bû bù maniek. Bavmariyê wê ê

siwêsrî ew li ser bingehine çak gîhandi bû
ko têgihêştin, bîr birin, nasîn ù zanîn jî kiri bûn
hevalê çelengiya wê a yekta.

Lêtsiya daylan, hîn sala çardehan kuta
ne kiri bù ko di her alî va xortèn giravê berê
xwe da bûnê û hêviya zewacê jê dikirin. Lê
Karlo yê ko bi jîrî û şarezayiya ] xwe di pê-
şiya xorlên Korsîke da dihate xweya kirin, pêşî
ji hemî berberên xwe stand û di sala 1764an
da bi Lêtsiyayê ra zewicî.

Karlo û Lêtsiya bîst salan, bi hev ra jîneke
berxurdar ajotin û hejt zarok (pêne kur û sê
keç ) bi pê wan ketin ko Napolyon, Kurê wan
ê dudùyan bû.

(îava Karlo mir tu hatineke hêja ji Lêtsiyayê
û biçùkên we ra ne hişt. Bi tenê milkek jê ma-
bù ko salé hezar hezar û pêne sed freng
bi ser diket. Bê şik wê hatina hindik têra vê
mala pirkefçî ne dikir. Ji bo vê yekê bû ko
Lêtsiya tevî zarokên xwe ji Ejaksiyoyê bi
derket çù gund .û xwe avête bin perên tiyê
xwe Lûsyan. Lê felekê ew piştmêrê han jî ji
wan ra pir dît. Tu ne çû Lûsyan jî bi mirineke
bê dem, dest ji Lêtsiya û biçùkên wê kir ù kesî
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ko pişta xwe pêde ji wan ra nehîşt. Di vî warê
han da, Napolyon li sirgûnê ev xêz nivîsîne:

« Mamê min î li ser nivîna mirinê û li ber
hilma dawiyê bû ko gazî me kir. Em xûşk û
bira, tevî diya xwe li dor nivîna wî rùnistin.
Piştî ko dia ji me ra kirin, gote birayê min Jo-
zêf: (tu mezintir ù bîrbirê birayên xwe î; lê divê
ji bîr nekî ko Napolyon serekê malê ye ). Bi
van gotinan ra bû ko hilma wî a paşîn, di
nav zarîn ù hêstirên me da ji qefsingê bi der ket.

Di pê mirina mamê min ra, diya min xwe
bê pişt û bazik dît. Êdî bê ko zendên xwe
vemale û her tişiî bi xwe bigerîne, jê ra tu
çare^ nema. Ev yeka han, ji jineke weke
diya min ra, ne ti.ştekî dijwar bù. Gav hat
sekinî, hemî tişt girte ser xwe û ji malxoyekî
jêhatî çêtir pê rabû.

Ma jineke welê li kù tê dîtin ko çavên wê
en dûrbîn ji kireke me e biçûk ra biyanî ne
diman. Çi tiştê kirêt di nefsa me a zaroyîn da
xweya bibûya, bi eqilmendiyeke ecêb, ew tişt di
hindav da bi derdixist. Ne dihîşt ko tiştekî pîs
di serê me da cih bigire, bê ramanên zirav û
bilind. Gava bidîta, em yek bi qasî mûyekî ji
gotina wê bi dertên, nema xwe radigirt. Çi
kireke bê rê ji me bi derketa, çiqas biçûk
bûyajî, çavên xwe jê ra ne digirtin. Tevî ko
zîvariyê bê dilovanî bazikên xwe di ser me ra
vegirti bùn, wê serê xwe ji ber tu dijwariyan
nizim ne kir ù ne westî. Bi dilekî xurt û bêh-
neke fere sînga xwe da ber hemî dijwariyan
û li ber tehlî ù der û kulên jînê weke şêrekê
rawestî. Di van hemî fedakariyan da kama wê
ev bù: biçùkên xwe bi canekî paqij û ramane-
ke bilind bigehîne.

Bi wê ra, xurtî û dilhişkiya mêran, can-
ziravî û dilovaniya jinan hebû.»

Ev e, salixdana Napolyon, der heqê diya
wî da.. Ev de bû ko ji Napolyon pê va, hemî
kurên wê bùn melîk û keçên wê bùn melîkê.
Bê şivîşk kurên ko di himbêza diyeke holê
da mezin bibin, teqez de çavên wan li pêşiyê
û para wan, mezinatî be.

Lêtsiya Ramolîna heya dawiya emrê xwe,
qenc hînî zimanè firansizî ne bù. Mirov dikare
bêje ko tiştek ji rùçikên xwe ne guhart. Yek
jê, piştî ko kurê wê Napolyon bû împerator,
dergehê dewlemendiya xwe jê ra vekir; jê
ra meaşekî mezin girêda, lê van kirên han
tiştek ji tevdîra wê ne guhart. Her wekî rojên
teng Lêtsiyayê mesrefê xwe bi pîvan dikir
û ne dixwast wan rojên teng ji bîr bike. Ji
bo vê çavtengiyê bû ko fransizan xwe pir
nîzîkî wê ne dikirin.

BIÇÛKIYA NAPOLYON
Piştî ko em li ser korsikayê û xelkê wê

çîçkekî peyivîn, divê hinekî jî serpilkî biniçîn-
in dîroka giravê a babilîska hevdehan. Ev ba¬

bilîska han, ji bo xelkê korsîkayê hema bi
tevayî e tijî şer û xûnrêtin e. Ew şerên ko di
navbera civata Paolî û hikûmetên zorker da
dibûn. Ji ber ko Napolyon di nava van şeran
da hati bù dinê, di himbêza diya xwe daguh-
darê çîrokên şerên serxwebùnê bû. Pir caran
bav ù diyên wî, west ù dijwariya ko di van
şeran da dîti bûn, çawan li çiyan û baniyan
derbeder geriya bûn, ev giştik bi zarekî dilsoj
bi guhên Napolyon da digotin. Bi vê yekê bû
ko cela van şerên han, ji kitêba miqedes pirtir
di guhên Napolyonê biçûk da cih girti bû. Ji ber
vê bù ko dema deh salî bû, di leyiz û tevgerên
xwe en zarotî da jî, bê awa û rêzanên şer ji
tu tiştî kêfxweş ne dibû. Çi lîstika ew di nav
da bûya, herhal bêhna tevdîrên şer jê dihat,
an bi awakî welê dida xweya kirin.

Bavé wî ko pir jê hez dikir, li ser vê
meraqa han, jê ra topeke tûncinî e kiçik da
bû çêkirin. Bi çav Napolyonê biçûk, di dinê
da tiştek ji wê topa wî çaktir, dengek ji dengê
wê xweştir tine bù. Hele dema topa xwe agir
dikir û kilorên dû wek ewrên kiçik ji devê
wê dikişîn û li rûyê ezmên belav dibûn; wî
zarokê biçûk ji kêfan hemî dinya di bin lingên
xwe ra didît

Di wî emrê hanê kiçik da dilê Napolyon
bi du tiştan pir geş dibûn. Yek ji wan: agir-
kirina tapé; tiştê dudùyan, dema bi tena xwe
diçû ber behrê û di qefayê ko îro bi şikefta
Napolyon bi nav bûye da temaşa pêlên behrê
kirin.

Ew pêlên ko di dawiya emrê wî da li
girava Sant-Hêlanê bê hêreya wan tiştek di dêsf
da nema bû!.. Cara paşîn, ne wekî biçûkiya
xwe şop û hêviya mezinatiyê di nav pêlên
behrê da didît; lê di nav wan da, rûyê feleka
bêbext tevî kirêtiya xwe dihatê ber çavên wî.
Bi wî rùyê ko dema cira bêxt li ser serê mir.
ov vedimire, di rengekî tarî û dilxenêq da
dixewine û dil ù ziravên boke û mêrxasan
dibizdîne.

Erê, ew behra ko Napolyonê biçûk hêviyên
xwe en pê.şende di nav pêlên wî da didît; paşê
ji Napolyonê mezin, împeratorê franseyê ra bû
bù hesargeheke herhe. Hesergeheke welê ko
rojên xwe en bedbext di sirgùniyê da, bi
hêrekirinâ wan borandin.
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an bi awakî welê dida xweya kirin.

Bavé wî ko pir jê hez dikir, li ser vê
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da tiştek ji wê topa wî çaktir, dengek ji dengê
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dikir û kilorên dû wek ewrên kiçik ji devê
wê dikişîn û li rûyê ezmên belav dibûn; wî
zarokê biçûk ji kêfan hemî dinya di bin lingên
xwe ra didît

Di wî emrê hanê kiçik da dilê Napolyon
bi du tiştan pir geş dibûn. Yek ji wan: agir-
kirina tapé; tiştê dudùyan, dema bi tena xwe
diçû ber behrê û di qefayê ko îro bi şikefta
Napolyon bi nav bûye da temaşa pêlên behrê
kirin.

Ew pêlên ko di dawiya emrê wî da li
girava Sant-Hêlanê bê hêreya wan tiştek di dêsf
da nema bû!.. Cara paşîn, ne wekî biçûkiya
xwe şop û hêviya mezinatiyê di nav pêlên
behrê da didît; lê di nav wan da, rûyê feleka
bêbext tevî kirêtiya xwe dihatê ber çavên wî.
Bi wî rùyê ko dema cira bêxt li ser serê mir.
ov vedimire, di rengekî tarî û dilxenêq da
dixewine û dil ù ziravên boke û mêrxasan
dibizdîne.

Erê, ew behra ko Napolyonê biçûk hêviyên
xwe en pê.şende di nav pêlên wî da didît; paşê
ji Napolyonê mezin, împeratorê franseyê ra bû
bù hesargeheke herhe. Hesergeheke welê ko
rojên xwe en bedbext di sirgùniyê da, bi
hêrekirinâ wan borandin.

OSMAN SEBRl
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HINEK Jl HENEK
NAVEKÎ NAS:

Nivîsevanek çù bù ba ge-
rînendê rojnameke û jê xwesti
ko bendên wî di rojnama
xwe de belav bike.

Gerînende: Em bi tenê ni-
vîsarên wan nivîsevanan belav
dikin ko navên wan bi xwen¬
devanên nas e.

Nivîsevan: Heke şertê te
bi tenê ev e, rahet e. Navê min
li her derê nas e.

Navê te çi ye?
Navê min Mihemd e.

XEBERA TE YE:

Jinik ( ji mêrê xwe re )
Min ji ya deya xwe bikira min
tu ne dikirî.

Mêrik Xebera te ye. Lê
min nizanî bù ko deya te
evçend ji min liez dikir û li
rahetiya min digerha.
SENEDE NE MEKTl'll:

Gundiyek li yekî xwende
digeriya. Bastî efendîkî hat ù
jê pirsî:

Tu dizanî bixwînî?
Efendî: Ma çawan nizanim.

Gundî rabù kaxezek dayê.

BOMBA B A L A F I R E K È DIKEVE ERDÊ"
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Efendî kaxez vekir û dest bi
xwendiné kir: Piştî pirsiyariya
hal ù xatir...

Gundî: Efendî tu şa.ş î. Tiştê
ko di destê te de ye senede
ye, ne mektùb e.

Efendî: Te cire ji berê de
ne got. Te bigota min jî xelet
ne dixwend.
EHMEDÊ KER:

Di gundekî de zilamek
hebû; navê wî Ehmed, leqeba
wî ker bû. Jê re Ehmedê ker
digotin. Jina mêrik ji vê leqebê
gelek aciz dibû. Jineke, rabù,
gote mêrê xwe:

Filankes, berxekî serjê
bike, mixtar, kefxwê ù giregir
biezimîne ù vê leqeba kirêt
bide guhartin.

Mêrik mîna jinikê got kir.
Mêvanan piştî xwarin û ve-
xwarinê gote xwediyê malê:

Me lei.eba te guhart,
me le:;eba dehşik li te kir. Ji
niho ù pê de emê ji te re
Ehmedê dehşik bibijîn.

Mêrik bi kêf ù xweşî baz
da aliyê malê ù gote jina xwe:

Hirniet, mizgîniya min
bi te, navê min guhart ne, ji
niho ù pê de ez Ehmedê deh
şik im.

Jinikê bi xèd lê vegerand:
Ji dil tu ker î. Ma tu

nizanî ko dehsik gava mezin
dibe, dibe ker.

TELÊGRAF:

Zilamekî têcir ji bo îşê
xwe terka mala xwe da bû ù

di gund ù bajaran de digeriya.
Vegera mêrik bi derengî ket.
Jina wî beriya wî kir; rabù lis-
tek hêncetgirt ù jê retelêgrafek
şand da ko zù vegerê mal.

Mêrik gava telêgraf stand
li hespê xwe siwar bù ù berê
xwe da mal. llêsp bi rê ve
dileyîst, xwe hol dikir ù kêf-
xweşî şanî dida. Mirik bi ken
gote hespê xwe:

Malava, telêgraf ne ji te
re, lê ji min re ye.
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BI SER
KELEHÊ DE GIRTIN

0 PÊ LI PIRA WÈ KIRINE

Di hejmara Ronahiyê a 16 an de me çêl li
keleha Ewropayê û girtiye wê kir tê de got
ko ev keleh jî wek hemî kelehên din dé
bikeve. îro.. sibe... dusibe....

Li 12 Tîrmehê, roja Duşembê, bi sariya
sibê ve sondixwariyan bi ser kelehê d^ girt ù
eskerên ingilîzî, emêrîkanî ù kenedî daketin
girava Sicîlyayê.

Sicîlye di nîvroyê Ewropayê ù di Behira
spî de girava mezintir e. Sicîlye birekî îtalyayê
ye. Ji xwe berê qraliyeteke biserxwe bù.

îtalya di nîvroyê Ewropayê de, di şikilê çîznie-
kê de.nîvgiraveke. Sicîlye li roavê ù di bin pozê
çîzmô re ye. Di navbera îtalyê ù Sicîlyayê de
avtenga Misînê heye. Di hin deran de flréhiya
avtengê car kîlomêtir in. Bi peyarî ù bi meŞe-
ke adetî îşê saetekê.

Bi vî wesfî Sicîlye di nîvro de pira keleha
Ewropayê ye. Belê, li wextê berê gava kclehek
çêdikirin, xendekek li dora wê dikolan ù pirek
berdidan ser.

Heke Ewropa kelehek e, pira wê Sicîlya
ye ù îro sondxwariyan pê li pire kiriye û li
ser wê êrîsvanî û kelehvanî şerê hev dikin,
Welê dixuye ko li Sicîlyayê çend firqeyên ele¬

manî ne Ibiwan pir ji mêj ve keti bû destên
sondixwariyan.

Belê eskerên talyanî ewçend li ber xwe
nadin ù gava hinek zor giha wan zùka teslîm
dibin. Hîtler ji vî halî gelek aciz e. Dibéjin ko
ji bo vê yekê rêberê elemanan hatiye îtalyayê
ù bi darî Mûsolini ketiye,, gazind jê kirine û
goti-yê:

Malava ev çi hal e, eskerên te qet li
ber xwe nadin; hema direvin û gava kês bi
wan ket digel zabit ù kumandarên xwe û bi
hezeran teslîm dibin.

Mùsolînî yê ko bi heft zar ù zimanan dizane
qet li ber xwe ne ket, bi elemanî welê bersi-
va Hîtler da ko ew mat kir. Mùsolînî gotiye:

Malava ez bùme hevalbendê te û min
soza xwe da te ko ez bikevim şer ù ez li ser '
soza xwe sekinî me. I ê tucaran min ji te rené
goti bù ko eskerên min narevin an teslîm
nabin. Herkesî awayê serê wî heye. Eskerên
te bila sebeb û wek keran xwe didin kuştin.
Yen min xwe ji mirinê diparêzin da ko di
wextê teng de bi kêr bên.

Dema ko Hîtler ù Mùsolînî di vê ştexaliyê

de ne sondixwariyan hin bi hin Sicîlyayê ve-
digirin û nîzingî li pozê çîzmê dikin.

Herçî rohelatê kelehê îsal di vê eniyê de,
elemanan yekcar kêm kiriye.

Elemanan ji xwe re kiriye adet hersai ber
bi dawiya Biharê dirêjî ûrisan dikin û li Zivis¬
tanê bihina xwe didin.

Ji xwe elemanan li 22ê Hizêxana sala
1941ê dirêjî ûrisan kiri bù. Di sala 1942an de
êrîsa Biharê bi qederê heftekê bi sùn de ma
û li 29-30 Hizèranê dest pê kir.

Di êrîşa 1941ê de armanca elemanan Mosko
bû. Herçend elemanan mizeferiyetine mezin
xisti bin jî destên xwe, ne gihaştin armanca
xwe ù ji ber deriyên Moskoyê bi sùn de
vegeriyan.

Di êrîşa 1942an de elemanan petrolên Ba¬

kùyé ji xwe re kiri bûn armanc. Bi qasî par
nebe jî divê salé de jî, elemananan nemaze di
destpêkê de hin miwefeqiyetxistine destên xwe.

Li 4ê Tîrmehê, di nîvroyê Stalîngradê de
ordiwên Tîmoşenko şikestin. Li lié mehê ele¬

manan rèhesina ko ordiwên bakur û nîvro bi
hev re girêdida birîn. Li 17ê mehê elemanan
de t bi mihasera Stalîngradê kir û di bakur
roavê de da ser baskê ûrisan ê çepê. Von
Kleyst bi ordiwên xwe ve dirêjî çiyayên Qev¬
qasê kir da ko di serê wan çiyan de xwe bi-
gehîne von Meynsleyn.

Li 5ê Tebaxê von Bok di Kotlenîkofoyê
re li çemê Don derbas bû. Li 9ê mehê von
Kleyst zora xwe da mintiqa petrolên Meykopê.
Li 10e mehê qewetên elemanî bi dirêjahiya
boriyên pêlrolê ve, ji Meykopê heta Derya
Qezwînê istihkamên rùsî xisti bûn destên xwe.
Von Kleyst zora xwe dida Grosniyê; Von Meyn-
steyn berê xwe da> bû bendera Novrosîskê.
Herçî Stalingrad ji bakur-roavê ù ji nîvro-roavê
zor digiha-yê.

Li 2ê îionê baskê ordiwa von Bok ê çepê
derbasî çemê Volgê bû û li 7ê mehê Novoro¬
sîsk ket destên elemanan. Ûrisan qewetên von
Bok di pêsiya Stalîngradê de sekinandin. Tîmo-
şenko rabù berhicùmê zor da baskê von Bok
ê çepê ù ne hişt ko qewetên Meynsteyn yen
ko dirêjî Batùm ù Toapseyê dikir ber bi pêş
herin.

Li 4ê Çiriya-pêşîn von Bok bi qewetên bej
û hewayî li Stalîngradê şidand. Lê ûrisan pê
da erdê Stalingrad ji xwe re kir wargeh û
ilisala elemanan di navbera çemên Don û Volgê
de birî ù paşiya ordiwên elemanî di roavayê

30 334 17

BI SER
KELEHÊ DE GIRTIN

0 PÊ LI PIRA WÈ KIRINE

Di hejmara Ronahiyê a 16 an de me çêl li
keleha Ewropayê û girtiye wê kir tê de got
ko ev keleh jî wek hemî kelehên din dé
bikeve. îro.. sibe... dusibe....

Li 12 Tîrmehê, roja Duşembê, bi sariya
sibê ve sondixwariyan bi ser kelehê d^ girt ù
eskerên ingilîzî, emêrîkanî ù kenedî daketin
girava Sicîlyayê.

Sicîlye di nîvroyê Ewropayê ù di Behira
spî de girava mezintir e. Sicîlye birekî îtalyayê
ye. Ji xwe berê qraliyeteke biserxwe bù.

îtalya di nîvroyê Ewropayê de, di şikilê çîznie-
kê de.nîvgiraveke. Sicîlye li roavê ù di bin pozê
çîzmô re ye. Di navbera îtalyê ù Sicîlyayê de
avtenga Misînê heye. Di hin deran de flréhiya
avtengê car kîlomêtir in. Bi peyarî ù bi meŞe-
ke adetî îşê saetekê.

Bi vî wesfî Sicîlye di nîvro de pira keleha
Ewropayê ye. Belê, li wextê berê gava kclehek
çêdikirin, xendekek li dora wê dikolan ù pirek
berdidan ser.

Heke Ewropa kelehek e, pira wê Sicîlya
ye ù îro sondxwariyan pê li pire kiriye û li
ser wê êrîsvanî û kelehvanî şerê hev dikin,
Welê dixuye ko li Sicîlyayê çend firqeyên ele¬

manî ne Ibiwan pir ji mêj ve keti bû destên
sondixwariyan.

Belê eskerên talyanî ewçend li ber xwe
nadin ù gava hinek zor giha wan zùka teslîm
dibin. Hîtler ji vî halî gelek aciz e. Dibéjin ko
ji bo vê yekê rêberê elemanan hatiye îtalyayê
ù bi darî Mûsolini ketiye,, gazind jê kirine û
goti-yê:

Malava ev çi hal e, eskerên te qet li
ber xwe nadin; hema direvin û gava kês bi
wan ket digel zabit ù kumandarên xwe û bi
hezeran teslîm dibin.

Mùsolînî yê ko bi heft zar ù zimanan dizane
qet li ber xwe ne ket, bi elemanî welê bersi-
va Hîtler da ko ew mat kir. Mùsolînî gotiye:

Malava ez bùme hevalbendê te û min
soza xwe da te ko ez bikevim şer ù ez li ser '
soza xwe sekinî me. I ê tucaran min ji te rené
goti bù ko eskerên min narevin an teslîm
nabin. Herkesî awayê serê wî heye. Eskerên
te bila sebeb û wek keran xwe didin kuştin.
Yen min xwe ji mirinê diparêzin da ko di
wextê teng de bi kêr bên.

Dema ko Hîtler ù Mùsolînî di vê ştexaliyê

de ne sondixwariyan hin bi hin Sicîlyayê ve-
digirin û nîzingî li pozê çîzmê dikin.

Herçî rohelatê kelehê îsal di vê eniyê de,
elemanan yekcar kêm kiriye.

Elemanan ji xwe re kiriye adet hersai ber
bi dawiya Biharê dirêjî ûrisan dikin û li Zivis¬
tanê bihina xwe didin.

Ji xwe elemanan li 22ê Hizêxana sala
1941ê dirêjî ûrisan kiri bù. Di sala 1942an de
êrîsa Biharê bi qederê heftekê bi sùn de ma
û li 29-30 Hizèranê dest pê kir.

Di êrîşa 1941ê de armanca elemanan Mosko
bû. Herçend elemanan mizeferiyetine mezin
xisti bin jî destên xwe, ne gihaştin armanca
xwe ù ji ber deriyên Moskoyê bi sùn de
vegeriyan.

Di êrîşa 1942an de elemanan petrolên Ba¬

kùyé ji xwe re kiri bûn armanc. Bi qasî par
nebe jî divê salé de jî, elemananan nemaze di
destpêkê de hin miwefeqiyetxistine destên xwe.

Li 4ê Tîrmehê, di nîvroyê Stalîngradê de
ordiwên Tîmoşenko şikestin. Li lié mehê ele¬

manan rèhesina ko ordiwên bakur û nîvro bi
hev re girêdida birîn. Li 17ê mehê elemanan
de t bi mihasera Stalîngradê kir û di bakur
roavê de da ser baskê ûrisan ê çepê. Von
Kleyst bi ordiwên xwe ve dirêjî çiyayên Qev¬
qasê kir da ko di serê wan çiyan de xwe bi-
gehîne von Meynsleyn.

Li 5ê Tebaxê von Bok di Kotlenîkofoyê
re li çemê Don derbas bû. Li 9ê mehê von
Kleyst zora xwe da mintiqa petrolên Meykopê.
Li 10e mehê qewetên elemanî bi dirêjahiya
boriyên pêlrolê ve, ji Meykopê heta Derya
Qezwînê istihkamên rùsî xisti bûn destên xwe.
Von Kleyst zora xwe dida Grosniyê; Von Meyn-
steyn berê xwe da> bû bendera Novrosîskê.
Herçî Stalingrad ji bakur-roavê ù ji nîvro-roavê
zor digiha-yê.

Li 2ê îionê baskê ordiwa von Bok ê çepê
derbasî çemê Volgê bû û li 7ê mehê Novoro¬
sîsk ket destên elemanan. Ûrisan qewetên von
Bok di pêsiya Stalîngradê de sekinandin. Tîmo-
şenko rabù berhicùmê zor da baskê von Bok
ê çepê ù ne hişt ko qewetên Meynsteyn yen
ko dirêjî Batùm ù Toapseyê dikir ber bi pêş
herin.

Li 4ê Çiriya-pêşîn von Bok bi qewetên bej
û hewayî li Stalîngradê şidand. Lê ûrisan pê
da erdê Stalingrad ji xwe re kir wargeh û
ilisala elemanan di navbera çemên Don û Volgê
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behira Azovê de xiste xeterê. Ûrisan ji Mey¬
kopê pêve petrolên Qevqasê xelas kiri bùn.

Ber bi dawiya Çiriya-paşîn elemanan zor-
dida Mozdokê. Qewetên rùsî di nîvroyê Donez
de, ji Seretov ù Eslerxanê rabùn berhicùmê ù

elemanan bi şûn de vegerandin. Elemanên ko
di Stalîngradê ma bùn teslîm bùn. Ûrisan
Qevqas ji elemanan paqij kirin; ji nîvgirava
Tamanê pêve. Ûrisan Rostov, Xerkov, bi sùn
de vegerandin û nîzingî li Diniyepropetrovskê
kirin. Di qada bakur de jî Rijêv, Vilikîlûkî ù
Viyazma ji elemanan paqij kirin û zor dan
Smolenskê.

Elemanan piştî ko erd ù bajarên Qevqasê
tev de ji dest dan xwe ji nû ve kar kirin ù

dirêjî Xarkovê kirin û ew bi sùn de vege¬
randin. Xurtiya sermayê tevgera lier du aliyan
sekinand; her du aliyan jî xwe dane xebatê
û xwe ji bo Biharê kar dikirin.

Bihara 1943an hat, mêrg heşîn bùn, dar
bişkivîn. Lê êrîşa elemanan ne dihat. Xelk
di hêviyê de ma; heta 5ê Tîrmehê.

Li 5ê Tîrmehê sala l!)43an êrîşa elemanan
a mezin di navbera Kursk û Orêlê de dest pê
kir. Êrîşa tang ù qewetên mêkanîkî. Radyo ù

General De Gol n General Ketrû eenkeşlike frensa jerevanî leftiş dikin

telêgrafan digot di vî şerî de heta niho evçend
tang ne ketine pêsberê hev û bera hev dane.
Vê êrîşa mezin gelek dom ne kir. Di rojên
pêşîn de elemanan çend bost erd xisti bin
destên xwe jî ùris rabûn berhicùmê; ew erd bi
Sun de vegerandin ù pê.ş de çùn, erdine nù
xistine destên xwe.

Ji 5ê mehê heta 7ê Tîrmekê ûrisan 1271
tangên elemanî şkênandin. Niho weziyet yekcar
guhêriye. Ûris dirêjî dikin, eleman di midafe-
hê de. Y'anî êrîşa elemanan vê salé ji çend
rojan bêtir ne ajot. Li gora nûçeyén dawîn
ûris ewçend pêş ve çùne ko gihaştine hilma
bajarê Orêlê.

Armanca şerî a pêşîu bê şik Şer e. Lê
armanca wê a paşîn silli e, aşî ye. Şerevanî
cehda xwe dikin rojkê berî rojkê zora dijminê
xwe bibin, wî teslîm bigirin ù ji nù ve aşiyê
deynin.

Bi me be, ji roja ko ji ber deriyên Mos¬
koyê vegeriyane elemanan ev şer winda kiriye.
Lê zora wan ne çûye, li ber xwe dan, îro jî
didin ù hêj dikarin bidin. Ma heta kengê?

Di vê babetê de awayê dîtinê ne yek e.
Hin dibéjin ko elemanan heta
dawiyê li ber xwe bidin.
Hîtler bi xwe jî di vê ûkirê
de ye.

Lê dîsa bi me be, ne welê
ye. Eleman beriya dawiyê bi
gelekî wê çekên xwe deynin.
Ordiwa elemanan wek berfa
ko dikeve ber tavikên Tîrme¬
hê, ji nişkekê ve wê ji hev
de bikeve ù wê bihele.

Me qala talyanan ne kir,
ji ber ko dostên me en saz-
bend û tenbùrvan bêî elema¬
nan ji mêj ve çekên xwe
danî bûn.

Piştî ko me ev hend nivîsand

û da rê/. kirin; li 26ê mehê ra-
dyowan da zanin ko Mùsolînî
îstîfa kiriye, merêşal Badogliyo
ketiye şûnê ù qral bûye serfer¬
mandarè ordiwên talyanî. îstîfa
.Mùsolînî, îstîfa talyanan ji herbe ye.

Bivê nevè bi vé îstîfayê cih

li elemanan hêj bêtir teng bùye.
Gelo Hîtler wê kengê îstîfa bike?...

RONAHÎ
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RÊ JI BER WINDA
Di heyamê biçùkiya xwe

de ez hini xwendina dersên
serietè bùm. Min zehmetî pir
dit heta ez mezin bùm.

Di ditina xwe adùrebin de
min digot ezê mezinahiya emrê
xwe derkevini mamosteki me¬
zin û bi kêri ol ù dinyè bêm.
Min nizanî bù ko ezê bibim me-
layè gundeki, klxiwek, mixta-
reki nezan, rê jî ber winda.
Rişineke ji nezaniya xwe wè
têxe serê min û wê min
biziviiïne bi aliyê riyên xwar
de. Û hege ez çi gotar an
zamistikê bidime ber wan, wê
rûyên xwe jê bignlièrin.

Belê min sevekè wextê ko
civat digère di nav gotinên
xwe de gotinek li ser olê
gol; ù di pey re min li ser
kurdî ù li ser kurdparêziyê got.

Hinekî ji gotina xwe ezê
li vi rùpeli bêjim. Min got:
Geli kurdên délai, bon îianêrin
kurd tim dil ù reben in;
tevgera wan maye bi destè
biyaniyan.

Gotin: Ma em çawan bikin
seydayê délai!

Min got: Hevaltiya kurdên
zana bikin; liez ji milet ù we¬
latê xwe bikin. Çawa- ko pê-
xemberê me gotiye: « Hezkiri-
na milet ù welat ji imanê ye »

Wan li min vegerand:
Xwedè zane seyda fikira te
Cegerxwln.

Hem jî digotin: Tu ji riya seydatiya xwe
derketiyi. Şêx û mêla li Amûdê pir hene; tu-
car ev gotin ji kesî re ne gotine, Tiştê ko
em ji şêxên Amûdê dibinin; ew dibéjin

DI PERAVÊN BEHIRA SES DE NOBETDAREKÎ ÛRIS

çûye ser ya « kurd » hevalên Cegerxwin in ù kurdmancén
ko li dû olê dimeşiii kovarên latini naxwinîn.

Ev e nezani. Çawan dost û neyarên xwe
ji hev nadin ali. M. BEŞÎR HESENÎ

Amûdê, Girbêjing: 20/6/1943
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Kiriyariya Ronahiyê
Ji ho Sûriyê Pêne lireyèn suri Ji bo welatèn din lireki ingilizi
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DI VÊ HEJMARÉ DE
Sêro fi Pîvaz
Çawan Çente dizîn
Biserhatî
Hevalê Çak
Rahbe
Reqê Avê
Nêçîr
Pîra Tore
Hey Kurd
Xiyal
Şêr ù Mişk û Rovî
Napolyon
Hindik Rindik
Qerlel û Kûsî
Hinek ji Hinek
Berazekî Londrê
Kurdniancino
Xarkov
Elemanye û Rohelat

Çîrokbêj
Lawût
Cemîlê Tacdo
Osman Sebrî
Bişarê Segman
Dilawer Çarpîne
Osman Sebiî
Cegerxwîn
Cegerxwîn
M. E, Botî
Brahîmê Isa
Osman Sebrî
Xeberguhêz
Mihyedîn Pehlewî
Yarîker
Ronahî
Xebatdarê Welat
N èrevan
V. Hùrban

ÇlROKA KURDMANCI:

'I1 SÈRO 0 PÎVAZ
Dibéjin ko carekê du zilani brayê

hev Jjûn. Navê yekî Sêro û yê ê elî

Pîvaz bù.
Rojekê Pîvaz gote Sêro:

Bira, min divêt ez biçim xulnmi-
yê; lu çi dibêjî?

Sêro got: Tu bi dilê xweyî, lê lu ji
ya min bikî naçî, tu 'nikarî xulamiyê,
bikî, tebietè te ne xweş e

Pivnz got: nabit ezê biçim
Sêro gol: bila be, tu bi dilê xwe 3'î
Sibehî Pivaz rabù çû, bû mêhvanê

keşekî.Keşe got-ê: Pivaz tu li çi digerihi
Pivaz got: Ez ji bo xwe li xulnmîkê

digerihim
Keşe gol. were bibe xulamê min
Pivaz gol: qenc e, sala min bi çi ye?
Keşe gol: cjewlê min û le ne bi sala

ye, belki qewlê min û le heta pepûk
bixwinî, ezê hevqas bidim te. Bi wî şertê
ko heçi ji min ù te bienirit emê zolekî
çerm ji pişla stoyê wî rakin, heta ser
dûvka wî.

Pivaz gol: qenc e.
Sibehî rabûn ji xew, keşe got Pivaz:

Hère cot, seyê min li kû rûnişt li wê
derê cot bike, êvarê barek darên bêtovil
digel xwe bîne. Ezê taştiya te rêkim

Dema Pivaz çû çolê, seyê keşe çû

geriha li ser berekt mexel hat. Pivaz
gayê xwe girêda, li ser tehté cot kir.
Dema taştê, keşe taştê da keça xwe û got-ê:

Bêje Pivaz bila nan neşkênit, tokê
mast ji neşkênit, fehit nekê ter bixwit.
Êvarê dema hat mal bila ga li derî de
neêxit mal de, diwar ji xirab nekê

Keça kesè çû nik Pivaz, herweki
bavé wê got-ê; ewê jl welê got Pivaz.

Pivaz enirî nan ne xwar, ma heta
êvarê. Evarê hat, got keşe:

Mala le neava, ezê biçim mala xwe
Keşe got-ê: ma lu enirî
Sêro got: erê ez enirîm
Keşe got Pîvaz: Me qewlê xwe kiri¬

ye, ezê zolekî çerm ji pista te vekim
Keşe rabû zolekî çerm ji pista Pi¬

vaz vekir.
Pivaz tevli wê xwinè çû nik Sêro.
Sêro got: bira le li ser min lazim kir

ez biçim heyfa le
Sibehî Sêro rabû berê xwe da mala

keşe, bû mehvanê wî.
1 Sêro bû xulamê keşe. Keşe tiştên

goti Pivaz welê gote Sêro jî. Sêro jl
qebùl kirin. Sibehî Sêro rabû çû cot.
Se ji bi xwe re bir. Se dîsa çû li ser
lehtekè mexel hal. Sêro dest avêt bereki
li bin guhê seyê keşe da, kuşt; çû li er-
deki xweş cot kir. Dema taştê, keça kesé
taşliya Sêro anî wek got-î Pivaz, welê
gol Sêro ji.

Sêro gol, qenc e. Sêro rabû ji nava
nan xwar dora wî ne şkand, biné dîzikê
qui kir tokê wî ne şkand. Dema ter
xwar, biné keçkê ji qui kir. Keçik ve-
geriha hat, got babê xwe.

Dema bû évar Sêro rabû nîr û halet
şkandin, li kerê kirin, anîn mal.

Dema Sêro hat pista xanl her du
ga jî şerjêkirin, qet qet kirin li kuleké
re avêtin, û hat nik keşe.

Keşe got Xwedê qeweta te bidit, kanî
seyê min

Sêro got: Min seyê te kuşt, min
keça te jî xirab kir, min nîr û hatet jl
şkênandin, min gayén te jî şerjê kirin,
qet qet kirin li kulekê re avêtin, ma
tu enirî?
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Keşe got: ne xêr ez ne
ènerlme.

Keşe û jina xwe li hev
şêwirîn, gotin: emê îro
kadé ji xwe re çèkî, esî-
dekê çêkî, emê birevîn,
Sêro bihîli xew da.

Pêkanîna xwe kirin,
kada xwe, esîda xwe kirin
ciwalkl û danîn wê derê.

Dema keşe û jina xwe
riivistin Sêro rabû tistèn
he ji ciwal derêxislinû
xwe kir ciwêl de. Berî si¬

behê keşe rabû ciwal hil-
girt, jina wî kete pêş, çûn.
Nîzikî sibehê mîza Sêro
hat, di ciwêl de mîst.

Keşe got jina xwe:
"keçê esîda te çiqas têr-dihin e.

JI WEXTÊ XWEŞIYÊ

Polonye wek piraniya
dewletên Ewropayê, îro di bin
lingên eskerên neyar de dinale.
Ev welat ûris û elemanan bi
hev re vegirli bû. Hingê ûris
û eleman hevalbendèn hev
bùn; pi$tre bûn neyarên hev.
Polonye îro bùye xerabezarek.
Ev her du klîşe şênahiya wî,
welatî di wextê aşiyê de, şanî
didin. Keçikin direqisin, hinên
din_ di^ rêzika rèçezanan de

dimeşin.*

razê. Dema bibit nîvê şevê emê rabî Sêro
Jinké got: Wê bima ji Sêro re, min bavêjin avê, jê rahet bibin.

hemî êxist esidê
Dema çûn nîzikî gundekî seh hatin

wa, keşe got jina xwe.
Xwezî Sêro li hir bûya, da seh ji

me vekirana.
Sêro gol: Mamê keşe min dane ezê

se ji we vekim. Keşe Sêro danî.
Dîsa[keşe û jina xwe li hev şêwirin

Dema bû nîvê şevê Sêro çû cihê
keşê, keşe anî cihê xwe, demekê ma û
ba kir jinkê

Rabe em Sêro bavêjin avê
Jinik rabû| destên keşê girtin, Sêro

lingên wi girtin, avêtin avê. Keşe li avê
de çû, Sêro jina keşe jî ji bo xwé ani.

goemêbfçî şev fi ser pire razî. Jinkê Heyfa birayê xwe ji ji erdê rakir.
got keşe: tu li nav de raze, ezê li rexê Çîrok çû deştê de û babê me çûn
tè ê rastê razim, bila Sêro li rexê çepê bihuştê.
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ÇAWAN
ÇENTÊ WEZiRÊ ELEMANÎ DIZÎN

Her wekî xwandevan dizanin, Fenlenda
hevalbenda Elemanan e; lê di navbera wê ù
Emêrîka da şer nîne. Ji lewre ev her du milet
bi nav hev da diçin ù tên.

Di sala 942an da bijîşkekî emêrîkanî gîha
bû Helsinkiyê, paytexta Fenlendayê. Pir ne
ajoti bû ko jin û keça wî a çeleng jî di pa ra
xwe gîhandi bûnê. Di nava çend mehan da,
bi jêhatî bûnê navekî ecêb bi pê bijîşk Rêntrî
ket û li ber derê wî nexweşan rê ne didane
hev.

Jina bijîşk a zana tevî keça xwe a çeleng
jl di riya qencî û comerdiyê da navekî mezin
ji xwe ra birin. Van her du jinan (de û keç)rojê
pê da xestexanê û şargehên belengazan ziyarel
dikirin û bi deslekî comerd ù >ê?xv. az arîkariyc

TOFEK JI XELKE II.UI.WE DI BIN BANDERA EMERIKANI DA

KUMIREN TOI DIKIN HE VIR C

wan dikirin. i\avê xêwwariy* w»n eweend
belav bù ko di bangeh û cihên tevayî da bê
pesna wan tu gotin tine bû.

Gestapo, daîra polîsa elemani êdl nema
dikari bùn guhên xwe ji bihîstinapesnên derhêq
emêrîkaniyan da vekirî bihêlin. Serekî paşgoti-
niyabijî> rêntrî kirin. Gava dîtin ev yeka ban
fêde noke, rabûn li Elmanyayê bijlşkekî welê
anîn; lê Rêntrî serdestiya xwe parast, ji ber
ko bi nexweşan ra î comerd bû.

Di pêşiya sala 943 an da ko bi çi ramanê
bù, wezîrê elemanî hat xaniyek di rex ê bijlşk
Rêntrî da girt. Pistî vê biçend rojan, se ne xweş-
ên emêrîkanî hatin nik bijîşk Rêntrî giliyê ne-
xweşiyeke kevin dikirin. Bijîşk jî, ji wan her sê

mirovan ra sê ode raxistin û dest bi derman
kirina wan kir.

Piştî vê bi heftekê rojnameyên Fenlendl
nivîsîn ko; ji bo danzanîna hin tiştan wezîrê

! elmanî de bi balafirekê biçe
Berlînê.

I.ê wezîrê elemani ne çû
Berlînê ji ber ko hûyerek lê
qewimî; çehtê ko rapor û
ewraq tê da bûn hati bù di-
zîn. Xaniyê bijîşk Rêntir di
dîwêr da hati bû vekirin û
derbasî xaniyê wezîr bû bûn,
bi tenê ew çente biri bûn.

Dema Gestapo dora xaniyê
bijîşk girt û vélo kir, ne nex-
weş, ne jî bijîşk û keç ù jina
wî ne hatin dîtin.

Gava emêrîkaniyan ev nû¬
çeyén han belav kirin; hînga

xelkê zanî ko di çehntê
wezîrê elemanî da çi
hebûn ye. Newyork-Tey-
mîs digot: « Ji îro pê ve
nema Eleman zad didin
Fenlenda. Ji bo dilxwe-
şiya Fenleudiyan Ele¬

man dixwazin nîşanekê
bidin marêşal Manêr-
haym ».

Ev bû xebata ko
bijîşk Rêntrî ji bo welat
û welatiyên xwe kir.

Ji xwe şerê mezin
di navbera mirovên jlr
da dibe; lê ne di qada
şer da...
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BISERHATIYA
NOQAVE KE BRÎTANÎ

Kumandarè noqava britanî « Tako » Kaptan Pît
ji rojnamevaneki ingilîzî re, biserhalîke
noqava xwe qise kiriye û gotiye:

Em di behira Êgê de bûn. Ji Etînê, payî¬
textê Yewnanistanê, bi çend mîlan dur. Ez bi
xwe li ber dûrebînê bûm. Çi rojekê geş û
xweş. Di xwerûbûna heşînahiya xwe de, behir
û ezman dikirin ji hev derkevin. Li ezmên ne
ewrek, li behirê ne pêlek....

Perav bê dû ù dùman, lat ù zinaran, ji
me ve, yeko yeko ù zelal xuya dikir. Zemanên
borî, rojên ko em bi fllûqan derdiketin sey-
ranê, dihatin bîra min.

Ez di van texmînàn de bûm ko di ber
dûrebînê re perçak dùman derbas bù. Di pey
re min dengê motorê kir; balaflrek... Herhal
di van doran de faporqeileyek hebû.

Gelek ne borî vaporeke barkêş xuya kir. Du
balafir û vaporeke çekirî ew dihemandin. Vapor
ber bi me ve dihat; di navbera me de pêne
mîl ma bûn. Min emirê xwe da ko noqavè
daxin biné avê. Noqav binav dibû û herkes

EMELEYINE INGILÎZÎ YEN KOMIRA KEVIRÎN
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çû ser karê xwe. Vapor di nizingi me re
derbas bû. Keştiya mihafiz li pas bû. Deryavan
di ser pira keştiyê re ferîqet diçûn û dihatin.
Ne dihate bîra wan ko dijminê wan xwe kar
kiriye û dike li wan xîne. Me torpîdên xwe
berdan. Yek li orta vaporê keti bû. Dîdevanê
me bi şahî ù bi dengekl bilind got: « Torpîdên
me riya xwe şaş nakin ».

Piştî ko me torpîdên xwe berdan û hingafte
vaporê em ji wê derê bi dur ketin. Vapora
mihaûz ewê bera me bidaya. Me çend teqîn jl
bihîsti bûn. Min ji mihendis pirsî heke me
hingafte makîneyên vaporê. Mihendis digot tu
dengê makînan nayin; divêt makîne sekini bin.

Qederê bîst deqîqan ketin navê. Di vê
çendê de me tu deng seh ne kir. Ma vapora
mihafiz çi dikir. Gelo xwe kar dikir û derya¬
vanên vapora ko me lêxisti bû, ji rùyê avê
didan hev.

Em di van texmînàn de bûn ko mihendis
em li dengê perwanê hişyar kirin. Di ser me re
vaporeke xwe tev dida. Piştî çend deqîqan
bombeyine binavîn di dora me de diteqiyan.
Perçeyine bomban jî dihingaftin qalikê noqavè.
Vaporê yanzdeh bombe berda bûn dora me.

	 Di nav wan de bombeyine bi
__^. -i»»-** . sê tonan giran jî hebûn.

Dijmin etlahî da ù makî¬
neyên xwe vemirandin. Bi vl
awayî dixwest cihê me bi tema¬

mî seh bike û bombeyên xwe
bihingivîne me. Etlahiyê midelî
dom kir. Vaporê makîneyên
xwe ji nû ve şixulandin û
dest bi avêtina bomban kir.
Çend bombeyên dinjîavêtine
me. Bi teqîna her bombayê
noqava me dihejiha û bi ser
xwe de diçû û dihat. Di vê
navê de dîdevanê me ji min
pirsî heke vapora ko me
bin av kir du dîrek ù jbixê-
riyek an bixêrîyek û dîrek
hebûn.

Ma wextê vê pirsiyariyê
bù. Min bi erin lê vegerand
ù got: Du dîrek û bixêrîke
wê hebûn.

Dengê perwana vapora
mihafiz nema dihate bihtstin.
Em derketin rûyê avê. Vapor
ji me bi dur keti bû. Lê xuya
dikir ko hêj li me digeriya.
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HEVALÊ ÇAK
Di serê meha Tebaxê û seva yeksembè

da hevalê çak, xortê gelparêz Ehmedê Baravî
piştl nexweşiya du salan çû rehma Xwedê..

Ehmed, ji xortèn kurdên Samê en gelparêz
yek bû. Di sala 938an da, gava ez ji sirgûnê
vegerlm ù li Şamê rûniştim; min Ehmed tevî
şeş xortan nasî bû. Gava bi navê welat û
welatiniyê min deng li xortèn taxé kir, Ehmed
jî di nav her şeş xortèn mayî ^^^^^^^^
da guhê xwe da min ù bi
dilekî paqij ù xurt berê xwe
da riya xebata welêt. Piştî ko
yekitiya xortan hâte pê, di
warê welatiniyê da xebata Eh¬
med ji a hevalên wî ne kêmtir
bû. Lê di warên rastî û dilça-
kiyê da rehmetî xwe da bû
qorê pêşin.

Di dinê da, wî armanc û
hêviyeke bi tenê hebû ko ew
ji; rojekê welatê xwe aza ù
gelé xwe serdest bibîne. Di vê
rê da herçiya ji Ehmed bihata
xwestin bi camêrî dikir; çawan
herçiya jê hati bù xwestin jî kiri
bû. Lé felekê ro bi serê Eh- EHMEDÊ
med ne xist ù di sala 941an ^^^^^^^
da sîngjara malkanbax destê xwe ê xwînrêj
dirêji kezeba Ehmed kir.

Li ber vê bobelata han em destgirêdayî ne
man û herçiya kirin diviya bû me kir; ew
destê merxur di hinavê hevalê xwe da bi der-
xist. Me ji xwe ra dizani ko êdî Ehmed ji
nexweşiya han ûliti ù wê di nav me da bimî-
ne ù rojekê ji rojan bigehe armanc û daxwaza
xwe. Lê gava daxwaza Xwedê bi tiştekî tine
be, nabe û herçiya ko wî xwastiye jî de bîbe.
Bendewariya hevalan û nêrîna bijîşkan Ehmed

ji pencên mirinê'kuta ne kir. Herwekî sîngjarê
rika Ehmed kiri be dilê xwe ko vê carê destê
xwe ê malkambax dirêjî hestiyên wî kir.

Dema bijîşkan xwestin destê wî ê nexweş
bibirin, Ehmed qaîl ne bû ù got: « mirovekî
bê dest bi kêrî xebata welêt naye. Gava ezê
ji xebata welatê xwe bê par bimînim, mirin
ji min ra baştir e ». Bê birîna dêst jî xweş
bûn ne mikûn bû. Dawî, di serê Tebaxê da
cane xwe siparte Xudayê comerd.
^^^^^^^^ Ehmed di şeva mirina xwe

da sê wesiyet kiri bùn. A pê-
şîn xwesti bû ko ez serê <wî

girêdim û cendekê wî daxim
gorê. A dudùyan ko ala kurdi
deynin ser cendekê wî. A si¬

siyan ko ez li ser kêla gora
wî bi zimanè kurdi sê hevde
xweşxwan binivîsim. Her du
daxwazên pêşîn di roja mirinê
da me bi cih anîn. A paşînjî
ev e li ser rùpelê Ronahiyê
dinivîsim. Ko Xwedê hez bi¬
ke, dé li ser kêla gora hevalê
rast ù hêja Ehmedê Baravî
binivîsim. Heke Xwedê Ehmed
ne gîhande daxwaza wî; dikare

^^^^^^^m hevalên wî bigehînê.
Nivîsana ser kêla gorê ev e:

« Me armanc azahî bû her »

« Di wê rê danî can û ser »

« Beri bigehêne daxwazê »

<< Felekê gote min: razê »

« Bê dem ez çûme goristan »

« Bijîn her Kurd û Kurdistan »

Xortê gelparêz Ehmed, kurê Mistefayê
Baravî li vir radizê; rehma Xwedê lê be,

OSMAN SEBRÎ

BARAVÎ

Me sê rojên xwe di wan doran de derbas
kirin. Roja siseyan vapora me digel çend
vaporên din en çekirl bi ser me de vegeriya.
Em noqî avê bûn. Heye ko dijmin em dîti
bûn. Ji ber ko rojê pê de bi bombeyine bina¬
vîn noqava me hejandin. Me şev jî di biné
behirê de derbas kir da ko em dijminê xwe
bikarin bixaplnin.

Dotira rojê ji kêmaniya hewayê êdl em
aciz dibùn. Tukest ne xeber dida, ne jl xwe
tev dida. Ji ber ko bi tevdan û xeberdanê me
hewa hêj bêtir kêm dikir. pi ser me re dengê
perwaneyèn vaporan nema dihate bihîstan. Me

dùrebîna xwe xiste rùyê behirê û li dora xwe
temaşa kir. Tu şopa dijmin xuya ne dikir. Me
da rû û hewa pak tenefls kir. Em ji nû ve
vegeriya bûn jiyînê.

Sê rojên din en nû ketine navê. Em rastî
vaporeke barkêş e piçûk hatin. Ne hêjayîtor-
pîdê bû. Lê hevalan gelek li ber min da. Me
jê re torpîdek şand û hingafte orta vaporê.
Binavbûna wê gelek ne ajot. Di vê navê de
şeç. balafirên dijmin ji bejê berê xwe da
bûn behirê.

Dinya tari dibù; me berê xwe da bende-
reke bêterf. CEMÎLÊ TACDO
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I ÇÎROKA TARÎXÎ: |

"' I I I ' RAHBE
Navê wê Honorya bû. Di bajarê Ravnayê

û di sala 417an de ji diya xwe bù bû. Valan-
llnyos birayê wê ê mezin bû. Bavé wan impe-
rator Konstansê m û diya wan imperatoriçe
Plasîdya bù.

Hêj di ciwaniya xwe de bi evînê ket ù zabi-
tek ji serbendèn qesira bavé xwe heband;
hebandineke kûr û dijwar. Lê diya wê a nefis-
mezin li xwe danetani ko keça wè zabiteki ji
xnbitên qesirê bike.

Ma Plasîdya çawan qima xwe bianiya ko
Honorya bibe jina zabiteki adeti. Di bin hikimê
Romayê de kişwerine bêbejmar hebûn. Her
kişwerl melikek û mirekin hebûn. Diviya bù ko
Honorya biba jina mîrekî wan kişweran. Heke
stêrka wê geş hilata ew mir rojekê dibû melîk
û Honorya dibû melike.

Lê Honorya liez dikir; hezkirin zehmet,
evln xurt e. Di ber çavên keçikè de evln di
ser her tişti re bù. Dilê wê qail ne dibû ko
ji bo rajêriya tacekè li evina xwe asê bibe.

De û brayê wê çi dixweslin. Ji xwe re
ji nav mellk *ù xudantacan li mêrekî" bigere,
ne?.... Belê.... bila be.

Honoryê qerara xwe da ù ji xwe re mêrekî ji

tacidar peyda kir. Bi vê bijartinê kêmastke
mezin wê bigihaşia malbata wê. Ji xwe wê
ji ev dixwesl, da ko heyfa xwe ji dé û birayê
xwe hiline; ji wan her du zilamên ko keti bûn
navbera wê ù evina wê. Honaryayê ji xwe
re Etile bijarti bù.

Elîle ew hikimdarê zalim û wehşl bû ko
gava welatek vedigirt ji xwina mirovên ko
şerjêdikirin çem didan herikandin û bi fexr ù
ken digole xelkê dora xwe: Dera ko hespê
min pê lê dike giya nema lê şîn dibin.

Etile piştî ko Kestenteniye sali kir ber*
xwe da impernloriya romani ya roavê.

Ma diya wê, ji Honoryê re ne goti bù ko
ji xwe re ji nav mir û melîkan mêrekî bibijêre.
Etile, ma jê meztir hikimdar hebù. Etile dinya
vegerti bû; mîr ù melikên dinyayê xulamtiya
wî dikirin.

Honoryê rabù ji Etilê re nameye . nivisand
ù digel hinguslilekê ew şande hikimdarê xwin-
rêj. Di nama xwe de, xwe pêşkêşl wî dikir û

digot ko dixwaze bibe jina wl.
Pişti ko qasidê Honoryê bi rê ket diya wê

pê hesiya; enirî. Da eqilê xwe, qerara xwe
da. Ewê keça xwe ji dinyayê nependl bikira.
Hebù ko bi vi awayt evina xwe ji bir bikira.

Di şeveke tari de mewkibeke Imperatori
Ravnayê bi rê diket. Etebeke depdepe; li pé?

û pas ù di her du ali-
j'ên wê de siwarine
zirelipùs. Di erebê de
Plasîdya ù Honoryê
rùnisli bùn. împerelori-
çê keça xwe dibir dêrê.

Erebê ila hevrazê û
qedcreki çù; hejn giha.s-
le ber deriyê avabike
bilind, wek kelehekê.
Ev dêra larikên dinyayê
bù. Imperatoriçe keça
xwe lê de bepis kir ù

vegeriya qesirê.
Honoryê kete bcl-

gihè rahbaii û li ber
qedera xwe u reş stoyê
xwe xwar kir.
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Qnsid giliaşte qera-
rgaba Elilê û bi darl
kel; iinme ù hiugustil
ber pê kirin. Etllé lê
vegerand û got:
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-r- Navê mira Honoryê bi guhê me ve bùye.
Dibéjin ko mira romani çeleng ù spehî ye. J

ber hikimdarê xwlnrêj ve jê re bibêje: « Melîk
Etîle, xezeba Xwedê li rûyê erdê, hakimê kişvver
û welatan, qesabê serê mêran, jina ko ew b

xwe dixwaze, ji xwe re tîne. Ne bewce ye ko
mirekên romani nefsa xwe jê re pêskès bikin .

Etile jina ko dixwaze bikeve paşila wi heke
di qesirau de peyda ne kir; heye ko wê di
koxikan de peyda bike. Di pêşiya leşkerê xwe
de emê di ser sùrehên Ravnayê re derbas
bibin ù texte imperetorên romanan hilweşînin.
0 heke me mire Honoryê ne eciband emê jê
re bibêjin ko xwe bigehine navmaliyên me.
Te seb kir?.... Niho bere.... »

Ralibeke pir, di dêrê de, berê xwe da
liabisa Honoryê ù di dehlîzan re, hêdî ù bê
deng diçù. Gava gihaşte ber deriyê mîrekê
destmala xwe derêxist, hêstir ji çavên xwe
maliştin û li derî da.

Honoryê rabû ser xwe, hêstirên çavên xwe
ziwa kirin ù derî vekir. Rabbê got-ê: Qasidek
ji Ravnayê hatiye ù dixwaze mîrekê bibîne.

Honoryê serê xwe hejand ù Rahbê qasid
derbas kire hundir.

Lûsyos tu kengê 'hati?
Ev bûne sê roj ezbeni.

Qasid Lûsyos tiştê ko Etilê goti bû-yê gote
mira xwe. Honoryê deng ne kir. Pistî bihinekê
jê pirsî:

Li Ravnayê çi heye, çi nlne?
Xwe kar dikin, şer nîzing bûye. Herçi.

diya te li ser înada xwe ye.
Û ew... çawan e?,
Kir
Ew.. ma li Ravnayê jê pêve kes heye

ko ez pê bendewar bibim....
Mireka min, peyayê ko tu dihêjl, yê ko

te heji wl dikir, nema di nav zindiyan de ye.
Kuştine?....
Nizanim, kuştine an wî xwe kuştiye.

Tiştê ez dizanim nema di jiylnê de ye.
Belê kuştine... ji riké min ve ew kuştine..

Honoryê rabù; ji piyan sekini. Çavên wê
en ji hêstiran nermbûyî ji nişkekê ve bi hiş-
kahiya hesinekî hişk bûne û pêtin jê çûn.
Honoryê gote qasid:

Vegerê Ravnayê ù ji diya min re bibêje
ko bi vê kirê hisên dilê min kuştjne; ez nema
ji dêrê derdikevim. 0 carekê din hère nik Etilê
û jê re bibêje; keça ko dixwaze bibe jina te, ewê
ji te re nîvê imperatoriya Romayê bi xwe re
bine. Bila bişîne pey de û birayê min û min
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bixwaze; pê re ji nlvê imperatoriyê. Ji wan
nayê ko daxwaza Etilê bi sùn de vegerinin.

* *

Heyetek ji ba Etilê hati bù Ravnayê.
Heyetê ji Valantinyos re nameyek ani bû. Etilê
xweha împerator, Honoryê dixwest; pè re jt
nîvê Imperatoriyê.

Valantinyos daxwaza Etilê bi sùn de avêt.
Diya Imperetor, Plasidè ji xwe îşê hikû¬
metê ewê digerand fermandarên Romayê
gihandine hev ù leşker berê xwe da sînoranj
bû şer.

Çend sal ketin navê. Honoryê di dêrê de
di nav rahban de ibadeta Xwedè dikir; de û
birayê wê di qadên şer de cehda xwe dikirin
ko li ber eskerên Etilê bisekinin.

Di rasta Ketalonyayê de Etile sikest. Hemî
Ewropayê got ko dinya ji bêla wi xelas bùye.
Leşkerê wi ji slnorên imperatoriya Romayê
bi dur ket.

Zemaneki dirêj kete navê. Ewropayê pêjna
peyayê ko digot « ez li rûyê erdê xezeba
Xwedê me » ne kir.

Valantinyos ji Işê ziwaca xweha xwe bi
Etilê re ji bir kiri bû. Honoryê di dêra tarikên
dinyayê de roj digihandin şevan, şev digihan-
din rojan.
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REQÊ AVÊ
Berî çeildekê du balafirva¬

nën britanî keti bùn behirê.
Di ser behirê re li wan da
bûn. Lê balafirvan dema diker
tin; flùqa kewçûk ya ko di
"balafirê de bù; bi xwe re biri
bùn ù ew nepixandi bùn.

Balafirvan di filûqê de rù-
nişti, li dûrabiya bèhiiê dini-
hêrtin û li hêviya vaporeke
diman. Vaporek wê bibori/a
û ew xelas bikirina.

Ji niskekè ve filnqe hejiya.
Qey tişteki di bin re debfdida
filûqê. Balafirvanan texmina
noqavekêkiri bù. Digotin, heye
ko noqavek li biné behirê ye
û dike derkeve rû. Zùka bi
çend derbên bêran ji wè derê
bi dur ketin. Lê filùqe ji nù
ve hejiya. Ma noqavè di bin
re dida pey wan. Ji xwe vê
carê filùqe welê hejiya ko qey
wê ji cih rabiwa û bi hewa
biketa.

Lê piştî bihinekê filùqe

danî ù di rex wê re serê ce-
nawireki xuya kir. Serikî gir,
stoki dirêj ù çavine çilmisi.
Wî tebayi midekî li balafirva¬
nan teniaşa kir ù noqî avê bù.

Hert tişt dihate bîra bala¬
firvanan. Cenawirê behirê, yê
ko peyaki an golikeki bêî ko
bicù dadiquitine... mare behi¬
rê... yê bi 10-15 gazan dirêj...

Bivê nevê tirs giha bù ba¬

lafirvanan. Ew di van texmina
de bùn ko wi tebayi ji nù ve
xuya kir... noqî avê bù.. çend
carên din xwe şanî da.

Balafirvan hêj nù ji mirinê
xelas bù bùn. Gelo ji nù ve
da bûn riya hal-nehatè. Qerara
xwe dan ko li ber xwe bidin.

Di biné filûqê de werisekî
dirêj hebû. Balafirvanan ew
xiste destên xwe ù gava serè
wi tebayi ji nù ve xuya kir,
bi werîs bera wi dan. Teba
noqî avê bù werîs jî ji destên
wan şemilî ù bi lez çù; qey
yekî ew ji behirê dikişand.
Dawiyê werisê dirêj nema çù
ù sekini.

Balafirvanan serê xwe ra¬
kir ù li dora xwe nihêrt. Çi^
bibinin, vaporeke ingilîzî e

piçûk li nîzingî wan sekiniye.
Vapor hâte rex filûqê û bala¬
firvan hilkişiyan ser.

Balafirvanan gava ji kap-
tanê vaporê re biserhatiya xwe
qise kirin ù qala ]jwî tebayî
kirin jê zanin ko ew teba reqê
behirê ye ù xêta wi vaporê
ew ditine.

Belè balafirvanan gava bi
weris li reqê avê da bùn req
werîs kiri bù devê xwe ù çû
bù heta nîzingî vaporê ù li rex
wê da bû rù. Xelkê vaporê
gava reqek, di devê wi de
werîs ditin li xwe hisyar bûn
ù dora xwe teftiş kirin û filû¬
qa balafirvanan ditin.

Kaptan gote balafirvanan:
Herweki min ji we re gotiye
ew teba reqê behirê ye û di van
behiran de gelek ji van hey¬
wanan têne ditin. Heywanine
bêzerer in; lê carina henekan
dikin ù pê xelkê ditirsinin.

DILAWER ÇARPÎNE

Elîlè, ji nù ve, berda bù tixùbên impera¬
toriyê; pèsdarên wî qesta' Ravnayê dikirin.

Valantinyos fermandar gihandine hev û

şewireke gitan danî; esker şandine tixùban.
Etile dihat ji bona ko Honoryê bibe. De û

bira qerara xwe dan. Ewê Honoryê bi yekî
re'bizewicnndina. Bi vî awayî Etile bigihişla
Ravnayê ji Honoryê ne dibû jina wi.

Ji nedimên qesirê mirovekî sere bijarti'
bùn; wê bihiwa mêrê Honoryê.

Honoryê ji dêrê derêxislin. Giregirên welêt
vexwendin; dawela Honoryê wè ş;ihinet biki-
rana. Valantinyos da zanin ko dost ù hevalê
wi fermandar Vhmvos wê bibe mêrê Honoryê
ù wê bibe mcliké ki.şwereki Romayê.

Honoryê bè dilê xwe bù jina Vlanyos.
Sahinela dawelè héj xelas ne bù bù ko

qasidek ji tixùban hal. Etile miri bù.

Sajii bi xelkè Romayê ket. Daweta Honoryê
duta şaliinet kirin. Honoryê bi xwe di sine
de bù.

Etile keçeke qranéii Geimanistanê anî bù.
Di şeva dawelè de Etile serxweş keti bû. Keçikè

ji yekî din liez dikir. Etile mest û bêhiş ù bel
ko cilên xwe*ji xwe bike keti bù texte ziwacê.
Keça qranê Germanislanê gava li mêrê xwe
ê bêhis fedkiri, xencera wi ket ber çavên wê.
Keçikè xencer ji kalail kişand û ew di siiiga
Etilê ra kir. Etile nema hişyar bû. Şahî bi
Ewropayê ket.

Honoryê bi mêrê xwe re nikarî bû biji.
Pi.şli kuştina Etilê, birayê wê ji nema zor
dida-yê. Honoryê terka mêrê xwe da ù vege- ,

riya dêrê. Qewiti li rahbaïf kir ù got: Ez jl
wek we ralibek im; ji niho û pêde min bi
awaki din bi nav mekin. Ji min re jl bi tenê
Rahbe dibéjin.

Honoryê di dêrê de çiqas émir kir, kesî
pê nizani.

împerator Valantinyos beriya xweha xwe
ù di sala 455an de mir.

Di gortistana wê dêrê de kêlek heye,
kêleke sade ù rahet. Li ser kêlê ev gotin
nivisandi ye: RAHBE.

Dihok: 24 Tîrmeh 1943 BIŞARÊ SEGMAN
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NÊÇÎR
<r Ji axayë min è délai, sèxè a

u nêçirvanan Lezgîn axa ra »

2

Di hejmara Ronahiyê a 16an da min bendek
li ser nêçîrê, nêçîra ko di welatê me da dibe,
nivîsî bû, Ji ber ko bend pir dirêj bû bû, min
hin nêçîr serpilkî nivîsîn ù nêçîra teyran jî
h,êlek hişti bû. Herwekî di dawiya bendê da
min ji xwandevanên Ronahiyê ra goti bû, ev e

ez awayê xwedî kirin û daxistina teyrên nê¬

çîrê jî bi bendeke xweser berpeyî wan
dikim.

Yek jî di benda berî vê da min nêçîra
kêvroşkan yekcar serpilkî nivîsî bù, Ji ber
ko her kes agahî vê nêçîra han e, min ne
xwasti bù bi dirêjkirina wê xwandevanên délai
kiz bikim. Lê paşêj xwediyê Ronahi\ê di vî
warî da gazind li min kir. Li ser daxwaza wî
jî, di dawiya bendê da ezê carekê din vegerim
ser nêçîra kêvroşkan.
XWEDIKIRIN Û DAXISTINA TEYRAN:

Di benda berî vê da me goti bù ko dema
teyran bi. tore digirin, lier du çavén wan di-
dirûn. Qesda wan ji çavdirùtinê, ji bo heya
hînî dengê mirov bûne ko netirsin. Piştî ko
teyr çavdirûtî û pergirêdayî digehe destê nê¬

çîrvanê xwe; berî her liştî jê ra sê tiştan
pêk tîne:

1 Kostek, ji çermekî nerm~ù délai tête
çêkirin ko dikeve her du lingên teyr ù ji bo
pê girtine dûvikek pê va ye. Ev dùvik ji bo
pê girtina nêçîrvan e. Di serê dùvik da xelekek
heye ko benekî xurt ù sê-çar gazan dirêj jî pê
va dikin.

2 Veniştek, ji sê daran tê çêkirin ko wekî
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kursiyekê ye. Çi gava kostek êxistin lingên teyr,
li ser veniştekê datînin û benê bi kosteké va
bi veniştekê va girêdidin; da ko nefire.

3 Lepik, ev jî ji çermekî xurt tête çê¬

kirin, da ko nêçîrvan têxe destê xwe ù teyr
rake ser. Ji ber ko rojê du-sê caran gerandina .

teyr divê, bê lepik rakirina wî ne mikûn e; di
roja pêsin da pêkanîna lepikê hewce ye.

Piştî ko ev her sê tiştên han pêk hatin,
deh rojan teyr çavdirûtî dimîne û rojê du-sê
caran tê gerandin. Rojê du caran jî jê ra goştê
mirîşkan tê dayîn; lê bi şertê ko ter nebe.
Di roja pêşin da heya ko qenc dadikeve nê¬
çîrê, têrkirina ter ne dirist e. Teyr çiqas qels
û jar bikeve, ewçend zû dadikeve nêçîrê. Teyrê
xurt û qelew, kêm caran dadikevin nêçîrê û
pir caran di çaxa daxistinê da direvin.

Gava roja dehan hat, çavên teyr di nav ko-
mek peya da vedikin. Ji ber ko di vê demê
da hînî deng û pêjna mirovan bûye, nema
ditirse ù hovîtiyan şanî dide. Ji vê bi şûn da,
wî hînî seyên nêçîrê dikin. Êdî çi gava bibin
gerê, divê se jî bi nêçîrvan ra bin.

Heftekê jî ko holê derbas bù, benê bi ko¬
steké va bi qasî bîst gazan dirêj dikin. Êdîji
wê rojê pê va nema wekî berê goşt tavêjin
nav lingên wî. Divê nêçîrvan dùrî veniştekê
bisekine ù goşt râveyî bike û « hay » ke. Bi
haykirinê ra li nêçîrvan dinêre û goşt dibîne.
Hînga bi firekê ra li ser destê nêçîrvan vedine
û goşt dixwe.

Piştî ko deh rojên xwe jî holê derbas
kirin ù hinekî çêtir aşine bù, bi navê «gurê»
benekî du sedsè sed gaz dirêj çêdikin ko
daketina teyr hingê dest pê dike. Gava dixwa¬
zin teyr li ser gurê berdin, divê li nava gund
bi derkevin û herin cihekî dûz. Vè carê li

	 __ sùna lepikekê dudu divên. Ji
ber ko lier seriyekî gurê
mirovek pê digire, wê gavé,
benê ko bi xeleka koslekê va
Vedikin ù serê gurê di nava
xelekê ra derbas dikin.

Dema mirovê hember hay
dike, teyr bervê diniré, goşt
di dést da dibîne û difire diçe
goşt. Bi vî awayî her du miro¬
vên ko bi seriyên gurê girtî, her
yek car pêne caran gaziyê dike
ù piştî ko du nikul goşt bidê,
ê mayî jê didize. Ev kira han
her roj du caran di demên
taştê û şîva teyr da çêdibin.

Roja pêşîn li ser gurê, car
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caran teyr revê dixwaze. Lê gava'nikare xwe ji
gurê xilas bike, êdî revê ji bîr dike û dixwaze
zikê xwe holê ter bike. Çiqasa roj bi nav daterin
teyr ewçend aşine û hîn dibe. Bi vê rêzika han
kîjan teyrê çetin be, di bîst rojan da li ser gurê
fêr dibe. Çi gava di firînê da 1er xwe ber¬
da biniya gurê; hînga nêçîrvan bawer dibe
ko teyrê wî kedî bûye. Ji vê xwe berdana
teyr a bin gurê ye Lko bi hînkirina teyr a

nêçîrê ra daxistin dibéjin. Anê daketina
teyr a bin gurê.

Çi gava teyr qenc di bin gurê ra ' firî,
sê-çar rojan jî dîsa du mirov, lê bê gur, wî
hay dikin û şîv ù taşteya wî didinê. Paşê
hînga dikarin bibin nêçîrê.
TLLE-BÛNA- TEYRAN:

Her sal di çilê Havînê da teyrên nêçîrê
pûrta xwe diweşînin ko bi vê ra « tùle » dibê-
jin.^Tûle-bûn nîzîkî sê mehan dûm dike. Çil
rojên pêşîn pùrtê diweşîne û çil rojên dawiyê
pûrt pê tê. Di vê midetê da, teyr pir qels bibe
ù hewceyî xizmetekî mezin e.

Di meha Biharê a dawiyê da divê nêçîrvan
di odeya ko dike teyr bi xwedî bike da hin qesîl
(hêşinayî) biçîne. Gava ket serê Havînê, pûrta
teyr rengê xwe digihare, pirçazkî dibe ù dest
bi weşînê dike. Hînga divê nêçîrvan kostekê ji
lingên ter bi derxe û berde nava odê. Her¬
wekî di hêleke odê da qesîl heye; li du hêlên
din yekê teştek av ù yekê jî hin axa paqij da-
tînin ù derî li ser dadidin. Rojê carê divê qesîl
bête avdan, ava testé bête giharîn û ax bête
tevdan. Teyr jî her roj sê-çar caran di _qesîlê
da diçêre, di testa avê da xwe dişo û di axê de
vedigevize. Di vê mideta han da kêm caran
ji teyr ra goşt tê dayîn. Piştî sê mehan pûrteke
nuh pê tê ù vedigere halê berê. Teyrê ko Ha¬

vînê ev tiştên han jê ra pêk neyên, parla wî
pir kirêt diweşe ù kirêt hişîn tê ù nema bi
kêrê nêçîrê tê; ji ber ko perên wî xar ù be-
lovaca hişîn tên ù bi kêrî firîna xurt nayê.

Nêçîrvanê leyrê nêçîrê, lier sê mehên xwe
en Havînê bi. tevayî di xizmeta teyr da dibore.
Ji bo vê ye ko her kes nikare wan bi xwedî
bike ù en ko bi xwedî dikin jî jê ra xulamekî
xweser digirin da ko dirêjiya salé pê mijûl bibe.
NÊÇÎRA KÊYKOŞKAX:

Ji ber ko di benda berî vê da min nêçîra
kêvroşkan serpilkî nivîsî bû; li ser daxwaza
xwediyê Ronahiyê carekê din emvegerîn vî warî.
Nêçîra kêvroşkan bi tajiyan gelekî e xweş e.

Ji ber Tvo çar-pênc salan min ev nêçîr kiriye;
pir û hindik agahiya min jê heye.

En ko ev nêçîr ne kiri bin, welê dizanin ko

ev nêçîr ne hwceyt zanlnê ye. Bi tenê kêvroşk
girtin karê tajiyan e. Lê a rast ew e ko di nê¬

çîra han da agahî û serwextiya nêçîrvan du
par û xurtî û jêhatî bûna tajiyan pareke nêçîrê
ji xwe digire. Ew tajiyê ko di destê nêçîrvanekî
nezan da rojê du kêvroşkan bikare bigire,
teqez di destê nêçîrvanê serwext da pênc-şeş
heban digire. Zanîn û serwextiya nêçîrvan di
warên han da ye.

1 Eerî her tiştî cihê ko kêvroşk tê da
vedişire çak nas dike û berî ko birinê tajî
biskè jê ra kêvroşk radike.
^ 2 ; Merasê xweş~digire; da ko ^kêvroşk
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dur bas nedin. Kêvroşkên ko dur baz din pir
caran li pêş tajiyan wenda dibin.

3 KêvroŞkê xurt an qels [1] ji cihê wî
dizane û tajiyê xwe bera ê xurt nade.

4 Heke ji tajîkî pirtir bi nêçîrvan ra
hebin, yekî li bilindcihan dihêle. Ji ber ko
her du lingên kêvroşkan en pêşîn ji en paşin
pir kintir in, her dem çavê wî li bilindcihan e;
çima ko li ber kaşan pir xurt direve. Gava
nêçîrvan tajiyekî xwe li gazé dihêle, heya kê-
vroşk digehe gazé qenc diweste. Hînga ew
tajiyê vehêsî bi gengazî nêçîra xwe digire.

DI vè nêçîra han da awayê xwedîkirina

tajiyan jl hewceyl hinek zanîn, an bala xwe
danê ye. Ev xwedîkirina han jî bi pêkanîna
car tiştan dibe:

1 Xwarin, di heftê da qe ne car caran
şîranî û car caran jî avsîr (ji rûn an ava
goşt ù nan ù sîrê çêdibe ) dayîn.

2 Ji bo nermhiştina pişta tajî cileke ber-
kulav ù germ li piştê Şidandin.

3 Heftê du caran pista tajî bi ava germ
ù sawùnê şûştin û qenc mist'dan.

4 Ji bo parastina birinê tajî, her gav
girêdayî hiştin.

Ji bo vê ye ko her pêne mehên nêçîrê
( mehek paîz, sê meh
zivistan û mehek bihar )
nêçîrvanê serwext taji-
yên xwe girêdayî dihêle.
Bi tenê rojê sê caran
digerîne.
AWAYÊ NÊÇÎRÊ:

Nêçîra kêvroşkanbi
tajiyan; awayê çaktir, bi
girtina merasê dibe.
Meras, * di rexj hev ra
meşîna nêçîrvanan ra,
tê gotin. Dema nêçîr¬
van degehên cihê nêçî¬
rê, wekî kevanekî an
hîva nuh nîvgovendekê
digirin ù di erdê bi
guman da diçin û tên.
Di pêş ù rex xwe da
çi hij, dirî û tûpên ko
bibînin kevir dikin.
Divê navbera her du
peyan sê-çar gaz hebin.
Gava fireyiya navbera
peyan ji vê pirtir be,
pir mikùn e ko kêv-
roşk ranebe.

Heke tajî yek be,
meras jî li goreyî wê
kin tê girtin ù tajî dixin
nîveka merasê. Na gava
tajî dudu bin, her yekî
didin hèleke merasê.
Heke tajî ji dudùyan
pirtir bin en mayî diê-
xin nîveka merasê. Lê
her hal tajiyên qenc
didin peran û en qels
diêxin nîvekè. Meràsa
ko çak bête girtin, té
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Pi R A TORE
Hilkisî me çûmejorê her du rex min bend û rez
Min di pirek tê ji taré ker di ber da tê bi lez
Haie nîzîk rojbixêrek da à wek min dil bi xem
Pirebî bù por-sipi bù taqî-reş bû rû gewez
Min ji pire xweş dipirsi: eymetêluj'kù ve tê ?!..
Go ji Sérié diçme Bêrtê, xûniya romî me ez

Xan û eywan kirne wêran mêr û jin ser jê kirin .

Min go pîrê qey tu kurd î? cûye lilyên xwe bi gez
Belki benda rez bi guh bit dengê 'xwe pir hilmeke

Pir ditirsim ez ji derbê singûgê romc teres.
Min digot: -axa ù beg; wê go: kurê -min guh medè

Ew siuan in sermiyan in dane gurgan colê pez
Min kurek tenha heye ew şandî bajêr medresè,
Wê du sê pirs bo me goti pê helandi ccrg û bez,
Goti dayê em dixwinin wek Cegerxùn gotiye;
Zû bixwinin hev bibinin. biçne Kurdistan bi lez.
	 CEGERXWÎN

da kêvroşk dur nareve. Heke kêvroşk dur
nereve, tajiyê çak di nîv kilomètre û hîn hin-
diktir da digire.

Kêvroşk ko bi çavpehnî ù teresiyê hatine
nasîn, carcaran ranabin. Qewimiye ko nêçîrvan
pê li serê wî kiriye ù di bin linge xwe da
girtiye. li bo vê di girtina merasê da divê nê¬

çîrvan gelekî serwext be ko kêvroşk bi sùn
xwe da nehêle ù jê derbas nebe.
SOWA (UNS) TAJIYAN:

Sowa tajiyan jî wek en hespan gelek inilé
ne bi nav û binyat in. Ji bo naskirinê, sowa
hespan bi navê xwediyên ko li cem hatine
nasîn; lê ji bona tajiyan tiştekî holê ne fikirl-
ne. Bi tenê, en ko tajî pir bi xwedî kirine
dizanin; an bîr dibin ko wek hespan, an mîna
seyên mayî tajiyan jî sowên wan ji hev cida
ne. Herwekî me li jor gotî, çima ko ji lier
sowekê ra navek ne hatiye xweya kirin, di
vir da emê nikari bin sowên wan ji hev ve-
qetînin. Lê di vî warî da di destê me da
delîlek heye ko ji tajiyên çak cewrên çak, ji
en bêkér jî cewrên bêkêr dadikevin.

Ji bona zanîna çakiya tajîkî çend ntşanhene
ko nêçîrvan tajiyê çak ji ê bêkêr bi der diêxe.

Serî: tajiyê çak bêvildirêj û qoçê sêrî tùj
ù bilind dibe.

Pîsîr: pîsîra fere û daket! nlşana xurti û
revê ye.

Pişt: kîjan tajî mûfirkén pisté zédetir bin
ewçend beza dibe.

Bi van nîşanên han ji nêçîrvanekî ra mi-
kûn e ko tajiyê jêhatî ji ê bêkêr binase. Pistî
ko me benda xwe hinde dirêj kir, heke me
xwandevan hinekî serwext kiri bin ew jî bas e.

__ 	 OSMAN SEBRÎ
[I] Kêvroşkên qiracan, nemaze en ko di her

kaşên bi çeqçeq da bi cih dibin gelekî e beza û
xurt in. Ev celeb kevroşk e pişthişîn in. Kevroşkên
kepîr û çiyan ne ewçend e xurt in û sorik dibin.

HEY KURD
Ser ji xew rake binêre ro ji blreê da der e
Guh bidêre çarkenarên te bi halan û ser e

Zani Jie.'ey^milet im ev dem ne^ya razan û xew
Ev dema gurmên û ceng û top û tîp û leşker e

Sed wekî Guhderz û Ristem wan bi te'deng
[ da cihan

Ma ne Şerm e ko di' îro mayî bê mîr û sere
Pir nexweŞ I ev du sed sal bù li te jana zirav
Şêx ù axa bûne mîqrob ketne laşê tey zer e

Dijminê meztir ji van bê xwendin ù nazanîye
Korî û nayektî ù bê bextî zanim sê ser e.
Ev welatê wek bjhuşt bû, bûye zîndan gor û

[teng
Dîl û gerden-xwar î tek da bê şibakVi pencerê
Ev çi ye ey milet im bê dost û dijmin bê jimar
Rêçika ko şêx ù axa dane ber te, tê mère.
Şêx ne dilxwazê te ye, lê rencberê navê xwe ye.
Tekyexana wî di vê tè da hebin çendkerkere
Èw bl xwt parsê dikin kengê Xwedê ev gotiye?
Ma kiramel tizbî ye, yan top û tang û qumberé?
Xaniyê axa mezin her dem di ser gundan bilind
Lîs ù hêlîna dlzayê wek Şikeftan sê der e.
Ma ne bes ey milet im van rîp û xapan ber-

[ de zû
Ev riya rast ù dirist e, bes Cegerxwîn rêber e.

CEGERXWÎN

XIYAL
Ey bira hon çend şirîn in ber dilê boti gelek
Çù ji desl me ev welat ù Şernex ù Birca-belek
Deşt ù zozan û çiya ew mane bê nêçîr ù rav
Desta Dêrgul tu biner Gever û ser re çirav
Deşt û zozan bi tixwîb in, bi Gever paşê Şikêr
Qedrê vê axê bizanin me'den e tev de bi zêr
Xeml ù rewşa vê Çiravê, Kaniya-reş warê Mîr
Xwezka ez tê de sivan bam, min bixwara nan

[ û şîr
Ser ber û ferşan dibinim şiklê nîsk û cew,

[ genim.
Ev welatek pir ecêb e, ez ji kêfan dikenim
Ger bi sê mangên Biharê, lê bimînî ta Pehîz
Ma çi ye Lêman'-ù Monblanfl'] zédetir sed car

" [ ezîz
Ê nedîtî çi dizanit em ji çi behsê dikîn
Her tenê em pê dizanin lewre hinde dilkul în
Botiyê bêkès erê hêvî heye êdî bijî
Piştî van xewin ù xiyalan* te ne ma eql û mejî.

M. E. BOTÎ
(1) Gol û çiyayine Swîçrê.
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SÈR Û MIŞK Ù ROVÎ
Carekê Şêr li roviyekî rast hat ko hirmêk

di devê wî de ye. Çaxa çavê wî li hirmiyê
ket; ji rovî re got: Seyda ev çi ye tu dixwi?

Ezbenî, hirmê ye
Hirmê çi ye seyda?
Hirmê bi daran - ve çêdibin; tiştekî

şêrîn ù xweş e.
Li kû peyda didin ezbenî?
Va ye, li serê vî çiyayî, bêjimar ù pir

in. Te divê em herin şanî te bidim.
De fermù seyda em herin

Her diwan dane rê ù çùn; li hirmiyekê
rast hatin. Qurmê wê stùr ù serê wê bilind;
hirmê lê xuya dikin. Şêrê dilbijok dey li
rovî kir ù got:

Seyda, çawa têne xwarê?
Ezbenî em rovî dûvê xwe lêdixin ù

diweşînin, zù zû...
Sèr dûvê xwe daweşand-ê ù lêda. Lê tu

kêr pê ne kir. Li rovî zîvirî ù got:
Ezbenî ka naweşin.

Wî lê vegerand ù got: Ezbenî xurtiya we
şêran di nav milên we de ye, pista xwe bidi-yê
û bihejinî.

Piştî ko şêr pista xwe da-yê li seyda

«Si,-

S A G I R 1 E N
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vegeriya ù got: Ka nakevin ezbenî:
Rovî çavê wî li fen û fûtan bû. Jê re got:

Ezê te bi darê ve girêdim, da tu kari bî darê
bihejinî.

Şêr got: min girêde.
Roviyê çeleng û sivik hinek roviyên dewa-

ran anîn ù li bêjina şêr ù darê, ji qirikê heta
neynùkan gerand û lê hişt heya, danê êvarê.
Rovî tiliya xwe lê da,' dî ko hişk bùye ù tin-
gînî jê tê. Dêy lê kir û got:

De xwe veweşîne ù bihejîne.
Çawa şêr xwe veweşad, parsiwên wî gihan

' hev. !fêr li rovî vegerand ù got:
Rovî mal-wêran, zù min veke; lê ez

mirim.
Rovî lê vegerand û got: De bimire sehê

pîs. Ji berê de me şêr bi daran ve girêdanê;
da yekî dî weke te bi vî çiyayî nekevî.

Rovî wilo got, da rê ù çù. Çend rojan
şêrê xtfînxwar û merkuj bi darê ve girêdayî
ma. Paşê mişkek li biniya nigè wî çù û hat.
Şêr li biniya xwe nerî ù got, ev kî ye. Gidi-
yano, bê tu min venakî, ez mirim.

Mişk serê xwe rakir ù got: Paşa kê wilo
li te kiriye. Dilê min li te dişewitê. Lê ji berê
de hon mezin ù serek hevalên pîs û qeşme-
ran in. Ne em bin, herdem rovî û teba wê

	 wilo li we bikin.
Şêrê girêdayî û gerden-

xwar nikare dengê xwe bikê û
tiştekî lê vegerîne. Bi tenê
bi Iavlav û dilek jê hêvî dikir
ù digot:

Ezbenî, de ka min
berde, paşê emê ji xwe re
bipeyivin.

Mişkê guhpan ù bilind
serê xwe rakirr çù û hat, bi
diranan serîkî duhêlan jêkTr
ù li darê zîvirî.

Piştî ko şêr ji vî derdî
ûlitî li xwe û li mişkê bi
paye ù tirek dinêrî û çav lê
sor dibûn. Şêr tif xwe dikê
ù di dilê xwe de dibêjê; Tift
li vî welatî be ko rovî miro-
mirovan girêdide û mişk mi¬
rovan berdide.

Şêr dil-nexweş û serberjêr
da rê çû.... her çû.

Dibéjin ji wê çaxê de şêr
di welatê me de ne mane.

Amûdê: 29/7/943
BRAHÎMÊ IsaLONDRÊ
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DÎROKA
JlNA NAPOLYON

¤ Gava welatek bindest bû.
jl welatiyê
tenè riyek
serxw'ebûn
mirin ».

2
JÎNA DIBISTANÊ:

bî ruine t ru
dimine: Di
û ozadiyê

Napolyon

bi-
riya

da

Bi qasi ko dlroknivlsan der he¬
qê jina Napolyon a tevayî da pir
û hindik zanîneke ter gihandine ber
destê me; di aliyê jina wi a dibi¬
stanê va gelekî bi sùn da mane.
Gava ez dlroknivison dibêjim, bi
tenê qesda wan camêrên ko nivîsa-
rèn wan gthane me dikim; anê dî-
roknivîs, an nivîsenanê i ohelata ni-
zim. Heyeko dirokniyîsén Ewropa¬
yê, nemaze en frensizan ev aliyê
han ji bi temamî nlvisi bin, lê mi¬
xabin ko ji neagahiya me a zima¬
nè wan, em ji nivisana vê héla
dtroka serdarê freng bê par kirin.
Ji bo vê ye ko em, di vî warl da
bi nivisana vi tiştê hindik bes dikin.

Gava Napolyon pê kire sala
şeşan, bavé wi, ew li Ejaksiyoyê
existe dibistaneke destpêkl ( ibtidaî ) da ko
tê da pêşiyên xwandin û nivîsandine hin bibe.
Tevl biçùkiya xwe, Napolyon bi sergermî û
şerûtiya xwe di nav hevalan da xweya bû bû.
Hingê bi ser û pêça xwe geleki I di hevdaketi
bû. Pir caran bi rê diçû, gorê wl dadiketin
ser rûyê pêlavê û di xwe ra ne didin ko
hilkişlne. Bi carekê nizanî bû, an hez ne dikir
ko wekî hevalan ser û sekeyê xwe girêde û
xwe dùzan jbike. Tevî yeka han jl gelekî ji xwe
1 razî ù kes di ser xwe ra nedizanl; an ne
dixwest bi vê yeka han bawer be.

Dibéjin di vê dibistana han a biçûk da
keçeke heft-heşt sali hebû ko Napolyon
pir mêla xwe dabù-ê. Di demên vehêsînê
( tenefis ) da, Napolyonê her biçûk destê xwe
diêxist destê keçikè û pê ra digerl. Bi vi halê
dihevdaketi hevaliyà wl bi keçikè ra, hevalên
wl pê dikenandin û dikirin armanca tewz û
tinazên wan. Napolyon ji van tewzên çavnebar.
geleki kiz dibù; lê herweki nablniye, di xwe va
derbas dikirin. Çi gava tinazker xam dikirin û

bi peyiv û axaflinê dilehiyan; hingê xwina wl
a korstkl di rehan da germ dibù û bê ko
dawiyê birame an piraniya wan bifikire, weki
birûské xwe davête ser wan. Bi destsivikiyeke
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ecêb, bi kolman û pinan welê li herçar hêlan
dixisl ko en pêş xwe mat û şaş dihlstin ù

direvandin. Paşê bi dilgirl vedigerl cem hevala
xwe ù dîsa destê xwe diêxiste destê wê û ji
nû va digerl. Bi vi awayî tirseke ecêb xisti
bû zikê berber an çavnebarên xwe. Ev bi kêr-
hatin ù serùti li aliki û hezkirina dengê topa
kiçik ù listika wi a bi zarokan ra ko bêhna
rê ù rêzanên leşkeri jê dihatin li aliyê din,
ramana êxistina Napolyon a dibistana' herbiyê
da ber bavé wi.

Pistî ko Napolyon dibistana destpêkl a
Ejaksiyoyê kuta kir ji bo ko bikari be hère di¬
bistana herbiyê diviya bû hineki zimanè firan-
sizl hin bibe. Ji bo vê yekê bavé wi, ew tevl
birayê wi Jozêf existe dibistana Otûnê ko
çend mehan tê da bingehê zimanè firansizl
fêr bibim da ko bikari bin di dibistana nuh da
bi hevalên xwe en pêşende ra bixwînin.
DIBISTANA BRIYAN A HERBIYÊ:

Hingê li nav Franseyê diwazde dibistanên
herbiyê en destpêkl hebûn ko ev dibistana
Briyanê yek ji van diwazdehan bû. Her sal ji
sefên van her dibistaneke ê dawiyê sê zaro-
kên bi kêrhatitir dibijartin û dişandin dibis¬
tana Parîsê a herbiyê: ji bo ko tè da zabit
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bi derkevin. Sagirdèn dibistana Briyenê jî wek
dibistanèn herbiyê en mayî hemî ji zarokên
malmezinan bûn. Wê çaxê hemî malmezinan
zarokên xwe bê dibistanèn herbiyê ne diêxistin
en din. Bi çav wan bijîşkî, avokatî, mihen-
dîsî karê wan kesan bù ko nizanin bikujin û
bimirin. Di demekê holê da û bi aqilê han,
gava kurê malmezinan bi berîkên tijî, gùrî ù
oflazî di dibistana Briyenê da dixwandin, kurê
avokat Karlo Bonapart Napolyon bi berîka xwe
a vala hat kete nav vê konia torinan. Ew tc-ri-
nên ko dema xwe bi lîstik ù henekan diboran-
din ù bi nav û ritbeyên bav û malbatên xwe
bi ser hev da gûrî ù oflazî dikirin, Napolyon
di nav xwe da tijtekî bêkêr, reben ù. qeşmer
didîtin. Heke li sùna Napolyon zarokekî din
bûya, teqez de xwe di nav wan torinên dew¬
lemend û serbilind da pir biçûk bidîta. Lê
Napolyon bi vê yeka han sernizim ne bù. Ji
xwe serbilindî û oflaziya hevalên wî a vala bù
ko cane wî ê gewherfeşan ji vê bêrètiya han
hişyar kir ù ramana bêbihatiya malbatan li ser
kuran di wê demê da existe dilê wî. Di vê
dibistanê da ji ber peya malbalî û dewle-
mendiyê Napolyon pir tehlî ji hevalên xwe
dîti bûn ko di rojên xurtî ù serbilindiya xwe
da bi tenê rûmela jêhatî bùn ù bikêrhatinê
digirt.

Napolyon salên xwe en pêşin di dibistana
Briyenê da holê bi bivanî ù dùrî hevalan

KÎMYAXANEYÊN INGILISTANÊ JÎ JI BO ZEFERÊ DIXEBITIN

derbas kirin. Ew hevalên ko di nîzîkayiya wan
da xwe biçûk û şermisar didît. Gava di nav
wan hevalên gûi- û qiros da ji xwe ra hogirek
ne dît; bi carekê xwe avête himbêza kitêbên
Xwe ù gelekî jê destkewtî bù. Destkewtineke
welê ko bi lier awayî xwandinê bi ser hevalên
xwe ket ù nema riya xwe di ser ra girtine ji
wan ra vekirî hişt.

Lê vê bi tenê mayîna han û xebata xurt
a ko di geliyên wê da dikir, şopeke kùr ù
dur li ser cendekê Napolyon hiçt ù dirêjiya
emrê xwe jê safî ne bù. lier pêne salên ko
di dibislana Briyenê da derbas kirin û es,
derd ù kulên ko bi hevaliya kurên malmezi¬
nan ra dîtin, ji ber vê yekê westa ko gîhande
xwe bejna wî gelekî qels û kin hîşt; çima ko
hîn cendekê wî xwe ne girti bù.

Di dibistanê da sê dersan bi carekê serê
Napolyon girti bù. Hîsab, tarîx û cixrafiya.
Di dersa hîsèb da ji biçûkiyê va jêhatî bùne-
ke ecêb nîşan da bû ko bi zîrekiya di vê dersê
da hezkirina mamostayèn xwe kar kiri bû.
Ji bo vê, pir caran mamoslan Napolyanê kiçik
vedixwandin ser sifra xwe û dilê wî geş
dikirin.

Piştî vê dersê, kêfa wî ji cixrafiyê ra di¬
hat; her wekî di biçûkiya xwe da ew karê
mezin ( serekiya hemî Ewropayê ) da be ber
çavên xwe, lier ù lier xerîte hîn dikirin. Heye
ko Napolyn ji mamostan çêtir "xerîte ji ber

dizanin.
Hele xwendina ki¬

têbên dîrokê ( tarîx )
mijùliya wî a her dem
bù. Wî dixwast ji van
kitêban rabûn ù ketina
miletan hîn bibe ù ka
peyayên mezin çawan
bi mêranî ù jêhatî bùna
xwe gîbane cinên bilin-
tir. Dixwast vê^zani be,
heya rojekê ko mezin
bù de ç/ilo xwe bige-
hîne nav ù dengê peya¬

yên dîrokê 'ù navê"xwe
di serhêla navên hemi-
van da bide nivîsîn."

Sala 1784an hat,
Napolyon di sefê dibis¬
tana Briyenê ê paşîn
da bù. Wê salé zivis-
taneke sar hat û ber-
feke mezin ket. PêŞÎ û
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dorhêlên dibistanê ji berfê ù
bîsoyên wê hati bûn por kirin.
Şagirtan nema dikari bùn bi
lîstikên xwe en adetî rabin. Ji
ber vê bêhna hemiyan teng
bû. Wê gavé liştek hâte bira
Napolyon ko ji wê berfê
kelehekê ava ke, dorhêlê wê
bi bedeneke berfin rake û di
ber wê bedenê da jî kozik û
çeperan çêbike. Paşê çagirtan
bike du biran. Birek di kelehê
da bimîne ji bo parastinê,
birê din ji bo siandinêji der
da dirêjê bike. Vê ramana Na¬
polyon li nik mezinan cih girt
û emra çêkirina kelehê, beden
û çeperên wê spartinê.

Li ser vê ramanê, holê
bi vî awayî, di rojekê da hemî
şagirtên dibistanê keti bùn
bin destê Napolyon. Ew wekî
ferfendarekî kevin ù ceribî
kete nava hevalan û keleh,
beden ù çeper bi wan dane
çêkirin. Ew hevalên ko berî
çend salan bi çavekî kiçik li
Napolyon dinêrîn, îro bê gotin
di bin destê wî da dixebitin.
Bi şarezayiya Napolyon keleh,
beden ù çeperên di doré da
ewçend xweş çê bù bûn ko
xelkê bajêr dihatin ù bi çavi-
ne ecêbmayî li wan dîwarên
berfîn en délai dinêrîn. Di wî
emirê biçùk da, vê kira han ji mirovên dûrbîn
ra didane zanîn ko Napolyon de bibe peyakî
mezin.

Şer dest pê kir lê Napolyon ne kete nav
her du hêlan yekê. Wî ji bo xwe di nav
her du hêlan da jî kar dît. Herwekî hevalên
xwe kiri bûn du biran ù yek êxisti bù nav
keleh û çeperan; è din li der ji bo êrişê
hişti bû. Berê serekiya êrişvaniyan dikir.
gava didît halê midafian xirab dibe, bînga
derbasî nav wan dibû ù ji bo parastina keleh
ù çeperan nav di wan didan û serekiya wan
dikir. Holê ji alîkî derbasî ê din dibù, heya ko
şerê han du heftan ajot. Di vê dema han da
ewçend zanayî û jêhatî bûn rave kir ko hemî
lemaşeker ecêbmayî hiştin. Di gerandina van
şerên gogé berfê da ji bo bicihanîna gotin û
fermanén xwe ewqas serhişkî rave dikir ko
rojekê zabiteki di cihanina fermaneke wî da
hinekî dudilî kiri bù. Hîngê bê ko Napolyon
bêje ev lîstike, bi gogeke zexm ew di erdê
ra kir ù birîneke welê di eniya zabit da vekir

iCnunuj'W-'&x/r) TÊLÊFONA SEHRAYÈ un-muwnumm

ko heya camêr î sax bù şopa wê birînê li
ser çavên wî ma.

Divê em ji bîr nekin ko ev şagirtê han ê

ko di lîstika gogên berfê da zabit bû û bi
destê Napolyon bi birîn bù bû, piştî derketina
di dibistanê da gelekî zîvar û desteng bû. Di
wî deraxî da Napolyon jî bû bû împerator.
Gava camêr ji bo destengiya xwe çareyek ne
dît berê xwe da hevalê xwe ê dibistanê Napol¬
yon ù xwest bi darî wî keve. Dema"berdevi-
kan haya Napolyon kir; berê navê wî di ser
hev neanî il gote wan: herin qenc serwext bibin.
Piştî ko berdevik serwextî rastiyê bû, vegerl
nik Napolyon ù gotê « ezbenî, di eniya camêr
da birîneke mezin heye ko dibèje ew birîn bi
destê împerator bûye ». Hînga bi bîra Napol¬
yon ket ù bi rùyekî li ken gol: « erê, ew birin
xweş lê bîra min; derbaskin bila bête nik min- »

Hînga mêrik derbasî cem kirin û daxwaza
hevalê xwe ê kevin bi cih anî.

OSMAN SEBRÎ
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HINDIK RINDIK
JAMA DÊRÊ:

Eskerekî mecerî bi navê Stefan Javonî di
eniya şerê ûris de ker û lai bù bû. Stefan
midekî dirêj li rex topekê disekinî û topê pê-
de agir dikir.

Bijîşkan kir û ne kir ji Stefan re tu derman
peyda ne kirin. Izin dan Stefan û ew şandin
gundê wî. Rojekê Stefan di ber dêrekê re
derbaş dibû. Jama dêrê bi xurtî lêdida. Bi
dengê jamê guh û zimanè Stefan vebùn û
mêrik vegeriya halê xwe ê berê.
MÎREKÊN RE-S-NEHAŞ:

Ji rojnama fransizî ( Le Jûr-Le Jour ) ya Ko li
Bêrûtê dertêt. ( 8 Hizêran 1943 )

Di çiyayên Betrûnê de mîrine xurt hebûn.
Li gora gotina wan ji kurdên eyùbî dadiketin.
Lê piştre ewçend qels ketine ko têkilî xelkê
bùne û ketine xizaniyê. îro hin ji wan cot-
kariyê dikin; hinên din daran dibirin; hin jî
parsê dikin. Digel vê hindê guhdarê necabeta
xwe ne û pê îftixar dikin. Keçên xwe nadin
mirovên adetî, bi xwe jî keçên xelkê nayînin.

DI LONDRÊ DE XWARINXANEKE HERWE
18 355

Gava parsê dikin jl bi tenê ji mîr A Jêxani
dixwazin.

Heke yekî bê pirsa « Mir » silav li wan kir
an banî wan kir, lê venagerînin. îro di gundekt
Betrûnê de dijîn. Ji ber ko navê wan ê kevin
hatiye ji bîr kirin navê gundê wan li wan di¬
kin û dibêjine wan mîrên Re's-Nehaş.
INTIQAMA MEYMÛNAN:

Wek her dehbê, meymûn jî heke cih lê
teng ne bû dirêjî mirovan nakin. Lê gava
dirêjî wan dikin zererine mezin digehînin wan.
Bi rastî di nav meymûnan de cisinine welê
hene ko bi zexmî û xurtiya bedena xwe geleki
serdestî me ne. Lê ew jî bila sebeb bêla xwe
nadin însanan.

Di Efrîqayè de memùrên mistemlikan gelek
caran dîtine ko kerîne meymûnan dirêjî gun-
dekî kirine û gund xistine xerabiyê. Lakln
hercar tehqîqatê daye zanîn ko sue yê gun¬
diyan bûye.

Vê paşiyê di mistemlekeke ingilîzî, Pera-
vên-zêr de meymûnên şempanze avêtine ser
gundekî û ew xerab kirine. Li gora rapora
memûrê ko çûye tehqîqatê mesele bi awayê

jêrîn çêbûye.
Berî du salan di vl gundi

de jinikekê cêwî anî bùn. Li
gora adetên resikén wî welatî
cêwî tiştekî çift e. Ji lewre
rabûn yek ji Peresto re qur-
ban kirin.

Piştî midekî bavé cêwiyan
di rêlê de şempanzekl nûza
girti bù ù ew biri bû nik
kurê xwe, li şûna kurê ko ji
Peresto re qurban kiri bûn.
Kurê reşik ù kurê şempanze
di nav çend rojan de bû bùn
dostên hev û bi hev re, wek
biran dijîn.

Rojekê, gundikî tîrek berda
sînga şenpanzê û ew kuşt. Ji
wê rojê ve şempanzeyên rêlê
neyartî bi gundiyan re ajotin;
Lê ne hâte zanîn şepanzeyên
rêlê çawan bi kuştina şem-
pànzeyê gund hesiyan.

Dawiyê şempanze li gund
wer hatin û ew di bin mih-
aserê de hiştin. Bi awakî ko
kesî ne dikarî ji gund derkeve.
Şevekê dirêjî gund kirin, ketin
xaniyan.tiştên ko diketin destên
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tçiR0K:J QERTEL Û KÛSÎ
Rojekê qertelek gelekî birçî maye, dike êdî bimire. Di

ber kevirekî de sekinî, Ji birçîna stùyê wî ber de ketiye.
Kùsiyek di wir re derbas dibe ù wî dibîne. Jê re dibèje:

Birayê qertel çi li te bùye ko tu wer stùxwar li ber vî
kevirî sekiniyî?

'Qertel lê vedig.'rîne: Xwênga kùsî, li halê min nepirse,
çend roj in birçî me, dikim bimirim.

Kùsî dibèje: Tistek heye, ez ji te re bibêjim; lê ditirsim
tu bêbeytiyan li min bikî.

Qertel: Bêbextiyan li te nakim, bibêje çi ye?
Kùsî: Xwarinek hey» ; tim jî peyda dibe. Tu ji min re

sond bixwî, niha raherî te bikini.
Qertel jê re sond xwar. Kùsî got ê: Di vî erdî de kùsî

pir in. Hema wan bigire, bêxe nav pencên xwe, bi hewa
bikeve, bilind be û paşê wan berde ser keviran. Ewê qalikê
wan bişkê, hundirê wan tijî go.şt e; hema ji xwe re bixwe.

Wextê wê wer got kêfa qertel hat; perê xwe daweşand
ù got: Xwênga kusî, lu dibînî halê min nîne ez bigerim;
ma ji te çêtir heye?..

Qertel kùsî xiste nav pencên xwe ù bi hewa ket. Kûsiyê
doré gava wilo dîtin ji wî erdî baz dan.

Hema: 12 7 1943 MIHYEDÎN PEHLEWÎ

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§

§ ESKE1U EMERlKANI I PIYADE §
§§§§ »K''i-:'- ken xwe §§§§
§ë§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

wan şkênandin, xerab kirin. I.ê ji peyan, ji
gundiyê ko şempanze kuşti bù pêve dest
ne dane tukesî. Iê ew kuşlin ù cendeUê wî
kirin çênî.
JI KÊVROŞKÊ IlEZATIlt:

Yekî denîmarkî bi navê Frod Jakobson di
bêzê de, beza bi lingan, gelek xurt bù. Beriya
şerî di misabeqeyên navmilelîn de yekemîn
derketi bù. Vê pa.şiyê Jakobson bi hevalên
xwe re sert kir; da pey kêvro.şkekê ù ew bi
destan girt.

Heke Jakobson hat welatê me ewê bê şik
qedirê tajiy n me en délai kêm bike.
BALAFIRÊN IIARKÊŞ:

Emêrîkê ji hevalbendèn xwe re çek û

posatan ne bi tenê di riya behirê re ù bi
vaporan lê di riya ezman re ù bi balafiran jî '

dişîne. Berî hertiştî riya ezmanan kurtir e ù
jê pêve amintir e; talûka noqavan lê de nîne

Ji bona vê yekê emêrîkaniyan balaiirine
xweser çêkirine. Ji van balafiran re balafirên
barkêş dibéjin. Ev balafir ji berê de ù li nik
her dewletê hebûn. Lê emêrîkaniyan tîpê van
balafiran gelek bi ser xistine ù mixdara wan
zêde kirine.

Ev balafirên ha digehin her qada şer. Ji
Emêrîkê rast bi rast diçin Ewistralye, Nû-Zê-
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land, Elaska ù giravên Pesîfîkê. Di riya Eys-
landê re digehin Ingilistanê. Di riyên Emêrîka
nîvro, Efrîqê ù di Misiré re digehin welatê
Ûris, Çînê û giravên Pesîfîkê en nîvro.

Li wan balafiran ji top ù tifing û cebir-
xanan pêve lier texlît çekên mêkanîkîjî bar
dikin, Di meheetê de esker jî lê siwar dibin.

Balafirên barkê.ş riya sed saetî di saetekê
de dibin, Yanî riya ko vapor di behirê de
di sed saetî de dibin wê riyê bi xwe ev bala¬
fir di ezmanan de di saetekê de dibin,

Ev balafir hero bêtir, bileztir dibin û tî-
pine wê en nù ù mezintir çêdikin,
Xl'RTIYA PORAX:

Ji berê de nas e ko pirç ù pora mirov
gelek xurt ù zexim e. Di Serên berê de ji pora
jinan werîsin çêdikirin û ew werîs di hilanîna
minciniqan de îstîmal dikirin. Di şerên Roma
û Qertacyayê de jinên qertacî porên xwe en
délai diqusandin û didan ordiwè.

Lê vê paşiyê rabûn û xurtiya poran, wek
her tiştî mîzan kirine. Jê xuya kir ko avdak
mû giraniya 178 graman dikare hilîne. Bi
texmîn li serê jinikekê 30 000 avda mû hene.
Li gora vî hisabî tevayiya pora jinikekê dika¬
re giraniya 5 000 kîloyî hilîne.

XEBERGUHÊZ
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HINEK JI HENEK
XANIM Û XADIM:

Xanim ( ji xadima xwe re )
Ez naxwazim ko destgirtiyê te
hero bê ù li ber deriyê me
bisekine

Xadim Belê xanim ez jî
pê hesiyam ù ji lewre şevêdî
min ew bire oda xwe.
LAWIK î ŞA$ E:

Yek diçe û di kazînokê de
rûdine. Lawikê xizmetkar tè ù
jê dipirse:

Mîrza çi émir dike.

-===s=-_ çîRÔKA~ii;ïr

Mêrik: Kasek şerab.
Lawik diçe û ji mişterî re

kasek çerab tîne û wê datînê
ser masê. Dema dike vegerê
mişterî banî wî dike û dibèje:

Heke te li şûna şerabê kasek
bîre ji min re anî xem heye?

Lawik: Tu xem nîne...
Lawik şerabê dibe û li

şûnê kasek bîre tîne. Mêrik
bîra xwe vedixwe ù bêî ko
heqê wê bide, dide Nrê û diçe.
Lawik dide pey û dibêjê:

Mîrza te heqê bîrayê
ne da...

\ZF.K! LONDRE^. ^"-

Xelkê hwropayê, herwekî em berxan bi xwedî ù dermale
dikin, ew jî kntikên berazan di hewş ù bexçeyên malên xwe
de bi xweyî dikin. Di wextê bombaranên Londrê de digel
mirovan gelek heywan jî hatine kuşiin. Lê çîroka vî berazê
londrayî yê ko ji ber eskerên agirkuj dike bireve xerîb e.
Di wextê bombaranan de eskerên agirkuj ù peyayên fedayî
diçûn û mirovên ko di bin kevirên xaniyên hilweşiyayî de
diman xelas dikirin. Rojekê eskerine agirkuj dema ko kevir
ù stûnên xanîkî hileweşiyayî radikirin dengekî xeniqî kirin
ù xwe li cihê ko deng jê dihat lezandin. Digotin qey dengê
peyayekî ye. Lê gava kevir rakirin çi bibînin, berazekî fêris
û tu-tişt-pênehatî ye li wî sekinî ye. Eskeran beraz ji nav
keviran derêxist; bi guhên wî girtin ù ber bi qişlê ajotin.
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Mêrik: Belè min ne da, ji
ber ko te ew ji min re li sùna
şerabê anî

Lawik: Te heqê şerabê
jî ne da..

Mêrik: Ma min şerab vex-
wariye ko ez heqê wê bidim.

Lawik ( hinekî dide eqilê .

xwe û dibèje ) Belê xebera
te ye; lê şerab bi 75 qirûşan,
bîre bi pêncî qirûşî ye.

Mêrik: Hingî min ji te 25
qirûş divêtin.

Lawik. ( dîsa dide eqilê
xwe û dibèje) Belê evjî rast e.

Lawik cizdanê xwe der-
dixîne û ji mêrik re 25 qirû-
şanjî dide.

KURDMANCINO
Kurdmanciuo hon kom bibin
Da xelk bêjin bizane kurd
De'wa heqê xwe hon bikin
Da kes nebêt bêzar e kurd
De'wê biken bi qanûnê
Mêran bik'jin birêjin xûnê
Mirin çêtir ji vê jinê
Sed aferîn mêranê kurd
Kurdên çiya heke der bin
Wekî şêran weko ber bin
Pêşya yekî sed çeper bin
Bo ser wekî sindane kurd
Kurdên mezin gelèk caran
Wan bêzaran, wan bêkaran
Kore dibin j'bo dînaran
Bù dil b'her kovane kurd
Zengîn e kurd, wek mêr biket
Belengazan ew ter biket
Cergê feqîr wek Şêr biket
Ew car e, wek siltan e.kurd
Gelî Botan û Hekarî
Digel soran ù Zêbarî
îş ken roj ù şevêt tarî
Ev bo me ye hemiyan eTturd
Kurd bendar dest serdestî
L'pêş 	 suxir şikestî
Mirin bo xwe iş Xudê xwestt
Sèfîl bi sergirdan e kurd
Heqê xwe bin bi topizî
Hon têrk biken şolêt xizl
Zango çima tu êciz I
Ne bêser û bê xwedan e kurd.

mIrzango belbeşInî
xebatdarê welat

31
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ne da...

\ZF.K! LONDRE^. ^"-

Xelkê hwropayê, herwekî em berxan bi xwedî ù dermale
dikin, ew jî kntikên berazan di hewş ù bexçeyên malên xwe
de bi xweyî dikin. Di wextê bombaranên Londrê de digel
mirovan gelek heywan jî hatine kuşiin. Lê çîroka vî berazê
londrayî yê ko ji ber eskerên agirkuj dike bireve xerîb e.
Di wextê bombaranan de eskerên agirkuj ù peyayên fedayî
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Mêrik: Belè min ne da, ji
ber ko te ew ji min re li sùna
şerabê anî

Lawik: Te heqê şerabê
jî ne da..

Mêrik: Ma min şerab vex-
wariye ko ez heqê wê bidim.

Lawik ( hinekî dide eqilê .

xwe û dibèje ) Belê xebera
te ye; lê şerab bi 75 qirûşan,
bîre bi pêncî qirûşî ye.

Mêrik: Hingî min ji te 25
qirûş divêtin.

Lawik. ( dîsa dide eqilê
xwe û dibèje) Belê evjî rast e.

Lawik cizdanê xwe der-
dixîne û ji mêrik re 25 qirû-
şanjî dide.

KURDMANCINO
Kurdmanciuo hon kom bibin
Da xelk bêjin bizane kurd
De'wa heqê xwe hon bikin
Da kes nebêt bêzar e kurd
De'wê biken bi qanûnê
Mêran bik'jin birêjin xûnê
Mirin çêtir ji vê jinê
Sed aferîn mêranê kurd
Kurdên çiya heke der bin
Wekî şêran weko ber bin
Pêşya yekî sed çeper bin
Bo ser wekî sindane kurd
Kurdên mezin gelèk caran
Wan bêzaran, wan bêkaran
Kore dibin j'bo dînaran
Bù dil b'her kovane kurd
Zengîn e kurd, wek mêr biket
Belengazan ew ter biket
Cergê feqîr wek Şêr biket
Ew car e, wek siltan e.kurd
Gelî Botan û Hekarî
Digel soran ù Zêbarî
îş ken roj ù şevêt tarî
Ev bo me ye hemiyan eTturd
Kurd bendar dest serdestî
L'pêş 	 suxir şikestî
Mirin bo xwe iş Xudê xwestt
Sèfîl bi sergirdan e kurd
Heqê xwe bin bi topizî
Hon têrk biken şolêt xizl
Zango çima tu êciz I
Ne bêser û bê xwedan e kurd.

mIrzango belbeşInî
xebatdarê welat
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XARKOV
Di meha Tebaxê de sondxwarî bi du zeferên

mezin sa bûne. Sefera Sicîlyayê xelas bû ù girav
bi temamî ket destên qewetên ingilîzî û emêrîkanî
û li 23ê Tebaxê elemanan da zanîn ko Lajarè
Xarkovê vala kirine. Di pey elemanan re ûrisan
elam da ù got ko eskerên Sovyêtistanè bi hîcûmeke
cebrî Xarkov vegirtiye. Sovyêtistanè ev zefer şahînet ye

KEPORAL MORlS DÛ FRETAY LE CAPORAL MAURICE DU FRETAY

Keporal bi mana onbasi ye. Keporal Moris balafirvan bû. Pistî ko Fransa şikesl ù
elemanan ew vegirt Moris ji kete destên dijmin. Moris dixwest xwe bigehîne
De . Gol; lê rê pê ne diket. Moris di yek wexti de aiekînist bù. Rabù ji xwe

balafirek çêkir, lê siwar bû ù xwe yinundc Ingilterê. Hikûmeta qrali ew bi
nîşaneke mezin mikafat kir. Hevalên Moris ew rakirine ser milên xwe.

22 35*

kir û Stalïn bi emirhameUê pesnê eskerê» xwe da.
Bi"vegirtina Xarkovê . ûrisan carekê din §anî

xurtiya xwe da. Bi Misîn û Xarkovê keleha Ewro¬
payê eareke din hejiha.

Bi vegirtina Xarkovê ûrisan di eniya rohelê de
sordestïke mezin xistiye destên xwe. Xarkov ratiert
rasta Ûkranyayê ye. Yê ko Xarkov di destên wî de

dikare neyarê xwe biêşine û bi rahetî
	 dirêjî wî bike.

£v cara dUio-
:-:-.-.	 i_ 	 	 	 wan e ko ûris

Xarkovê distînin.
Di sala 1941ê da
elemanan "ew pis¬
tî serine xwîn-
dar zemt kiri bû.
Eleman qederê
şanzdeh mehan tê
de man. Di Siba-
ta sala 1942an de
ûrisan Xarkov bi
şûn de vegerand
û eleman jê derê-
xistin. Lê elema¬
nan ji ber ehe-
miyeta Xarkovê
zûka xwe kar
kir û piştî [çend
rojan avêtin ser
bajêr û ûris jê
derêxistin. Vê
carê eleman 23
heftan di Xarkovê
de man û li 23 ê

Tebaxê jêkişiyan.
Ji ber ko ûris
lê wer dihatin Û

dikirin bajêr mi-
hasere bikin.

Xarkov ji ehe-
miyata xwe a
eskerî pêve mer*
kezeke sinahî ye,
Piraniya tangên
Sovyêtistanè di
fabrîkeyên Xar¬
kovê de dihatin
çêkirin. Beriya
şerî di fabrîkeyên
Xarkovê de 900000
emele dixebitin.
Ji tangan pê rve
li Xarkovê bala¬
fir Iji çêdikirin.
Ûris bi vegertina
Xarkovê ne ma
ne. Dî ^êrîşa xwe
de pê didin erdê
û |hero pêş Ve di¬
çin. Gelo'eleman
eareke din 'wê
biceribînin Xar¬
kovê bistîmin?.

Herweki me
berê jî goti bû
di serê rohelê de
roj bi roj eleman
kêm ûris zêde.
dikin.
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ELEMANYE Û ROHELAT

L'ALLEMAGNE ET L'EST
Par le Colonel V. Hurban, ambassadeur

de Tchcoslovaquie aux Etats-Unis
Çêkoslovakye ji dewletên Ewropa navîn e. Erdê

vê dewletê beriya serè 1914-1918an wilayetine
Nemse û Elmanyayê bûn. Pistî wi seri
Çêkoslovakye wek Polonyayê bù dewleteke
biserxwe. Hitler piştî konferansa Mûnîxè
destê xwe dirêjî Çêkoslovakyayê kir. Çêkos¬
lovakye xudan ordCi bù ù gava talùke nîzing
bù karê xwe kir ko dest bibe xwe. Le
piştre, gava|ordi\vèn elemani di tixùbèn wè de
heşidîn dest hilnanî ù elemanan ew welat bè
teq' û req vegirt û ew kirin du wilayatèn xwe.

Lê piştî ko şer dest pê kir, Çèko'slovakan jî
di Londrê de bikùmetek saz kir ù ji çè-
koslovakên derveyi welêt esker dane hevp
ew di welatèn rohelatê nîzing de talim kirin
û di şerê Efrîqayè de pardariya cidalè kirin.

Kulnêl V. Hurban di Weşîngtonê de sefîrê
Çêkoslavakyayê ye. Vê paşiyê Hurban di klù-
beke jinan de gotarek daye. Kulnêl di destpêkê
de gotiye « Tiştên ko ezê bibêjim ne bi tenê
flkira min; lê ew di yek wextî de fikira hikû¬
meta min in jî ». Ji vî awirî ve gotara kulnêl
biehemiyete.

Kulnêl di gotara xwe de qala vî şerî, nî-
zama Ewropa a nû, di vê nîzamê de rewşa
welatê xwe ù cezakirina elemanan kiriye.

Ji, gotara kulnêl emê nemaze tiştên ko di

Di vi seri d>. Ai.'U-i.'.f eleman ji irisan têsin japon ji ji ber'çîniyan
dl zehmeteke giran de ne. Çini diçin welaline biyani ù hini fenine
nû dibin. Klisa me balafirvanine çini sani dide. Ev balafirvan di

Emêrikê de hînî sinheta xwe bûne.

heqê welatê xwe, dewletên- Ewropa navîn ö
Ewropa nîvro-rohelê de gotine ber peyl xwen¬
devanên xwe bikin.

Kulnêl dibèje: Çêkoslovakan çavên xwe
nemaze berdaye Ewropa navîn û Ewropa
nîvro-rohelê. Di van erdan de ji sed mîlyonl
bêtir rùnistiman dijîn û lê qewm ù miletine
geler hene. Ev miletèn han du dewletên mezin
ji hev dikin; yanî dikevin navbera wan: Rùsye
û Elmanye.

Elmanye divêt cezayê xwe bibîne û ev
dewlet hetanî ko cezayê xwe bikişîne di sazki-
rina nîzama Ewropa jiavîn de nikare bibe
xudan ray ù gotin.

Li gora fikirên ko heta niho hatine eskerê
kirin ji bo dewletên Ewropayê en piçûk hev-
karîke hêj himbiztir lête pêşnihad kirin. Jê re
şikilinetêvel «mixtelif «dibînin; mîsalan ditînin.
Wek dewletên emêrîkanî en yekbùyî, lê her
dewlet. di karên xwe en hundirîn de biserxwe-
tir. An tifaqeke eskerî. An bi tenê hevkariyeke
peran ù gumrikan. Hin dibêjîn ko hemî dew¬
letên ewropayî en piçûk ji Baltiqê heta Behira
spî divêt di yek tifaqê de bigehin hev. Hin
dibéjin divêt sê tof bêne saz kirin: dewletên
bakur-roava, dewletên çemê Tùnê, dewletên
Balqanê. Hinên din jî du tofan pêşnihad dikin:
dewletên bakur, dewletên nîvro.

Lê mesele bi hêmanine din hêjj>.ehmetir
dibe.
	 îro Çêkoslovakye, Polonye,

Yùgoslavye ù Vewnanistan he¬

valbendèn sondxwariyan in.
Herçî Mecaristan, Romanya,
Bixaristan jrajêrên mihwerê
ne. Nemse di ijin nîrê elema-
nan, Welatê ernewîtan di bin
hikimê talyanan" de ye. Tirki¬
yê hêj bêteref e.;

Ev hêmanén ha şanî me
didin ko helkirina van mese¬
lan çiqas dişwar e. Digel vê
hindê divêt her milet ji xwe
re helekê peyda bike ù nîzin-
giyê li miletekî bike.

Me ev tişt bi Polonyayê
ceriband. Ji xwe'ev tiştekî gelek
tebîî ye. Bùyerên salên 1938-
1939anşanîdane ko di navbera
van her du miletan de yeqe-
diriyek ( yek-qederiyek ) heye.
Piştî sala 1920an di vê riyê de
ev her du milet qederekl pê"
ev çû bûn. Lê siyaseta kulnêl
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Bek, wezîrxarieiyê Polonye ev
xebat pûç'kir.

Di sala 1940Î de ji nù ve
herjdu dewlet ketin mizakerê
û bi h,ev re beyanameyek be¬

lav kirin. Di wê beyanamê^de
digotin: « Polonye ù Çêkoslo¬
vakye ji ber iştiraka menfeheta
xwe ji niho de didin zanîn ko
ji van her du dewletan re piştî
xelasbûna şerî hevkarîke gelek
himbiz divêtin. Dîsan ev lier
du dewletên ha, xwe amade
didin zanîn da ko piştî şerî ù

wek dewletine biserxwe bike¬
vin civateke siyasî ù îqtisadî ya
ko di Ewropayê de wê bête da¬

nîn û'ya ko dêbibehîmê nîzama
Ewropa navîn ». Lê ji hingê
ve mişkilatine nû serîdane.[l|

Sefîrê çêkoslovak bi goli¬
na xwe a paşîn îşaret li gelşa
ko ketiye navbera ûris ù po-
loniyan, dike.

Sefîr gotina xwe pêş ve tajo û dibèje: îro
awayê dîtina çêkoslavakan bi awayê jêrîn di¬
kare bête xulase kirin. Çêkoslovakye hergav
xwazekarê hevkariya Polonyayê ye. Çêkoslo¬
vakye tucaran nikare bikeve tifaqeke ko ew
di elêhé Rûsyayê de hatiye saz kirin. Tu şik
tê de nîne ko tiflqake çek û poloniyan divêt
bi raya dewletên Ewropayê en mezin, yen ro¬

helê ù roavê, bête danîn.
Yanî Çêkoslovakye dixwaze bi dewletên

Ewropa navîn re, hevkariyê bike. Ev hevkarî
bêî Sovyêtistan ù raya dewletên roavê nikare

fl] Mexseda sefîr ji wan mişkilatan ininasebetên
rûs ù polonî ne. Ji ber.' kuşlina zabiline polonî
hikûmeta polonî ya ko li Londrê rùdine qutbiriya
xwe ji ûrisan kiri bù.

TOPEKE JAPON! E EÊRIS YA KO DI GIRAVÊN ||
SILÊMAN DE KETIYE DESTÊN EMÊRÎKANIYAN w

hère serî. .'ê pêve ji bo Çêkoslovakyayê tu
çare nîne.

'I işlê ko ez dibéjim ne bi lenê ji çêkos-
lovakan re, lê ji hemî dewletên Ewropayê en
piçûk re divêt bête letbîq kirin. Mesela dew-
lelên Ewropayê en piçûk ancax bi lihevhati-
neke xwerù ewropayi dikare bête safî kirin.
Ev jî gava rohelat raslî roavê têtu pê re gotina
xwe yek dike diçe sêrî.

Ev dewlelên ha jî bi tenê bi hevkarî û
lihevhatineke raslîn dikarin rahet û di aşiyê
de bijîn. Ji bona vê yekê jî, ji wan dewletan
re divêt ji îstiqlalên xwe fedakarîna bikin. Çê¬

koslovakye ji bona ko bikare xwe bigehîne wê
armanca bilind ji wê fedakariyê re amade ye ».
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Bek, wezîrxarieiyê Polonye ev
xebat pûç'kir.

Di sala 1940Î de ji nù ve
herjdu dewlet ketin mizakerê
û bi h,ev re beyanameyek be¬

lav kirin. Di wê beyanamê^de
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fl] Mexseda sefîr ji wan mişkilatan ininasebetên
rûs ù polonî ne. Ji ber.' kuşlina zabiline polonî
hikûmeta polonî ya ko li Londrê rùdine qutbiriya
xwe ji ûrisan kiri bù.

TOPEKE JAPON! E EÊRIS YA KO DI GIRAVÊN ||
SILÊMAN DE KETIYE DESTÊN EMÊRÎKANIYAN w
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ÇÎROKA KURDMAXCJ:

I I JIN Jî HENE
JINKOK Jl HENEIH

Carekê hebiye padişêk. Emir da ko kes li
bajêr de ji mexribê pê ve cira vêketî nehîle.

Rokê nihêrî ko di qesrekê de cira vêketî
ye. Go wezîrê xwe:

Haydé em herin binihêrin ew kî ye?
Lêxistin çùn ber qesrê. Tê da qîz ù xor-

tek rûniştî ne. Merif hewes dike ko li wan
binihêre. Ew qîz û xortê han bi dor radikevin.
Weqta ko dora xort tê keçik serê xwe dide
ser çoka wî; xort ji xwe ra bi pore wê dilîze;
nobeta keçkê da jî wer dike.

Padişa zivirî, ji wezîrê xwe ra got:
Gelo kes heye ko dilê wan ji hevdû

sar bike.
Wezîr go: Belê, itbarî ( bawerî ) bi pîreka

nabe
Padişa go: Ti dikarî pîrekekê peyda bikî

ko dilê wan ji hevdû sar bike. Wezîr got, belê.
Lêxistin çùn cihê xwe. Wezîr rabû pîre¬

kekê heftê heştê salî dî ko daîm karê wê ew
e, got:

Ti herî filan qesrê, tê da keç û xortek
heye, ti dilê keçkê ji xort sar bikî, belkî xort
bikuje were padişê bistîne.

Pîrê lêxisl ù çù. Çù cem keçkê. Weqta ko
çav bi keçkê kel rùnist ù giriya, keçkê go:

Ti çima digirî dayê.
Go: lawo dilê min bi halê te şewitî. Ancax

ti liyaqekî wek padişa yî. Heyfa te ko ti jina
vî xortê han î.

Keçkê hilda ù jê ro go:
Lé ez çawa bikim

[1] Ev çîrok yekî serhedî goliye; ji eşîra cîbran.

Pire go: Êvarê ko xort hat, nobeta wl hat
û raket, kêrekê bigir, li ser dilê wî xe, serê
wî jêke. Padişa bê ber pacê, serê ' wl jê ra
bavêje, padişa te bistîne.

Bû êvar, pîrê çù cem wezîr go:
Min şixul qedand, qet nesekinin, herin

ber pacê, keçik serê xort jêke, ji we ra bavêje.
Wezîr çù ji padişa ra wiha go. Padişa go,
haydê em biçin ber qesrê.

Çûn ber qesrê û li ber sibakô sekinîn.
Nobeta xort hat, serê xwe kir ser çoka keçkê
û raket. Keçkê kêrek lêxist ù xort kuşt. Serê wî
jêkir, di qesrê de avêt cem padişê. Padişê serî
hilanî û çû.

Ji kerba xewa wî ne hat; heta bû sibe.
Sibê şand keçik anî, da xeniqandin. Bîna wî
pir teng bù, zivirî ji wezîrê xwe re go:

Madam ko pîrek ewha bêbext in, ez va
diçim ser behrê, çil royî nayim. Ez emr didim
te ko pîrek di bajarê mi da ji heftê salî heta
heft salî ko ti gîştî, jêkî serê wa, heta pîreka
mi ù xwe jî.

Padişa lêxist û çû. Wezîr da eqlê xwe ko
ez berî ko pîrekê xwe nekujim dilê mi naşe-
wite. Ezê pîrekê xwe bikujim, paşê ê wa jî
bikujim. Sùrê xwe hilanî û ber bi mala xwe
lezand; gihîşt hundirê malê ewil lêxist jina xwe
kuşl. Dor hat ser diya wî. Diya wî revî û ket
pişt bavé wî. Bavé wî zivirî ù jê ra got:

Lawo Xwedê xêr ke, ti dîn bûyî
Go: na ez dîn ne bûme; emrê padişah e.
Rùnist û mesaUi xwe ji serî heta binî ji

bavé xwe ra got.
Bavé wî go: madam ewha ye, bise heta ko

padişa bê, ezê jê ra pirsekê bibêjim, eger ko
qebûl ne kir, bira te jî ji boyî min bikuje.

Sekinî heta ko padişa vegeriya. Padişa
hat û nihêrî ko kes ne hatiye kuştin. Go
« ez bigîjim ciyê xwe ezê serê wezîr lêxim ».
Padişa hat ciyê xwe rùnist ù şand dû wezîr
û go:

Min émir kir ko tu pîreka nehîlî bajarê
min de, ez hatim min nihêrî ko te kes ne
kuştiye, ezê ji boyî wan serê te jêkim.

Wezîr hilanî û jê ra got:
Eger ko ti émir bikî pirseke min heye

ezê ji te ra bêjim
Belê bibêje
Bavé min ne hişt ez kesî bikujim. Heta

min pîreka xwe jî kuşt, bavé min wezîrê bavé
te ye. Min bêxatiriya wî ne kir. Bavé min go,
« padişa hat pirseke min heye ezê jê ra bêjim
eger ko qebûl ne kir, bira wê çaxê te bikuje
ji delà wan va ».

Padişa şand dû bavé wî û anî. Bavé wî
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hat; padlsa hêz da ser xwe û ji ber wl rabû.
Wezîrê kal go:

Padişayê min ez xort bûm, emrê min
bîst ù di sal bùn. Karê min daîm nêçîr ù seyd
bû. Ez pir jî pehlewanekî bas bûm. Hesp,
gurz û sùrê min mikemel bùn. Rokê ez li di-
harekê bûm, riyek di ber min re dihat û diçû.
Mi jl xwe da bù ser rê û lê dinihêrt. Mi dî
siwarek hat; hespê wî reş, cilê wî reş gurz û

, Jûrê wt jî reş.. Sazê wî devê wî da ye, nigê xwe
avêtlye ser sûyê (stoyê) hespê xwe ù li sazê xwe
dixe û di ber mi ra derbas bû. Deyn ne kir
û ne ştexilî, ne sebaxêrê di mi da, ez dilê xwe
da pir qehirîm, mi go: « ez filankes bim ew
bê sebaxêrê di her mi ra derbas bibe ». Min
gurzê xwe hilanî û di destê xwe da ediland.
Mi ji par ra serî da ser, mi nêzikî lê kir û mi
tu deng lê ne kir; ez ji par ra gihiştim-ê ù
min gurzek lêxist. Ne deyn kir, ne li mi zivirî,
li sazê xwe xist ù çù. Ez car din ji par ra
gihiştim-ê, mi gurzek dî lêxist. Li mi zivirî
destek xwe avête mi, ez hilanîm, li bi (bin) hêta
,xwe danîm, Hespê mi jî avêt yerd-axa xwe.
Pir, hindik, ez di bin hêta wî da mam. Mi pir
kir qêrîn ù fîzar. Mi go: « Ji boyî Xwedê, ez

di bin hêta te da mirim,' tiwê min berdî ezê
ji te ra bibim xulam, heta tu sax bî ez terka
te êdî nakim ». Ez hilanîm û dam ser hespê
mi, gurz û şûrê mi da destê mi, go: « Ez kû
da diçim tu bide dû min, ji îşê min xeber
nedl, xeber bidî ezê te bikujim ».

Ew çû mi da dû, nîvê şevê em gihîştin
ber qesrekê; ew peya bû, serê hespê xwe da
destê min, hilanî û ji min ra go:

Kuro ezê herim vê qesrê, ege heya du
saeta ez hatim, ez hatim. Ez ne hatim, hespê
min, bi terkiya min, xurca mi tijê zêr e; hilîn
û ji xwe ra be, hère.

Mi dî dest avêt heqîba xwe, baqek singé
hesinî jê deranîn û da« ber qesrê. Yeko yeko
ew kutan, pê da hilkişiya û çû. Pir çû, hindik
çû, mi dî di qesrê da bù fîzar û gazî. Qederê
saetekê dewam kir wilo. Paşê mi dî go: « bigre »

Weqta ko avêt mi girt, mi lê nihêrî ko hef'
serê merifan in. Ew bi xwe ji qesrê da peyayî
erdê bû ù ji mi ra go:

Kuro siwar be, van seriya bigir ber xwe.
Siwar bû û da pêşiya mi. Em çûn; li me

bû sibe. Em çùn ser tirbeke nû. Ew peya bû
ù tirb veda, heya gihand ser merzel û devê xwe
xist tirbê û kir gazî, go: « Mi heyfa te stand, mi
heyfa te stand. » û zivirî ji mi ra_go: « tirbekê

ji mi ra vede » mi jî ji tirsa, jê ra veda. Mi
dî sùrê xwe deranî ù kir ko xwe bikuje.

Qêrîn ji min hat û mi xwe avête ser dest û
ù nigê wî. Mi go: « Ji boyî Xwedê tiwê mesela
xwe ji mi ra bibêjî ». Hilanî û ji mi ja go:
« ez qîzek im, ev tirba han mêrê min bû, ev
heft seriyê han pismamê mi bûn, dilê wa bi
mi da hebù, mi ew ne distandin, rabûn lê¬

xistin mêrê min kuşlin. Mi jî wehd kir ko
heya ez heyfa wî neslînim ezê wilo li dinyayê
bigerim. Mi îro heyfa wî bi destê xwe hilanî,
ez jî xwe bikujim]| 'ko di pey wî ra tu mêra
nekim » ù xwe ku.şt.

Padişayê min jin jî hene, jinkok jî hene.
Di nav bajarê te da nêzikî nîv lek jin hene.
Qenc jî tê da hene, xirab jî tê da hene.

Padişa jî rabù ;]wezîrê xwe efiw kir.

XANIM TU DIZANÎ
Canan te cihan girtî seraser bi ciwanî "~--

Roja di cihanî
Min dî ji serayê bi xweşî tê bi giranî

Zù perde hilanî
Gava ko me dî ser me tewand ber nigê yarê

Sermest û xumarê
Linge xwe ji nêv qundereyê wê ne deranî

Ser çavê me danî
Linge te ji bo derd û birînê me re derman

Zanim bi xwe Luqman
Naflzl'l bi xwe destê xwe li ser cane me danî

Derdê me nizanî
Bawer bike ser ta bi piyan derd ù birîn im

Ferhad ù Şirîn im
Şîrê ko li dil da bi wan ebrùyê kenianî

Ey pertewi canî
Cama ji lebê le'lê te ez îro dinùsim

Bawer be bêhûş im
Miflî me, Zeradeşt ù ji nik Mizdik û Manî

Fetwa me deranî
îro di evîna te wekî Ristemê Zal im

Çendan ko dinalim
Barê ko me hilgirtî zanim ne hesanî

Kî bit ne tiwanî
Dîlber bo dixwazî bik, jî min tu bi xencer

Ez de xwe bidim ber
Lê ger te divêtin nemirim ez bi xizanî

Wer rûne li banî
Canam tu dizanî bi xwe em bûne Cegerxwîn

Her şev bi xwe digrîn
Çavên me dirêjit ji xwe sed Dicle û kanî

Xanim tu dizanî,
CEGERXWÎN

(1) Bijîşk Ehmed Naflz beg.

19 363

hat; padlsa hêz da ser xwe û ji ber wl rabû.
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LÊ NE BÊ TIFING
Zilamek heb, hero diçû mizgeftê û piştî

nimêje gub dida we'z û şîrêtên xetîb. Xetîb
gelek caran digot: Heçî zêrek da feqîran Xwe¬
dê jê re heftê zêrî didit.

Carekê, du caran, mêrik qerara xwe da
ji ya xetîb bike. Zêrekî wî hebû, veşarti bù
nik jina xwe. Rabû hal û hew al gote jina xwe,
û bi zor zêr jê stand û ew da feqîran.

Çend roj ketin navê. Xwedê heftê zêrên
ko xetîb digotin ne dan-ê. Mêrik xudan zar û
zêç, sal jî xerab hati bû. Kuflet bê zad man.
Mêrik rahişte tfinga xwe û çû nêçîrê tiştekî
bikuje û bike nefeqa kufletê xwe.

Bi çiyê ket, gelek geriya tiştek peyda ne
kir. Rastî darekê het; kanîke zelal jî li ber e.

Hilkişiya ser darê ù li hêviyê ma. Dinya ye,
te dît koviyek di ber re borî. Mideyek der¬
bas bû, rêwingiyek hat û li bin darê rùnist.
__ Rewingî hebanê xwe danî û jê nanek
derêxist û ew kire car perce û li ser^her percé
navek nivîsand: Xwedê, Mihemed, Elî, Cebraîl.

ARÏ1ST1NE INgTLÎzT YtN KO BÛNE ESKEli 0 IRO DI
ORDIWÈ DE JI HEVALÊN XWE RE DILEYIZIN
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Mêrik midekî li wan her car perçan temaça kir
ù paşê berê xwe da Elî û got-ê:

Ya Elî, şêrê Xuda, mêr di ser te re
çênebùne. Te dizanî ko pêxember! ji te re bû.
Cibrîl xwe şaş kir û ew gihande Mihemed.
Wîjdana te çawan qebûl kir ko tiştê ko Xwedê
rêkiri bù te Mihemed ji te bistîne ù tu lê
ranebî. Wele tu ne hêja yî, ezê te bixwin.

Mêrik pariyê ko li ser Elî nivîsandi bû
kir devê xwe ù xwar. Vê carê berê xwe da
Mihemed û got:

Ya Mihemed, xelkê gelek qedirê te girt.
Tevî ko tu dawiya hemiyan de hatî ji te re
gotine fexra pêşiyan. Wîjdana te çawan qebûl
kir, tiştê ko ji xelkê re ye tu wî bibî ù wî bikî
malê xwe, ma ji te re ne fehêt e. Wele tu jl
ne hêja yî; ezê te jî bixwim.

Mêrik Mihemed jî xwar û berê xwe da
Cebraîl ù got-ê:

Ey mîlyaketê Xwedê ji te re gotine
qasidê emîn. Ma emanet holê ye? Ma te ne
dizanî ko pêxemberî ji Elî re ye. Te xiyanet

kir; te ew gihande Mihemd.
Tu jî misteheqî ceza yî; ezê
te jî bixwim.

Mêrik rabû Cadraîl jl xwar
ù berê xwe da Xwedê û got-ê:

Ma te bi xwe ne gotiye
ko tu bi her tişlî dizanî ù
bi lier tişlî dikarî; li her derê
hazir û nazir î. Te çawan hi.şt
ko...

Nêçîrvanê ser darê gava
ev xeber bihîstin, di dilê xwe
de got, mêrik dike Xwedê jî
bixwe; ezê paşê heftê zêrên
xwe ji kê bistînim. Tifinga xwe
lê rast kir ù pé ve danî. Mêrik
di cih de mir. Nêçîrvanê me
daket û hebanê mêrik tev da.
Tê de heftê zêr dîtin. Père
kirin berika xwe ù hâte mal.
Qiseta xwe ji jina xwe re got
ù père dan-ê. Tahî bi kuflet
ket.

î ibetirè mêrikê me çù miz¬
geftê. Xetîb dîsan digot: « Heçî
zêrek da feqîran Xwedê heftê
zêrî didiyê ».

Mêrik rabù ser xwe û gote
xetîb: Efendî bisekine, gotina
te rast, lê nîvco ye. Belê dide;
lê ne bê tifing. MELAYÊ ŞOZÊ
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BERDILIYA MIHOKÊ
Dema Rom bû serdest di şerê mezin
Ne hîştin bi Kurdan biçûk, kal û jin
Bû mehşer nîveka welatê jorîn
Ji rûkî hewar bû bi zarîn û şîn
Gelek teng bû bû erd ji xelkên di şer
Ji Ker ko mabûn bê serek û rêber
Çekhilgir gihêştin şikêr û çiyan
Şirpîna tajangan qîrîna diyan
Keç û bûk, pîrejin di destên neyar
Çi haho û zarî eman û hewar
Biçûkek hebù ê axayê wî cî
Roman bav û dé kuşt hiliştin sêwî
Mihok î biçûk bû lê pir jîr û şeng
Veşart xwe di kuncek bê awaz ù deng
Dema lê bû êvar bi derket ji gund
Berî da kirê sor û qûça bilind
Êvar bû şeva reş ù teng û tarî
Barana bayé reş bi ser. da barî
Direvî dilê wî digotê; birû,
Xelasî divêtin Miîiokê de zû:
Mebêje rê dijwar çi ba û bager.
De îşev biminî bê serpî li der.
Gelek çû ne dît tu avahî û ban
Ji westîn û serman bi derxist ziman
Xwe avêt qefakî biçûk pişt li ba
Heya lê sibe bû di wir da^dima
Wê rojê li wir ma bê xwarin û tî
Êvar bù xwe berda nava rê meşi
Nihêrî karwanek dimîne li pêş,
Got; belbî hebitin yekî dil bi êş
Serpîkî bide min hinek nan ù dan,
Nikarim kula bim ji mirinê bê wan.
Serekî xwe ragirt li pêş ù li pas
Dawî çû gote wan: êvara we xweş.
Rabû yek ji wana Miïiok girt anî
Eba xwe tê wer da li nik xwe danî
Çi binhêr biçùkek lewend û çeleng
Hilmiştî û zîrek di rewşa pileng
Lê pir pir î westî qutifî di hev
Sinixê birçî bûn û sermayê tev
Dêm û lev ji serman bûne reş û mor
Ji lingên pêxas da dirij xwîna sor
Serekî welê ma li pêşî agir
Jê pirsîn: ji kû yî; çawan hatî vir?!..
Gote wan: revok im ji destê neyar,
Malkambax bûme him ji canî bêzar;
Ji min çûn bav ù de û qesra belek,
Ji hesp û dewaran, pezê sor gelëk;
Niha jî du roj in tî, birçî, tazîl
Bêbav mam biçûk im nezan ù sêwî..
Nizanim biçim kû bibanim di nav,
Ne min yar ù hevrê, né serpî dirav..
Bi renc û dijwarî gîhamg vî cî
Gelo hûn nabitin li min kes xwedl ?.
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DÎLBER
Dîlber nie dî di pencerê je ra me zû temane kir
Roj. bû ji bircè daye rê min ji xwe ra temaşe kir
Hatin temaşayê gelek, dilber bi çavên reşbelek
Ez rakirim birca felek dîsa li min délaie kir
Wè nazika rind ù délai da min qebale dêm û xal
Fil-set me dî batî mecal paie me bê qeyale kir '

Min seede bir xalèn di qer, min dî li dor eswed-hecer
Elî û Osman û Enier, Mihemed ù Ebabekir
Eswed-becer çavèn belek bacî li doré lek bi lek
Halin tewafê pir gelek wek min kesî eda ne kir
Ez çûm tewafa wan rùyan sèr dane taqê ebràyan
Wan bir ji min rùh ù rewan caina dilan sed pare kir
Sed perce kir cama dil e zanî Cegerxwîn dilkul e
Go heinnişînê bilbil e wè zalima xedare kir.

CEGEHXWlN

Di nava çavên wî dileystin çirùsk
Di peyvên wî da xweş xweya bùn birùsk
Dibhîstin ji devê Mihokê bi ar
Bêla ser welatî, zînata neyar

Serekê di karwan dilovan û pîr
Bi nav bù di xelkên welêt da bi şîr
Çîroka Milokê kezeb jê disot
Ji cihê xwe rabù çù cem wî û got:

Min nînin tu zarok biçùkê délai
Bi Xwedê û Mishef vî nanê helal,
Ji îro bi şûn da tu yî lawê min
Ji bona te gorî'çi malbat û jin..
Nebe tu netirsî li nik min bimîn,
Heya ko mezin bî xudan jîr û vîn..
Divê tu bibîrî bi roj ù bi şev,
Ko kurdmanc û Rom her neyar in bo hev..
Peritand ji min can vî emrê dirêj
Avêtin ji dest xwe çek ù şîr ji mêj,
An ne qet hêja bû vê zilma neyar
Bikêşin, çi şerm e hezar car hezarll
Lê hêj tu biçûkî sibê xort ù şeng
Ji bo te welatek qada Ser ù ceng
Heke bas camêr bî mêrekî di çê
De hildî wê gavé tola bav û de.
Van peyvan hinav ji biçûkî dirot
Di dest da li kalê zivirand û got:

Xweya ye bavé min ne nasîm te ez,
Dibêjî vê peyva sibê tu bi lez..
Çawan ez ditirsim Xwedê min heyel
Ev giştik ji bona welatê me ye..
Niho bes divê min vî cane bê xêr,
Bihêvşim bo evdê heya bûme mêr..
Xwedê î cormead e dinyake bi dûm,
De her bo vê tolê didanan bisûm;
Eger me ne bit jî di dinyayê bext,
De werger ji neyar teqez tac û text..
De hînga vemalim van çeplên zirav
Pê Ijildim tola xwe ji Roma bêbav...

OSMAN SEBRÎ
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DÎLBER
Dîlber nie dî di pencerê je ra me zû temane kir
Roj. bû ji bircè daye rê min ji xwe ra temaşe kir
Hatin temaşayê gelek, dilber bi çavên reşbelek
Ez rakirim birca felek dîsa li min délaie kir
Wè nazika rind ù délai da min qebale dêm û xal
Fil-set me dî batî mecal paie me bê qeyale kir '

Min seede bir xalèn di qer, min dî li dor eswed-hecer
Elî û Osman û Enier, Mihemed ù Ebabekir
Eswed-becer çavèn belek bacî li doré lek bi lek
Halin tewafê pir gelek wek min kesî eda ne kir
Ez çûm tewafa wan rùyan sèr dane taqê ebràyan
Wan bir ji min rùh ù rewan caina dilan sed pare kir
Sed perce kir cama dil e zanî Cegerxwîn dilkul e
Go heinnişînê bilbil e wè zalima xedare kir.

CEGEHXWlN
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OSMAN SEBRÎ
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JIKOYARA EMÊBÎKANl
( BÎDERS DEYCEST )

YEK
Ji HÊMANÊN VÊ CENGÊ

GUHÊRÎNA BA Û HAWAYÊ

Naskirina guhêrbariya ba û hewayê di vê
cengê de wek çekine din, wek tang û balaOrê
bi kêri şerevaniyan tél.

Felekiyat û minecimî fenine kevin in. Li
wextê berê mineciman li slèrkan dinibèrtin ù
siûda mirovên mezin digotin. Di kurdmanciya
me de, nemaze şivan li ba ù li rengê ezmên
hûr dibùn û digotin: bayé xerhê tê baran de
bibaie.... baran hebe ji, hêj dur e, heta sibe
dinya sehl ye....

Lê iro ev fen gelek pêş de çûye. Jê re
aletin wek dùrebîn û hewapivan çêbùne.
Zilamine pispor di cihine bilind de, wek kehe-
lan, rùdinin ù bi guhêrbariya ha û'hewayê mijûl
dibin ù didin zanin: Mesela li roja Sêşembe li
Medegaskarê baran de bibare, li roja Çarşembê
li Bùrmayê baki xurt wê hebe, li roja Pènc-
şembê dinya di Mùrmanskè de wê sahî bibe;
lê mij wê bavêje girava Eyslandê.

CËJINEKE BALAFIRVANAN: Tu ?ik lê de "îne 1<0 '» v! 5eli df
	 ' 	 balafirvanî roleke mezin lèbistiye û

gelek caran balafir ji çekên din çêtir bi kér hatine û di hin deravan de
ketine şiina lopçiyè jî. Li Ingilistanê geh geh ji bo balafirvaniyè cejinina
saz dikin û pê qedirê lialafirvanan digirin. Klîşa me cejineke welê şanî dide.
Xelkê Londrê qesta wè cejinè kirine û guhdariya xelîbê ko li ser bala-
fiivaniyê dipeyive û ebemiyeta wê dide zanîn, dikin.

6 366

lear pisporên ko dl wan stasyonan de
rùnistl ne van tişlan saet bi saet jl serfernian-
dariya ordiwa xwe re didin zanîn. Serfernian-
dari jl li gora van xeberan planên xwe
diedilinin.

Serfermandariya elemani di vî sert de
gelek guh dnye vê fenê û jê fêdene mezin dl-
tine; nemaze gnva zlrelipiîşên Şarnhost û
Gnnyzenaw di kenaln Manşê re derbas kirine,

Her du zirahpûşên elemanî pişll şerekl
behirî bêgav ma bûn û xwe 11 Etlantlkê,
di bendera fransizl Bi'êstê de vesarti hùn û

nikarî bûn vegerin wargehè xwe. Ji ber ko
diviya bû di behira Mnnşê a teng re derbas
bibin. Li Mnnşê şev û roj stol ù balafirên
ingilizi nobet digirtln. Digel vê hindê çawan
derbas bùne û xwe gihandine bendera elemani?
Tev de xêra fena ba û hewanasiyê.

Serfermaiidai'ê stola elemani, emiral Rider,
ji slasyona ko di bin emirê wi de kar dikir,
xwest ko jê re tistèn jêrin şanl bide:

Rojekê welê, mljeke xurt avêti be behira
Manşê û pê hlnahl sikesti be. Dl yek wextl de
divêt li ezmên sermake welê hebe ko baskén
balafiran pê biqerisin. Ev hal divêt ewçend

n dom bike hetanî ko
,. ' < ! zirehpûşên me bikarin

di bin perda mijê de
11 behira Manşê derbas
bibin.

îcar pisporê hewa-
şinas gava emirê emîral
girt plana xwe çêkir û
dest bi xebatê kir. Heçi
rùznameyên hewayt ji
yen pêne salan ù hir
ve hene hemi tev d8n
ù li xeriteyên hewayl
yen wan salan ji hùr
bûn. Dawiyê hewaşinas
hâte qerarekê û zanî
hewa ko emiral dixwest
hi pirani di meha Sibatê"
de li Manşê çédibe, ke-
nal di bin mijê de winda
dibe û çav çavan nabi-
ne. Disa li gora tecilbe-
yên pêne salên paşîn
bapûk jî beriya nivê
Sibatê li kenalè dide û
hewa tê de dicemide.
Herçî pûk jî ji bakurê
Etantlkê radibe û di
nav du rojan an di
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nav du roj û daneki de digehe Manşê.
Piştl ko ev tişt jî hâte zanîn rabûn li ba¬

kurê Etlantikè dîdevanek danîn da ko ji wan
re rabùna pftkê elam bide.

Li 9è mehê pûk ji bakurê Ellnulikê rabù
ù berê xwe da Mansè. Li lié mehê emiral
Rider émir da zirehpùsên xwe ko bi rê bikevin
ù qesta welêt bikin.

Şarnhorst û Gnayzenaw bi şev bi rê kelin
ù sibetirê gihaştine Manşê. Telêgrafan dida
zanin ko mijê avêtiye Mansê, dinya berf ù ba¬

ran, sermake xurt li kenalè feimaiiferina ye.
Ingiliz pê hesiya bùn. Ji bejê zirebpûş ne

dihatine dîtin. Herçî balafirên ko qesla wan
dikir, ji ber xurtiya sermayê baskèn wan di-
qerisi û beriya ko bigehin armancè vedigerivan
wargehè xwe.

Heta niho beriya car pêne salan guhêrba¬
riya hewayê bi tenê beri 2-lan 3G saelan dihale
seh kirin. Lê di van salên paşîn de .ev fen
ewçend pêş ve çûye ko guhêrbariya hewayê
beri mideki dirêj tête seh kirin. Bi vi awayî
erkanherbiye ji vè fenê fèdene mezin digirin.
Tecriban şani daye ko hewarberî midekî dirêj
di tayên ezmên en jorin de desl bi guhêrinê
dike û ev ji tevgera pêlên bayî xuya dike. Ev
guhêrin jl li gora salé bi yek awa ù nizamê
tête pê.

Herweki me gol elemanan ji vê fenê di
vi şeri de gelek fêde ditine.

Di şerê Polonyayê de dinya-aleni li siùda
elemanan ecêbmayî dima. Meha îlonê di

LI GlNA-NÛ TANGEKE EMÊRÎKANÎ DIKE BI SER JAPONAN DE BIGIRE
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Polonyayê de meha baranê ye. Diviya bù bara-
nine xurt hihatana, lehî rabiwana û ji heriyê
di gelek deran de wasileyên guhastiiiê biteqini-
yana. Lê tişleki welê çênebù. Hewaşinasên
elemani ji berê de dili bùn ko baranên sala
1939an di Polonyayê de wê sùn de bikevin.

Disan di sevè Nojvêjê de gava eskerên
elemani li Baltiqê derbas dibûn niijeke xurt
lê hebù. Lê ber bi dawiya Nîsavê mij rabù bû,
dinya zelal bù bù. Cenkeştiyêu ingilîzî nikarî
bùn li peravên Norvêjê nîzing bibin.

Di şerê ùris de gelo hewaşinasên elenuiî
xapiya bùn. Çawan ne dili bùn ko di sala
1941ê de Zivistan di Rùsyayê de wê zù (lest
pê bike ù wê gelek xurt bibe.

Piştre hâte zanîn ko yen ko xapiya bùn
ne hewaşinas lê erkanherbiye bù. Erkanherbi¬
ya elemani bawer dikir ko zora ûrisan zùka,
beriya hatina Zivistanê wè biçe.

îro di hemî ordiwên dinyayê de hewaşiiias
bi erkanherbiye re dixebilin. Herçi Emêrikê,
di vê fenê de di nav emêrikaniyan de mêcer
Èrveng Krig seyda ye. Krîg ji bo hewaşinasiyê
slasyonek daye çêkirin. Jê pêve Krig di ùni-
vêrsita Kelîforniyayê de dersên vê fenê dibèje.

Di sala 19301 de Krig di ùnlvêrsila Kelîfor¬
niyayê de dersên liewaşinasiyê digertin. Mamos-
teyê wi Gùtenberg ew hini vê fenê kiri bù.
Gùtenberg di serè 1914-18an de di erkanher¬
biya elemanî de pisporê hewşinasiyê bû.

Di sala 1934an de. Krig rabù çû Norvêj ù
Elmanyayê; her du welatèn ko di he\Vaşina-
	 __ siyê lie ji hemiyan bêlir pêş ve

çûne. Krig di wan welatan de
qederê çend salan xebilî; tiş-
t i ne nù hin bùn ù vegeriya
Emêrikê.

Krig gava vegeriya Emê¬
rikê, miesiseyek danî ù desl bi
xebatê kir. Beri herkesi şirke-
tên sinêmayè jê fêde ditin.
Ewan şirketan gava li çolê
filim çêkirina Krig ji wan gu¬

hêrbariya hewayê dida zanin;
wan ji li'gora wê tevdirên-xwe
diditin. Di nav mişleiiyêii jKrig
de lècirên zad ù penbû ji hebûn.

îro Krig bûye pisporê or¬
diwa emêrikani û di xizmeta
erkanherbiye de dixebite û xêra
kehanelên Krig erkanherbiye
berî heftekê dizane hewa wê
çawan bibe ». HESENÈ MISTÉ
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ZÊRÊN
KO JI BIN BEHIRÊ DERÊXISTINE

Li 19é Hizêrana sala 1940Î, bi sariya sibehê
ve vaporeke ewistrali bi navê « Niyagara » ji
bendereke nûzèlandi rabù bû ù berê xwe da
bû Kenede. Li vaporê bareki giranbeha hebû;
deh milyon dolarèn zer; 8000 kilo zêrê
lûlekiri. Zêr kiri bûn sendùqan û sandûq xisti
bûn enbara vaporê a jêrin; enbareke liesinin.

Niyagara ji peravê hêj 40 kîlomètirî bi dur
ne keti bù ko li torpileke elemani qelibî ù ber-
hewa bù. Heşt ton zêr bin av bû bù.

Zêr yê banqa Ewistralyayê bùn. Di navbera
banqê û emîraliyê de mixabere çêbùn. Emêriliyê
dida zanin ko kûrahiya cihê ko Niyagara lê
binav bùye 450 pê ne.

Heta niho xewas di behirê de ne gihaşli-
ne wê kùrahiyê. Ji mile din noqavên elemani
her ù lier di w'an doran de têne ditin. Ji
lewre emeliyela xelaskirnê wê bikela ber
dişwariyine mezin. Lêhanqeji zêrên xwe ne
digeriya; nikarî bù bigere, Bi tenê ewê li
hêviya wexitine çêtir bimaya.

Lê pisporhie vi işt di Ewistralyayê de giha
bûn hev û li tevdirekê digeriyan. Di nav wan
de xewaseki binav ù deng hebû, je re Conston
digotin. Qederê bîst salan di vê sinhetê da xe-
biti bû û bi vên ù sebat ù şehrazahiya xwe
deng da bû. Hevalek yê conston hebû, jê re
kepîtên Wilyems digotin. Wilyems emrê wi hêj
nù gehişti bù hejdehan ko ji mala bavé xwe
revi bù ù bù bù deryavan û bi rêva gihaşti bù
keptaniyê.

Conston ù Wilyems rind dizanin ko dere-
xistina zêrê Niyagarê îşeki gelek zehmet e. Le
kiri bùn eqilê xwe ko vi işl bibin serî. Dawiyê
qerara xwe dan û bi dari midîrê banqê ketin.
Midir bê qeyd ù sert pêşniliadaCenston û Wil¬
yems qebûl kir.

Vè carê jl mişkilaleke din da rû, dilina
vaporeke. Ji ber ko lier texlit vapor, mezin
piçûk, di xizmela emêrilayê de bûn. Dawiyê
vaporeke piçûk ù kevin, çilsali, ya ko bi kêri
emêrilayê ne dihat peyda kirin. Vaporeke qera-
de, bi navê « Kleymor ».

Li 7è kanûna-paşin sala 1941ê Kleymorê berê
xwe da cihê ko Niyagara lê bin av bû bû.

Bi adeti xewas kirasekî welê li xwe dikin
ko ji çerm û hesin çêkiri ye ù bi borikê ji
rûyê behirê hewayê distlne. Lê Wilyems û
Conston ji bo binavbûna xewasan odeyek da

HINEK JÎ HENEK
SIWAR BE:

Yek hebû gelek li ber tayê têşiha. Diktor
derzî li hêtên wî dixistin. Rojekê mêrik ji cem
diktor vegeriya mal û gote jina xwe:

Hirmet, ji ber êşa derziyan nema dika¬
rim rûnim.

Jina wî lê vegerand û got: Camêr heke tu
nikarî rûni, siwar be	
BEHAYÊ HEJMARAN:

Têcirekî êvarê deftera xwe anî bû mal û
hisabên xwe çêdikirin

Wî têcirî kurikek hebû. Kurik diçù dibis¬
tanê û keti bû sefa pêncan. Têcir dema ko
hisabên xwe çêdikirin ji kurê xwe pirsî:

Pêne caran heşt dikin çend?
Kurikî got: çel û pêne

Têcir: Sibhanelah, hejmar jî beha bûne.
Beriya şerî dikirin çel...

bûn çêkirin. Wê odê, bi pipoqine stûr camkiri,
çardeh pencerê hebûn û sê car zilam di vê odê
de bi cih dibûn û xêra hêgzojênê qederê car
saetan dikari bûn tê de biminin. Di odê de
telêfon jî hebûn. Bi vi awayi peyayên ko wê
biketana biné behirê dikari bùn ,bi vaporê re
mixabere bikin.

Ode daxistin biné behirê. Lê bi rê ve tor-
pllek bi odê ve bù. Kirin ne kirin jê xelas ne
bûn. Elam dan emîraliyê. Emirabiyê ji wan re
vaporine torpîlçîn rêkirin. Vaporan torpîla ko
bi odê ve bû bù û hinên din yen ko li doré
bûn rakirin.

Li31ê Kanùna-pasîn xewasan Niyagara pey¬
da kiri bù; di kûrahiya 450 peyan. Vaporê li ser
teniştê pal da bû û di nav heriyê de teqini bû.

Êdl diviya bû oda poladin ya ko zêr tê de
bû vekin. Ode bi dînyamltê de bişkênandana û

welèjî kirin. Dinamîtin xisline dora oda poladin
û agir bi dînamîtê xistin. Teqinek çêbû. Li
rûyê behirê Kleymor hejiha. Conston daket bi¬
né behirê ù dit ko oda poladin sikeşiiye û qùlêr
bûye. Conston gava vegeriya rûyê behirê. bi şa-
hlke mezin gole hevalên xwe, me zêr xelas
kirine, û ji nù ve daketin binl û devê qulê fi-
reh kirin.

Xewasan kirasên xwe li xwe kirin û ji odê
derketin û sendûqên zêran bi werisên ko ji wan
re dahelandi bùn ve girêdan.

Xewasan sendùq li vaporê bar kirin û ve-
geriyan Ewistalyayê. Xelkê zêr ji zikê erdê der-
dixistin. Wan zêr ji biniya behirê derêxistin.

QADIRÊ FERMAN
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ZÊRÊN
KO JI BIN BEHIRÊ DERÊXISTINE
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DÎROKA
JÎNA NAPOLYON

« Çi gnvn dilovnu! dike ne qpnciyû
bi ser welèt ù wclnliyuu da bine,
divè mirov dei-gi'lièn dil ù giihèn
xwe ji wè bêjuyè m venekc »,

Nnpolyon

3

DIBISTANA PARÎSÊ A HERBIYÊ:

Di sala 1784an da Napolyon ji
di nav wan sagirlèn ko ji bo dibis¬
tana Parîsê a herbiyê hati bùne
bijartin da bù. Napolyon di wè rojê
da giha bû daxwaza xwe. Le şagir-
tên vê dibistanê, ji en dibistana
Briyenê hin quretir ù serkeşlir bùn.
Di vê dibistanê da ber sagirtekî
xulamek hebù kohespên wan timar,
çekên wan zêt ù solên wan paqij
dikirin. Ji vè pê va, dema xwe bi
xwarina tiştên xweş ù raketina ser
nivinèn çak derbas dikirin. Li pès
vi halê han, Napolyon mal ù dest-
girêdayi nema. Berî lier tişli ji bo
neqenciya vè nizamê raporeke xurt
da^geiandekiya. dibistanê. Di wê ra-
porê da dibèje: « zabitên ko di bin
vè nizama han da bigehèn, bi kêri
şer ù kustinè nayèn. Yekî ko dixwaze lèkeve
jîna leşkeriyê, divê hînî lier hişkî ù dijwariyè
bibe. Her sagirtekî herbiyê divê bi xwe li hes¬

pê xwe binêre ù bi destê xwe çekên xwe paqij
bike. Di rabûn ù rùnistinê da xwe hewceyi
kesî nebine û ji kar ù xebata destè xwe liez
bike. Ev pey-ya ù qurosiya han, zabitên bi¬

çûk ji leşker bi dur diêxe ko karê wan ê bi
rastî hewceyi nîzîk bùna leşker e ».

Napolyon di dibistana Parisè da ji wekî a

Briyenê mêla xwe da xwandin ù xebalè ù ji
hemî hevalan bi dur kel, da ko xwe ji ber
nêrina hevalên qure bide alî.

Ji dest vala bùna bêiikê ù kevniya cilan,
Napolyon gelekî î dilkul bû. Pişti ko gihèste
rojên fireh ji bo vê dema dibistanê û halê xwe
ê belengaz gotiye: « Ew derd ù kul bùn ko
xweşiya xortaniyê ji min revandin ù beri wextê
sergirani ji min ra çêkirin... »

Her wekî van derd û kulêû han têra Na¬

polyon ne kiri bin ko pişti kelina dibistana
Parisè bi salekê (1785) nùçeya mirina bavé xwe
jl bihist. Ew bavé ko pistî derkelina ji dibis¬
tanê, de jê ra bibùya arikarê mezintir. Di vi
warl da reşbeleka ko ji mamê xwe Lûsyan
ra nivisiye holê qedandiye:

19

«... Sed mixabin.. lier kireke rehnieti ji
me ta didane zanin ko di xortaniya nie da jl
de bibùna pişlmêi' ù arikarê nie è mezintir.
Lê Xwedê ne xwest ko wi ji nie ra bihêle.
Herçiya Xwedê xwastiye, çare nine wê bibe.
Bi tenè şalê sebrekê bide me ».

Ji diya] xwe ra ji ev reşbelek hinarli bù:
« Diya min a délai! xwe ragire ù bilina

xwe fireh bigire; iro ji bo nie, ji vê pê va çare
nine. Ji îro bi sùn da, em de hin pirlir bala
xwe biiline le ù hirewerèn qenciya te bin Heke
em di vè yekê da pêk halin ù me hinekt sùna
rchmeti li j e kir, ew ji ji bo me bexliyariyek e ».

Herweki Napolyon mezinaliya xwe a pê-
şende di rùpelè xeyhê da xwaudi lie, bi hawe-
riyeke xurt diniçandè. Awayè ko pê xwe da
bù xwaiulina dersan ji wek kesên ko xwe ji
tişlên mezin ra kar dikin bù. Di demèn teng
ù dijwariyè da sebreke welê ecéb nisan iliilan
ko li pès wè girèkêii korlir vediliùn.

Qewiini carekê niamostoyé hesêb mes'ele-
yeke geleki dijwar da sefè ko Napolyon i tè

da bù; da ko ji bo deixislina wè zanin ù

jêhatî bùna wan hiceribiiie. Napolyon ji bo
çêkirina vè mes'etê sê rojan di oda xwe da
bi deineket. Dawi çèkir. Herçiya hevalên wi
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bihîstine ev bûye ko Napolyon
çêkir. Lê bir ne dibirin ko
ev çêkirin çiqasî biha li ser
wi bùye mal. Sevcn ko tê da
xelk têra dilê xwe radikelin,
wi diréjiya wan se van bi ra¬
ma n ù hin bûnê ji xwe derbas
dikirin. Xi/anina tişteki biçûk
bi sevan xew ji çavén wi
diievandin. Nizanin an nika-
nin.'i tişlekî ew bèheind diè-
şaiul. Hi çav wi kirin ù bin
bùna herlişli mikùn bù; lé je
ra wesleke hêjayi wê diviya
bû. Bi vê ramana han bù ko
pisli mezin bùna xwe digot:
« divè bêjeya ( nabe ) di l'er-
henga fransi/.i da bêle liilanin».
Gava hi vè raman ù bawei iva
han dixebiti ù digehèsle da-
xwazên xwe; xelkè digot: bextê
wi î çak e. Tevî ko xelkè ew
bi jiri ù bireweriyè salix didan,
ew bi xwe di vî warî da dibèje:

« Ez tu caran ji xebat û
raiiuinê vala paniinim. Heke
di bùyina çi tişti da xelk min
pèkhali ù rê li ber dibîne, ji
wê ye ko berî destpêkirinu
kîjan kari be, ez qenc|difikirim
ù. herçiya jê bè, didim ber ça¬

vên xwe. Bila neyè liira kesî ko
herçiya ez dikim an dihêjim
havilên jiri, an bext in. Bi tenê
ew havilên ramanine dur û

dirêj in.. Ez lier dem i di nav
xebatê da me; çi li ser nên û xwarinê, çi di
diwan ù civanan da. Bi şevan ez hişyar dibim
da ko xebateke bikini ».

Disa ji gotinên wi en şopewer ko gotiye:
« Di dibistanê da min deniën Jxwe en

listikê bi xebalè diborandin. Min sevên xwe
bi lilnkirina tiştên zêdeyi deisan derbas diki¬
rin. Ji ber ko'çavên min bar ne dibùn, di lirqa
min da kes li pès min hebe ».

Ji xwe ev hezkiiiiia wi a xebatê bù ko
beri demê ew gihande serê bilindcihén mezi-
natiyê. Yek jê, gava li dibistana Briyenê ji bo
herbiya Parîsê Irite bijartin, ji her biçùkiya
emirê wî, hin niamostan xwast Napolyon bi
sùn da bihêlin. Lê hingê şevaliye Du Kralyo
bi vè ramanê qail ne bû û got:

« Çiqas ev şagirtê han du sê salan ji

QEDIRÊ KITÊBAN C XWENDINÉ

II

Bi her hèncelè em qala xwendin û nivîsandine dikin. Ji ber ko
em dibinin pêsueçùna dinyayê bi tenè bi xwendin û nivîsandine
ye. Di welatèn rojhelalè nîzing de ji me kurdan pêve tu miletê
bindest nîne. Cire? Ji ber ko em di xwendin ù nivîsandine de ji
hemiyan kèmlir in. Fedkirin vê klîşeyê. Ingiliz ji eskerên ko

di eniyan de ser dikin kitêban rêdikin.

emirê qanùni biçûktir e jl, jiri û jêhatî bûna
10

wi hişl ko ez wi lêxim nav bijartiyan. Ez ne
malbala wî dinasim ù ne ji vê yekê" ji bo
dilxweşiya kesi dikim. Lê, agirê ko di cauê
wi da dibinim lişteki ecêb e; bi tenê divê yek
hebe ko wi agiri vexe ».

Bi vî awayî kijan destô ko Napolyon di
ber ra derbas bù, jê ra jiinareke bas dani;
pir ù hindik hêviyek pê girêda.

Di sala 1787 an da Napolyon bi ritba
milazim sani ù karê topavêjiyê ji dibistana
herbiya ya Parisè bi derket ko hingê i hejde sali
bù. Niha divê em bidine ser şopa vi zabitê
biçûk, ê ko di demeki hindik da hefsarê
hemi Ewropayê existe deslê xwe û di hindav
da hejand. Hejandineke welê ko pê tac û lext,
rê û rêzan ser û bin kirin!.. Em binêrin ka
ew şop dé me bigehine kîjan derê.

OSMAN SEBRl
370 19
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QEDIRÊ KITÊBAN C XWENDINÉ
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JI ETA CRMŞlD RE
Şevêdî Sîueiiixan Ronahiya 17an ht deslî ve
hâte nik min û gote min:

Bavo ev Ronahî gelek spehî ye.
Ma cire ev gelek spehî ye; ma en din kirêt in?

No bavo en din ne kirêt in; lê di vê
Ronahiya de reşbeleka min, resbeleka Eta
Cemşîd heye; ji lewre ev gelek spehî ye. Min
ji te divêt di lier hejmara Honahiyê de ji bona
min reşbelekekê binivîsînî.

Çênabe keça min, xwendevan jê aciz dibin
Xwendevan kî ne?

Xwendevan ew Kurdmanc in ko Ronahi¬
yê dixwînln

Hesen axa ne kurdmanc e?

lîelê kurdmanc e, û xwendevanê me ye,
Naye bîra le," vê pa.şiyê s gava hati lui

Şamê ji te re digot, resbeleka zarokan va
ko''çêl li zozanan dikir, gelek spehî ye. Ji
gotina Hesen axa dixuye ko xwendevan je
aciz nabin, ji bervajt ve pê kèfxwes dibin.

Ez çi reşbelekê ji fe re di Ronahiyê de
belav bikim?

Carekê te tîslek nivîsand û ji min re xwend,
navê wî « Kitêba Sînenixanê » ye, wê reşbele-
kê ji min re bide çap kirin.
Min got, bas e, u Sinemxan ji min geriya.

Gotina Sînenixanê rast e. Ji gramêra ko di
Hawarê de belav dikim pêve min gramêreke
kiçik, ji bo zarokan nivïsandiye ù navê
« Kitêba Sînenixanê » lê kiriye.
Ji bo kêfxweşiya Sînenixanê ez dibaça wê
kitèbê di van stîinan de belav dikim. Me
hêvî ji Xwedê heye ko rojek de bê emê
wê kitèbê hi xwe de bikarin çap bikin.

KITÊBA SÎNENIXANÊ
n Jî si'deqcyiïn lu'ja yek ji ew c ko »

mirov hini tistukl qenc bibe ti »

« miiovi'ki clin hini wi tisti bike. >

« HetUsa CcnnbO pt' xem ber »

JI X WENDE VANAN RE:
Gava bon çavên xwe li sernama vê kitèbê

bigerlniii heye ko bibêjin, ev kitêb ji bo za¬

rokan e. Ji xwe welê ye. 13i tenê tiştek heye,
gelo zarok kî ne? Heye ko em tev de hêj
zarok in. Di babêta xwendiné de mêr ù zaro
bûn ne bi salan e. Di nav me de gelek miro¬
vên sere hene ko di riya xwendin û nivisan"
dinê de zaro têne hesibandin.

Li wextê berê, me mêr iV zarobùn bi
hilgirtina tifingê ji hev vediqetand.

Ji bo karekî, gava qala yekî dikirin û heke
ew bi kêri wi kar) ne dihat û di nav êla xwe
de zaro dihate hesibandin, digotin: « Hêj tifing
hilnegirtiye ». Disan gava yekî qala tişteki bori
dikir û tarix ne dihate bîra wi digot: « Hingê

min hêj nû tifing hilgirti bû » an « Hêj tifing ne
da bûn deslên min ».

Hi vi awayi mêr ji zarokan veliqetandin,
yanî heçi ko dest bi hilgirtina tilin«ê dikir, ji
zaroliyé xelas dibû; dibû mêr û diket civata
mêran û di odè de, di nav mêran de lûdinişt
û carina ji tèkili axaflinê dibû.

Lé iro, di dinya me de, di dinya ko jê
re medeni dibéjin, ne welè ye. Mér û zarobûn
bi xwendin û nivîsandine ji hev têne veqelan-
din. Mère ko ne xwendiye, enirè wî bigehe
sèsliyi ji ew zaro ye.

Berê, gava ji yekî re digotin « hêj cahil e »

mexsed ne ew bû ko ne xwendiye. [Le bi vê
golinê dixweslin bibêjin hêj zaro ye.

I.è cahilê îro dikare heta dawiya emrê
xwe ji cahil bimine. Ji ber ko iro dermanè
cchalelé ne emrê mirov, lê xwendin û nivi-
sandimt wî ye. Yani iro li şûna hilgirlina tifingê
qala hilgirtina qelemè dikin.

Ji vi awiri ve heke iro em tev de ne zaro
hin ji, bi pirani divêt em zaro bêne hesiban¬
din. .li lewre ev kitêb nemaze ji zarokan re,
le bi tevayî ji hemî kurdan re ye. Divêt êdî
kurd ji bir bibin ko welat ne bi kêf û siya-
sela lilan û behvan dewletê, lê bi xwendin û
zanisliyè xelas dibe.

Bi vè hêiicetê ezê disan bibéjim ko wezifa
milelperwerèii me a pêşin liinbûii ù hlnkirin
e. Di vè riyê de herkes bi awaki dikare ari¬
kariya vi miletê bextreş û bedbext bike.

Beri çend salan hikûmeta Bexdayê qey-
nieqameki kurdmanc rêkirl bû Zaxoyê. Qey-
nieqam gava giha Zaxoyê dit ko zaroyên
kurdmancan naçin dibistanê. Qeymeqêm şiret
li bavé zarokan kirin. Lê tu havil ji wan şl-
relan çènebû. Qeymeqamè jir û miletperwer
ji daira nifûsê û ji dibistanê du liste dane
çêkirin. Gava yekî zaxoyî ji bo işeki diçû balê,
qeymeqêm li listan dinihêrt û heke zaroyên
xwediyê îş ne li dibislanê bûn, işê wi çênedi-
kir, ew dibir û tanî hetanî ko mêrik zaroyên
xwe dixislin dibistanê.

Bi vî awayi û bi rêva zaxoyiyan zarokên
xwe hiiiarthi dibislanê. Ev awayek e. Heke
mirov dil kir û da eqlè xwe jê re awa zehf in.

Em vegerin ser Kilêba Sînenixanê. Ev kitêb
bi awaki sade û sivik qala gramêrê dike. Digel
vê sadegiyê, xwendevanên me tê de hin bêje-
yan bibinin ko ew bi wan ne nas in. Cire? Ma
xwendevanên me bi kurdmanci nizanin? Bivê
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nevê ew bi kurdmanci dizanin, û rind pê
dizanin. Lê wan heta niho gramêra kurdmanci
ne xwendiye. Ji xwe heta niho gramêra Kurd¬
manci nîn bû ko ew bikarin wê bixwinin û
hini bêjeyên wê bibin.

Di warè zanistiyè de lier tişt holê ye. Me¬
sela Radyo. Beriya ko em Radyowê bibinin û

hi karê wè bihesin, ma me dizani bû Radyo
Çi ye -û ji çi lişti re Radyo dibéjin? No.. .

Bèjeyèn Gramêiê ji welê ne. Divêt em
bixebitin, xwe biweslinin û hini wan bibin.

Heke min got, iro li sùna hilgirtina tifingê
qala hilgirtina qelemé dikin; ez hêvî ji xwende¬
vanên xwe dikim gotinên min xeiet seh nekin.
Jê mexsed ne terikandina lilingê ye. Tiling
hinde qelemé, qelem ji hinde tifingê ji nie re
divêtin. Ji xwe me du dest hene. Heke me
bi desleki tiling hilgirt, em dikarin bi destê
din qelemé hilgirin. Ji xwe destê bi tenê deng
jê nayê.

Herçi ez, wek diyariyê, çapliyê di ser qe-
lemeke zêrheli re digiiïm.

D ï B A Ç E
Sinemxan hero êvarê gava ji dibislanê

vedigere, tète mal, diçe deslén bavé xwe ù
tiştê ko wè rojê di dibistanê de elimiye ji bavé
xwe re dibèje.

BALAFIREKE BRÎTANÎ XWE KARÎ ÊRÎŞÊ DIKE

12 372

Rojekê Sinemxan ji adetê der şa û kêfxwe»
vegeriya mal. Destên xwe li hev xistin û ji
bavé xwe re got:

Bavo tu 7ani, îro ez ji berê zana û
xwendatir im. Mamoste derseke nû daye me.
Di vê dersê de tiştin hene ko me ew heta niho
ne dizanin.

Belê bavo hetanî iro me dixwend û me
dinivîsand bêî ko em bizanin cire bi vi awayi
dixwinin û dinivlsînîn. Carina di xwendin û
nivîsandine de me xeiet dikirin. Ez dibêjim
xelet, ji ber ko mamoste welê digot; an ne
hingê min ne dizani kîjan rast, kîjan xelet e.

Bi vi awayi û carina bêî ko ez pê bizanim
min rast dixwend û rast dinivîsand.

Belè mamoste digot ev xelet e, ù ew rast
d'îkir. Qewîti li me dikir û digot: « Carekê din
holê îiienivisiiiin, herweki ez şanî we didim
welê binivisîiiin ». Xeletên me eu rastkirî deh
panzdeh caran ji nie re dida nivîsandin û heke
me disan di wan gotinan de xelet bikirana hingê
em ceza dikirin. Lê tucaran ji me re ne digot
cire ev rast e, û a din xelet e.

Lê îro ev tişt ji me re gotin û em pê ge¬

lek kèfxwes bûn. Êdi em dizanin ji rastxwen-
din û ji rastnivîsandinê re isûl û qeydeyin
hene û ew gelek spehî ne, lê herekes bi wan
nizane. Mesela gava em « av » dibéjin devê
me bi temamî vedibe û gava em « ev » dibéjin
devê xwe bi nîvî vedikin. Disan em «ava sar»ù
	 « nanê germ» dibéjin. Ji ber ko

av mè û nan nêr e. Ev ne tu
tişt in. Tiştine welê hene ko bi
tenê mirovên xwenda û yen ko
gramêra zimanè xwe xwendi¬
né pê dizanin.

Ji xwe mamoste digot,
gramêr qeydeyên rastaxaftin û
rastiiivisandina zmên şanî me
dide.

Em bi wan qeydan ve
diçin û bi vl awayî rast di¬
xwinin û rast divinisinin.

Bavé wê jê pirsl ù got:
Ka bêje min ev tiştên nû

çi ne; da ez ji hini wan bibim.
Slnemxnn çû çenteyê xwe

anî, jê kitêbeke nù derêxist,
danî ser masa bavé xwe û bi
kêfxweşi tê de xwend.

Bavé wê lê guhdar dibû.
Zaïono lion jlguhdariya wê

bikin ù hini giramêra zimanè
xwe bibin. BAVÉ CEMŞÎD
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ÊZDÎ
U OLA WAN

Ji Mima T»\\ ilspari}/ ip -

Tevî ko der heqê êzdiyan
da heya niha çend kitêbok
hatine nivîsandin jî, a rast kesî
xwe negihandiye rastiyê; ji ber
ko raslî ji ber sebebekê wenda
bùye. Ew sebeb jî heya îro
heznekirina êzdiyan a ji xwan-
din ù nivîsandine ra ye. Gava
ez bi têxistiyên van kitêbokan
qaîliya xwe nînim, ne ew e ko
zanîna xwe a di vî warî da bi
navê rastiyê berpeyî xwande-
vanan dikiml...

Na, ev yek ne hatiye bîra
..min ù nayê jî. Bi tenê di vî
warî da a ko tê bîra min ev c

ko êzdî kurdine xwerù ne ù

ola wan a îro, ji averùya gelek
olan bi hevketiye û hatiye
pê. Ji ber vê ye ko dema em bawerî ù rê ù

rêzanên ola êzdiyan didine ber çavên xwe,
bi rihetî tê da şopên olên Zerdeşt, Mûsa, Îsa
û Mihemed tev dibînin.

Ev ola ko ji oline lêvel ji xwe re bawerî
ù peyayên mezin girtine, hêjayî pirsîneke dur
ù kûr"e ko ev yeka han, ji yekî wekî min ù

xwediyên wan kitêbokan ra pêkhatin gelekî
dijwar e.

Heke dîroknivîsên eraban di navbera ba-
bilîskên 7 û 15 an da bi ti.ştên holê mijûl bù-
bûna; mikûn bù ko îro tiştek ji ola êzdiyan
zanîn ne dijwar bùna. Lê mixabin ko di dema
me gotî da dîroknivîsan bi tenê bala xwe da
bùn pesna melîkên dor an ser xwe û bes!.. Ji
ber vê ye ko îro bi hûr bùna ola êzdiyan a

nehatî nivîsîn, rastî ji hev bi derxistin bi qasî
vejandina miriyan dijwar bûye.

Heya niha li ser vê yeka han ez bi gelek
êzdî û nemaze bi sê şexên wan ra mijûl bùm
e Heywax ko di warê baweriyê da gotinên
dudùyan hev û din ne girtin e. Her wekî di"
ayên nivêjan en ko sêx Heyderji me ra gotine,
gava min ji sêx Xidir ra xwandin, lier wekî
ez jê ra tiştekî biyanî bixwînim; qîma xwe pé
ne dianî. Dema min en ji devê şêx' Xidir bihîslî
ji şêx Xelef ra xwandin, bi carê kenê xwe pê
kir. Tew îsmaîl beg rehmetî bi awakî din goti
bûne min.

Dema mirov têveliya gotinên van her car
mezinên êzdiyan dide ber hev, jê ev rastî lê
giharê: « ol û baweriya êzdiyan ji dest nehatina

IŞALAFIRGE1IEKE BRÎTANÎ Dl GIRAVA SICÎLYE DE

nivîsaiiê ewçend gewherê xwe è bingehin
wenda kiriye ko bi ger ù hùr bùneke serpilkî
binatî ù rastiya wê bi dest xwe xistin, dijwari-
veke di hikinè ne bùnè da ye »

Ji ber vê yekê, bi belav kirina herçiya ko
min di heqê êzdiyan ù ola wan daji devê sêx
Xidir nivîsî, mikûn e ko bikari bim fikrekê bi-
dinie xwandevanên xwe.

Di serê havîna 11)40 î da ez çù bùm llesîçê.
Hingê şêx Xidir ù şêx Xelef jî li ber hikûmeta
Iraqê revî bùn ù hati bùn wir. Di nav şanzde
rojên ko min li llesîçê derbas kiri da pirtir!
diwazde caran bi sêx Xidir ra û sê-çar caran
jî bi şêx Xelef ra rùnislî bûm. Di van rùnislinêii
ko bi danan dajotin da, bê pirsîn ù nivîsan¬
dina der heqê êzdiyan û ola wan da me kar û
xebatek nîn bù. Tevî vê xwe westandina han,
tistè ko me hêjayî nivîsandine dîtiye ji xebata
saetekê pê va tiştik nîne. Ew jî ramana ko me
li jor dayî zanîn dide mirov ù bes. Di pirèn van
civînên min ù sèx Xidir da sairè me ê délai Ce¬

gerxwîn jî dihate dîtin. l'ojekê piştî belav bùna
civînê di rê da min ji Cergexwîn ev pirs kir:

Seyda! ev bùn ses heft civîn ko tu jî bi
me ra rûdinî. Ma gelo ji ola êzdiyan çi dikeve
serê te?

Seyda hi nêrineke manîdar ù rùkî bi ken
li min vegerand ù got:

Ne tiştek. Berî ko ez van sèxan bibînim,
min dizanî ko ola êzdiyan jî wek olên mayî
li ser bingehekî hatiye- danîn. Lê niha min
zanî ko ji torta oline têvel pê va ne tiştek e.
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Heke tu 1 serwext I, teqez te bir biriye ko go¬

tinên van şêxan en duh û Iro nabine yek!..
Min bersiva gotinên seyda bi keneki sivik

da ù dawiya gotine birî. Erê gotina seyda rast
bù. Ev gotin li ser ola ko salixdana wê me ji
devê her du şêxan û hempayên wan dibihistin
bû. Lê ola êzdiyan a bingehî, bê şik ne di
halê Iro ê bê ser û ber da bù.

Ji bingehên ola êzdiyan herçiya nivîsan
diviya bû, bê sê tiştan, min hemî nivîsln ko ew
her sê tişt ev in: 1 Diayên pêne wext nivêj.
2 Dia mehr birlnê. 3 Telqîna ko li ser
gora miriyan dixwînin. Sebebi ne nivîsandina
van her sê tiştan ev bû ko di vî warî da
gotina d u şêxan ne bùye yek. Li goreyl
ko min zaniye; .di pêşiyê da her wekî me
li jor gotî; ji ber ne nivîsanê, diayên bingehî
wenda bûne an hêline wan jê hatine guhartin.
Bê şik dema kuran ji devê bavan hîn kiriye
kêm û zêde gelekî tê da çêbûye.

ÎXTIYARÉ MERGEHÊ
Di ola êzdiyan da îxtiyarê Mergehê wek

xelîfê misilmanan ù papasê filehan e. Ev camêr
di rex newala Laies da li gundê Êsiyayê rùdine
ù rêzanên ola êzdiyan digerîne. Di dema
qewimîna şolên mezin da îxtiyarê Mergehê
xwediyê gotina dawiyê ye ù herçiya ew bêje
de welê be. Her êzdiyê ko deri ola xwe tiştekî
bike, îxtiyarê Mergehê wî heram dike, Gava
gunehkar hère ber destê w! tobe bike, dikare
pişll hin dêlindêz ù merasim wl kesî helal bike.

Êzdiyek bi kirina sê tiştan heram dibe:
A Hek ji malba-

lên îxtiyar, mîr, şêxan
û plran bi yekê ra zlna-
yê bike,

B Bi blyaniyan ra
zinayé bike.

C Bi dilê xwe
oleke din bihewîne.

Kesê koji van her
sê gunebên mezin yekî
bike bi fermana îxtiyar
ù belavkirina pîran
heram dibe. Kljan gu-
nehkarê ko ev cezayê
han jê ra bête dayîn
kesê êzdî jê direve.
Revekejwelê ko^ne'di-
karin pê ra bidin ù

bistlnin, ne herin mala
wl û ne jl wî bihêlin
mala xwe. 'ÇÇ' ! 'kesê
koj mirovê_ herambûyî
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bihewîne ew jl heram dibe.
Na heke gunehkar ne xwediyê wè kirê bî

û bêgunehiya wî xweya bike, de hînga hère
cem îxliyarê Mergehê û tobe bike. Gava îxti\ ar
qîma xwe bi bêgunehiya wt ani ù lobn wl
qebûl kir, hînga destùra şuştlna wljl gunehan
tê dayîn, Wê gavé yekê, gunehkar dibe ù dl
avên Zimzim ù Kaniya-Sipî da dlşo ù di plşl
ra tê sicada îxtiyar maç dike ù bi vl awayi
ji gunehan tê Şuşlin ù paqij dibe,

lilJARTIXA ÎXTIYAR
îxtiyar di nav malbatên şêxan da tête bijar-

tin; lê divê xwediyê sir ù kerem be>

îxtiyar heya tiştekî bê rê neke Jl Îxtiyarî
nayête derxistin. Çi gava bêriyîkê bike hemî
serekên êzdiyan digehêne hev, wî ji Mergehê
bi derdixin ùji malbata şêx yekî din dibijêrin.
îxtiyar divê nezewice; na gava jin bike rû-
meta wî gelekî kêm dibe, lê ji jineke pirtir
nikare bîne.

Heke di malbatên şêxan da yekîjê ra sir
ù kerem çê be dikare xwe eşkere bike ù bibe
xelîfê îxtiyar, Çi dema îxtiyar bimire ew dikare
secadê îxtiyariyê bigire dest xwe û kes têklll
wî nabe,

MERGEHE
Mergehê, di newala Laie? da navêclhekl ye

ko hemî avahiyên êzdiyan en miqedes Jli wirin,
Ev avahiyên han bi navên mirovên mezin

hatine çêkirin. Ji bo gotina xwe. a jor der heqê
ola êzdiyan a Iro da, min navê hin avahlyan
nivîsî. Ji van navan xweya dike ko êzdiyan

TANGEKE BRÎTANÎ DIKEVE GUN])E;k1 TALYANÎ
374 19

Heke tu 1 serwext I, teqez te bir biriye ko go¬

tinên van şêxan en duh û Iro nabine yek!..
Min bersiva gotinên seyda bi keneki sivik

da ù dawiya gotine birî. Erê gotina seyda rast
bù. Ev gotin li ser ola ko salixdana wê me ji
devê her du şêxan û hempayên wan dibihistin
bû. Lê ola êzdiyan a bingehî, bê şik ne di
halê Iro ê bê ser û ber da bù.

Ji bingehên ola êzdiyan herçiya nivîsan
diviya bû, bê sê tiştan, min hemî nivîsln ko ew
her sê tişt ev in: 1 Diayên pêne wext nivêj.
2 Dia mehr birlnê. 3 Telqîna ko li ser
gora miriyan dixwînin. Sebebi ne nivîsandina
van her sê tiştan ev bû ko di vî warî da
gotina d u şêxan ne bùye yek. Li goreyl
ko min zaniye; .di pêşiyê da her wekî me
li jor gotî; ji ber ne nivîsanê, diayên bingehî
wenda bûne an hêline wan jê hatine guhartin.
Bê şik dema kuran ji devê bavan hîn kiriye
kêm û zêde gelekî tê da çêbûye.

ÎXTIYARÉ MERGEHÊ
Di ola êzdiyan da îxtiyarê Mergehê wek

xelîfê misilmanan ù papasê filehan e. Ev camêr
di rex newala Laies da li gundê Êsiyayê rùdine
ù rêzanên ola êzdiyan digerîne. Di dema
qewimîna şolên mezin da îxtiyarê Mergehê
xwediyê gotina dawiyê ye ù herçiya ew bêje
de welê be. Her êzdiyê ko deri ola xwe tiştekî
bike, îxtiyarê Mergehê wî heram dike, Gava
gunehkar hère ber destê w! tobe bike, dikare
pişll hin dêlindêz ù merasim wl kesî helal bike.

Êzdiyek bi kirina sê tiştan heram dibe:
A Hek ji malba-

lên îxtiyar, mîr, şêxan
û plran bi yekê ra zlna-
yê bike,

B Bi blyaniyan ra
zinayé bike.

C Bi dilê xwe
oleke din bihewîne.

Kesê koji van her
sê gunebên mezin yekî
bike bi fermana îxtiyar
ù belavkirina pîran
heram dibe. Kljan gu-
nehkarê ko ev cezayê
han jê ra bête dayîn
kesê êzdî jê direve.
Revekejwelê ko^ne'di-
karin pê ra bidin ù

bistlnin, ne herin mala
wl û ne jl wî bihêlin
mala xwe. 'ÇÇ' ! 'kesê
koj mirovê_ herambûyî

14

bihewîne ew jl heram dibe.
Na heke gunehkar ne xwediyê wè kirê bî

û bêgunehiya wî xweya bike, de hînga hère
cem îxliyarê Mergehê û tobe bike. Gava îxti\ ar
qîma xwe bi bêgunehiya wt ani ù lobn wl
qebûl kir, hînga destùra şuştlna wljl gunehan
tê dayîn, Wê gavé yekê, gunehkar dibe ù dl
avên Zimzim ù Kaniya-Sipî da dlşo ù di plşl
ra tê sicada îxtiyar maç dike ù bi vl awayi
ji gunehan tê Şuşlin ù paqij dibe,

lilJARTIXA ÎXTIYAR
îxtiyar di nav malbatên şêxan da tête bijar-

tin; lê divê xwediyê sir ù kerem be>

îxtiyar heya tiştekî bê rê neke Jl Îxtiyarî
nayête derxistin. Çi gava bêriyîkê bike hemî
serekên êzdiyan digehêne hev, wî ji Mergehê
bi derdixin ùji malbata şêx yekî din dibijêrin.
îxtiyar divê nezewice; na gava jin bike rû-
meta wî gelekî kêm dibe, lê ji jineke pirtir
nikare bîne.

Heke di malbatên şêxan da yekîjê ra sir
ù kerem çê be dikare xwe eşkere bike ù bibe
xelîfê îxtiyar, Çi dema îxtiyar bimire ew dikare
secadê îxtiyariyê bigire dest xwe û kes têklll
wî nabe,

MERGEHE
Mergehê, di newala Laie? da navêclhekl ye

ko hemî avahiyên êzdiyan en miqedes Jli wirin,
Ev avahiyên han bi navên mirovên mezin

hatine çêkirin. Ji bo gotina xwe. a jor der heqê
ola êzdiyan a Iro da, min navê hin avahlyan
nivîsî. Ji van navan xweya dike ko êzdiyan

TANGEKE BRÎTANÎ DIKEVE GUN])E;k1 TALYANÎ
374 19



1 Berê-reş ê mieleq, ev berê han di
pencereyeke avahiya ava Zimzimè da bi dar da
kirî ye. lier êzdiyê dixwaze heca xwe tekùz
bike, divê destê xwe di berê-reş bide ko ev, ji
şerlên hecê yek e.

2 Zimzim: navê goleke avê ye ko di
.şikefta Kafê da bi der têt; bi qasî du dest
av jê diherike.

3 Mixar: ji şikefta ser ava Zimzimê ra
têle gotin.

. 1 Kaniya-sipî: ev ava han deh gazan di
nîvroyê ava Zimzimê da bi dertê. Heciyèn êz¬

diyan xwe di vê da jî djşon ko ev şuştin jl
ji şertên heca wan in. I.i ber vê avê te h wz
hene ko yek ji bo mêran, yek ji bo la van ù yê
din, ji bo keçan e. Ji van hersê biran kes xwe
di hewzê ê din da naşo.

CELSA MÎR
Celsa mîr, di nav hemî avahiyên miqedes

da a mezintir ù bi rûmelir e. Riya vî cihî di
şikefta Zimzimê da dadikeve û bi riyeke bin¬
erdin digehe. Ev riya binerdîn sèsed gaz di¬
rêj dibe; piştî wê mirov derê sê .şikeftên di zik
hev da derbas dike ù hînga digehe Celsa mîr.
Di vê şikefta han da, ji zêr an madenekî wekî
wî ù bi bilindiya mirovekî texlek hatiye çêkirin.
Her car lingên têxt li car kursiyan hatine siwar
kirin ù li dor héla têxt, ji ho her car pêxembe-
rên (3) xudan kitêb car sindirùk ù di pişt
wan va jî, ji bo gewretirên ola êzdi bîst sindi¬
rùk hatine danîn ko ev bîst sindirùk bi dîwar-
ên şikeftê va hatine nùsikandin. Her sindirùkek

ji van bi perdeke renginî
hatiye por kirin.

Doraliyên têxt bi
heft zincên ( şiv ) zêrinî
hatine girtin. Serê her
zincekê ji van, bi çargo-
yên ( gog ) zêrinî hatine
xemilandinkohergoyek
bi qasî pùrtiqalekê e

mezin e.
Li ser baweriya

êzdiyan, salé sê şevên
bi tenê Tawis melek tev}
pêxember ù gew.reyên
olê di Celsa mîr da
dicivin ù rê ù rêzanên
dinê digerînin.

Herçî fermanên
Xwedê ne, Tawis me¬
lek di van civlnan da
dibèje pêxemberan û
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ola xwe a kevin ji bîr kirine ù dest avêtine
peyayên olên din. Navên hin avahiyan ev in:

« Derê melek Ferxedîn, mixara şêx Mend,
quba melek sêx llusên, avaniya Sicadîn, quba
sêx Seins, avaniya Nasredîn, avaniya Şcrefedîn
Mehdî, avaniya şêxo Bekir, avaniya mîr Hesen
Mema ( serekê pîran ), avaniya sêx Mihemed
Reşa, avaniya Amadin, avaniya Şehsiwtfr, ava¬
niya Xidir ù îlyas, avaniya şêx Xidirê Şenisan,
avaniya sêx Nalê şcnisan, avaniya sêxllesenè
şemsan, avaniya şêx Hevindê Şenisan, avaniya
şêx Tokilê Şeinsan, avaniya Bahadînê Şemsan,
avaniya Hesnalek ( pîr ) avaniya Xatùna Fex-
ra, avaniya îsîbiya, avaniya şêx Mişelih (gava
ev şêx ji yekî dilxwes neibe wî disèlîne ), ava¬

niya şêx liedir, avaniya Mùsê Sor, avaniya
şêx îbrahîmô Xitmî, avaniya şêx indirîsê xeyat;
avaniya Habùb Necar, avaniya pîrê Kar, avani¬
ya Hicala niominan, avaniya pîr xetîb M, ava¬

niya Alî, avaniya pîr Balî, avaniya pîr Bùtarî,
avaniya .şêx Zendîn, avaniya .sêx Sêva, avaniya
Simaîlê Enzelî, avaniya şêx Evdilqadirê Reh-
manî, a aniya Mihemed Xuristanî, avaniya Hec
Elî, avaniya Hec Receb, avaniya Şêx Romî,
avaniya Çêl mêra, avaniya liilêlè Ebê.ş, avaniya
şêx Heme, avaniya sêx Deqê Mêra(l)... Ji van
pê va jî gelek avahî hene ko ji ber piranî ù
bê fêde bûnê me ne xwest hemiyan binivîsin.

Ji van avahiyên han pê va di mergeheyê
da bi navê Berê-reş ê mieleq, Zimzim, Kaf
û kaniya sipî car ziyaretgeh hene ko bê dîtina
van heca mêrê êzdî tekùz nabe(2).
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KEÇ
Şeva qedrè li min rewşen dikir şew.[ ù şcmala keç
Li min xiinî dibù gulşen bi wê husn û cem.iln keç
Berî d'yînè ri Hi-de n b.nn l>i d'yînè dîn kirin

| wek Mtiii
Helandim e/. fîriiqn keç vejandini ez wîsala keç
Di xwesxwanè cîhani;ir bùm li ser texte snxe nui"

ni m

Şeva d'yînê kiri:n lalo ji hiş xistim peyala keç
.Me di le e/. ne.şêin bêjim ji pesnê dîlbcrè mùyek
Dizanim lies şehî xob ù perîznd c delala keç

Ne hl'iye iial)ili:i carek di semla me'redn rindan

Bi didarè hi nazdarè bi xwinxwarè lievala keç

Li lier masa s.'def rùnist du mihwer In'ine yek dîsa

Ji meyiianè ketim carek bi [enha ma xeyala keç
Şikandin leşkcrê firsal welalè dil ^iha dilber
Cegerxwîn nia di benda dil digel fikir n initala keç

�GKl'.XWÏN

LEYLET1L QEDIR

Di vê şevê da, hemî êzdiyên ko dixwazin
ji xêra vê şevê destkewtî bibin tevî zar û zêçên
xwe di dorhêlên avahiyên miqedes da dicivin
û heya sibê di bin ezmên da îbadetê dikin. Li
ser baweriya êzdiyan, di dùsa newala Laies da
li eznun kaniyek heye ù di her wê kaniyê da jî
dareke mezin heye ko tilahyên wê berjêr û
rehên wê berjor in. Di wê şevê da Tawis melek di
şiklê teyrekî da tê ser wê kaniyê ù perên xwe
di avê dadike ù bi ser wan kesên ko îbadet
dikine da radiwe.şîne. Çi êzdiyê ko ji vê ava
han çilkek wekî xwenavê were ser, êdî ew rûyê
dùjehê nabiine. Sibelira vé sevê jî dibe cejne
ko jê ra (îda şêx Semis) dibéjin.

OSMAN SEBRÎ
( dùmahîk heye )

melek ne hazir be, her kes li ser sindirùka
xwe rùdine. Lé gava lê ù li ser texte xwe
vedine; en mayî ji ser sindirùkan peya
dibin ù li ser sicadan rùdinin. Di van hatinêii
xwe da Tawis melek di şiklê teyrê Tawis da

xweya dibe. Ji vê ye ko êzdî rùmela vî leyrî
pir digirin ù mêrik bi wî bi nav dikin.

lier sê şevên ko Tawis melek dadikeve erdê
û tê Celsa mîr rùdine ev in:

1 Şeva çarşemba pêşin ko dikeve
serê salé.

2 Seva îda serê çileyê havînê.
3 Şeva îda serê çileyê zivistanê.
Herçî êzdiyên olparèz di van lier du îdan

da jî rojiyê digirin.

(1) Di nav avaniyèn han da gelek bi navên peya¬
yên ola Mihenied an kesên ko li nik xelkê wè
olè xweyî rùmel in hatine çêkirin. Xidir, llyas,
ICvdilcjadii-è rehinanî ( geylnnî ), Bilêlè ebes ( Bilalê
llebeş), Ilal)ùi)ê neear, Indirîsê xeyat, Çêl mêran
( ereb in J ji van kesan in. Kv peyayên ko di efsa-
iicycn ola Mihemed da cihekî çak girtine; [êzdiyan
ew ji xwe l'a kirine mal û di Mergehê (ta ji wan
l'a yek avanî çêkirine. Ji vê xweya ye ko ola
êzdiyan ji lier nexwandinè çiqas gewherê xwe
wenda kiriye ù ketiye bin darê ola Mihenied.

(2) lîei'ê-lk's n Zemzem dîsa du tistên ko di heca
îslanian da şertê hecè ne. lîzdiyan [ev jî ji xwe ra

eèkirine.
(li) lier çar'îpèxemerèn xudan kitêb Mûsa, Dawid,

Isa ù Mihemed in. Ola êzdiyan ya ko ji ola zerdeşt
daketiye ù îro jî ^xwe oleke serxwe dizane; nizanim
çawan di ola xwe "da cih daye van her car pê-
xeniberèn xweyî ol?!..
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JI ÇÎROKEN KEVIN:

KIRASÊ BEXT1YARIYÊ
a Di vê dinyayê\de tukes bêxem nabit. »

« Heke yekî bêxem peyda bù ew ne benî-adem e »

« Sadiyê Şirazi. »

Dibéjin, carekê padişahek hebû û hikim li
nlvê dinyayê dikir. Ji Hindê û Çînê heta bi
çiyayê Dafê. Padisah bi janeke giran ket. Di
welêt de tu bijîşk ne man ko ne hatine ser.
Lê ji derdê padişah re tu derman ne haie
ditin.

Saxlùx dan û gotin ko di perè dinyayê
de pisporekl mezin heye. Bikare, ew dikare
padişah derman bike. Berdevk çùn û ew he-
kîm anîn. Hekîm padişah seh kir û got: Pa-
dişahê cihanê, nexweşiya te ne tu tişt e.
Dermanè wê jî hêsanî ye. Divêt tu kirasê
mirovekî bextiyar li xwe bikî. Ko te" ew li
xwe kir, tiwê di cih da sax bibî.

Şahî bi welêt ket. Digotin hekîmê ferzane
li ser nexweşiya padişah vebùye.' Hekîm jîda
rê û çû welatê xwe. Êdî diviya bù kirasê
mirovekî bextiyar peyda bikin.

Şêwrek danîn. Ma ji wezîrê padişah bex-
tiyartir heye. Qesta wezîr kirin û kirasê wî
jê xwestin.

Wezîr li wan ecêbmayî ma û gol: Bi min
be hon çaş in. Bextiyarî li kù, ez li kù. Ma
hon.nizanin ko şûrek di ser serê min re
hilawistî ye û ew bi benekî zirav ve girêdayî
ye. Ben hergav dikare 'biqete û sûr di cane min
re bibe. Ma ji min bextreştir heye. Ji ber
temakarî û eşqa mezinahiyê min ev paye ne
bi car, lê bi çardeh destan girtiye. 0 ji tirsa
ko padişah min ezil bike bi şev jî xew nakeve
çavên min. Ji mile din ez didime eqilê xwe,
heke rojekê padişah ji min enirî û heke ez ne
kuştim ezê çi îş ù çi cah ji xwe re peyda
bikim. Ev e halê min. An ne bi minetdarîke
mezin ez bi vê xizmeta melîkê xwe radibûm.

Jê geriyan û çûn ba qazî; mesele jê re
gotin û kirasê wî jê xwestin. Qazî jî li wan
ecêbmayî ma û got:

Kê saxlûxa min tlaye we. Halê ko ez
tê de me, Xwedê tu kesî nekit wi halî. Sevê
pêde ez didim eqilê xwe û texmînàn dikim.
Gelo ezê daw û doza xelkê çawan safî bikini.
Wîjdana min bi vê endîşeyê hergav bêaram
e. Ma bextiyarî û balrahetî ev e.

Jiwîjî geriyan û çûn cem têcirekî mezin
û dewlemend; kirasê wl jê xwestin. Têcirê
dewlemend 'gote wan:

Xwezî û sed xwezî ez ew mirov biwam
yê ko hon lê digerin. Belê min gelekmal heye.
Ez hero dixebitim, xwe dikujim ko wî zêde
bikini. Ji aliyê din hero ji lirsa xesarê texmî¬
nàn dikim. Bi şev karwanên min yen ko li çolê
ne, vaporên min yen ko di behirê de ne têne
bîra min, ù xew li min diçe. Gelo dizan li
karwên an qursananl'l li vapore!;e min xistiye?
Halê min ù mal ù dewlemendiya min bi vî
terzî ye.

Jê jî geriyan ù çùn cem memùrekî hikû¬
metê; qiseta xwe jê re gotin û kirasê wî jê
xweslin. M emûrê reben gol:

Sed hemd û spas ji Yezdan û ji padi-
şahê cihanê re. Ez di saya wî de digel kufle-
tê xwe sitirî me. Min miaşekî hindik heye.
zarowên min zehf in. Ez deyindar bûme. Şev
ù roj xema wan dixwim. Heke ez ji wezîfa
xwe hatime rakirin, an ji nişkekê ve mirim
ewê çi bibin. Di kùçe ù kolanan de sefîl û
sergirdan bimînin.

Berdevkên padişah jê jî geriyan ù dan
eqilê xwe; ma kî heye? Ji gundiyan pêve kes
ne ma bù. Çùn nik gundîkî; mesele jê re gotin
ù kirasê wî jê xweslin. Gundî li wan vege¬
rand ù got:

Ma we kengê gundîki bextiyar dîtiye ko
ez jî bextiyar bibim. Ez li kù, bextnarî li kû?
Ji qemçùr û wêrgùyê pista me duta bûye.
Çavên me li ezmanan e. Gelo baran tê an
naye. Sala ko baran hat, te dît kûliyan tiştek
no hişt. Heke salek xerab hat te dît me deyin
kir. Hela deh salan em nikarin jô xelas bibin.
Va ez hêj çi bêjim....

Berdevkên padişah jê ji geriyan ù bi din¬
yayê ketin; li mirovekî bextiyar geriyan. Lê
di tu deran de ew ne dîtin. Dawiyê vegeri-
yan qesira melîk.

Rojekê di dîwanxanè de rûniştî bûn. H
kûçê dengek seh kirin. Yekî bi
şahî ù kêfxweşî distrand. Daketin
kûçê. Mêrik derwê-ek bù; rût ù

tazî, ebakî pispankirî lê... Nîzingî
lê kirin, mesele jê re gotin û kirasê
wî jê xwestin. Derwêş kenî ù li
wan vegerand:

Belê ez mirorekî bextiyar J

im. Ji ber ko min kiras nîne. Heke I

min kirasek hebiwa, ma ez kengê |
bextiyar dibûm?

EVDILEZÎZ METWAR

19

[1J Qursan, dizèn ko di b^'iirèdu digerin û vaporan
taz! dikin.
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KIRASÊ BEXT1YARIYÊ
a Di vê dinyayê\de tukes bêxem nabit. »

« Heke yekî bêxem peyda bù ew ne benî-adem e »

« Sadiyê Şirazi. »

Dibéjin, carekê padişahek hebû û hikim li
nlvê dinyayê dikir. Ji Hindê û Çînê heta bi
çiyayê Dafê. Padisah bi janeke giran ket. Di
welêt de tu bijîşk ne man ko ne hatine ser.
Lê ji derdê padişah re tu derman ne haie
ditin.

Saxlùx dan û gotin ko di perè dinyayê
de pisporekl mezin heye. Bikare, ew dikare
padişah derman bike. Berdevk çùn û ew he-
kîm anîn. Hekîm padişah seh kir û got: Pa-
dişahê cihanê, nexweşiya te ne tu tişt e.
Dermanè wê jî hêsanî ye. Divêt tu kirasê
mirovekî bextiyar li xwe bikî. Ko te" ew li
xwe kir, tiwê di cih da sax bibî.

Şahî bi welêt ket. Digotin hekîmê ferzane
li ser nexweşiya padişah vebùye.' Hekîm jîda
rê û çû welatê xwe. Êdî diviya bù kirasê
mirovekî bextiyar peyda bikin.

Şêwrek danîn. Ma ji wezîrê padişah bex-
tiyartir heye. Qesta wezîr kirin û kirasê wî
jê xwestin.

Wezîr li wan ecêbmayî ma û gol: Bi min
be hon çaş in. Bextiyarî li kù, ez li kù. Ma
hon.nizanin ko şûrek di ser serê min re
hilawistî ye û ew bi benekî zirav ve girêdayî
ye. Ben hergav dikare 'biqete û sûr di cane min
re bibe. Ma ji min bextreştir heye. Ji ber
temakarî û eşqa mezinahiyê min ev paye ne
bi car, lê bi çardeh destan girtiye. 0 ji tirsa
ko padişah min ezil bike bi şev jî xew nakeve
çavên min. Ji mile din ez didime eqilê xwe,
heke rojekê padişah ji min enirî û heke ez ne
kuştim ezê çi îş ù çi cah ji xwe re peyda
bikim. Ev e halê min. An ne bi minetdarîke
mezin ez bi vê xizmeta melîkê xwe radibûm.

Jê geriyan û çûn ba qazî; mesele jê re
gotin û kirasê wî jê xwestin. Qazî jî li wan
ecêbmayî ma û got:

Kê saxlûxa min tlaye we. Halê ko ez
tê de me, Xwedê tu kesî nekit wi halî. Sevê
pêde ez didim eqilê xwe û texmînàn dikim.
Gelo ezê daw û doza xelkê çawan safî bikini.
Wîjdana min bi vê endîşeyê hergav bêaram
e. Ma bextiyarî û balrahetî ev e.

Jiwîjî geriyan û çûn cem têcirekî mezin
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Xwezî û sed xwezî ez ew mirov biwam
yê ko hon lê digerin. Belê min gelekmal heye.
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bikini. Ji aliyê din hero ji lirsa xesarê texmî¬
nàn dikim. Bi şev karwanên min yen ko li çolê
ne, vaporên min yen ko di behirê de ne têne
bîra min, ù xew li min diçe. Gelo dizan li
karwên an qursananl'l li vapore!;e min xistiye?
Halê min ù mal ù dewlemendiya min bi vî
terzî ye.

Jê jî geriyan ù çùn cem memùrekî hikû¬
metê; qiseta xwe jê re gotin û kirasê wî jê
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Sed hemd û spas ji Yezdan û ji padi-
şahê cihanê re. Ez di saya wî de digel kufle-
tê xwe sitirî me. Min miaşekî hindik heye.
zarowên min zehf in. Ez deyindar bûme. Şev
ù roj xema wan dixwim. Heke ez ji wezîfa
xwe hatime rakirin, an ji nişkekê ve mirim
ewê çi bibin. Di kùçe ù kolanan de sefîl û
sergirdan bimînin.

Berdevkên padişah jê jî geriyan ù dan
eqilê xwe; ma kî heye? Ji gundiyan pêve kes
ne ma bù. Çùn nik gundîkî; mesele jê re gotin
ù kirasê wî jê xweslin. Gundî li wan vege¬
rand ù got:

Ma we kengê gundîki bextiyar dîtiye ko
ez jî bextiyar bibim. Ez li kù, bextnarî li kû?
Ji qemçùr û wêrgùyê pista me duta bûye.
Çavên me li ezmanan e. Gelo baran tê an
naye. Sala ko baran hat, te dît kûliyan tiştek
no hişt. Heke salek xerab hat te dît me deyin
kir. Hela deh salan em nikarin jô xelas bibin.
Va ez hêj çi bêjim....

Berdevkên padişah jê ji geriyan ù bi din¬
yayê ketin; li mirovekî bextiyar geriyan. Lê
di tu deran de ew ne dîtin. Dawiyê vegeri-
yan qesira melîk.

Rojekê di dîwanxanè de rûniştî bûn. H
kûçê dengek seh kirin. Yekî bi
şahî ù kêfxweşî distrand. Daketin
kûçê. Mêrik derwê-ek bù; rût ù

tazî, ebakî pispankirî lê... Nîzingî
lê kirin, mesele jê re gotin û kirasê
wî jê xwestin. Derwêş kenî ù li
wan vegerand:

Belê ez mirorekî bextiyar J

im. Ji ber ko min kiras nîne. Heke I

min kirasek hebiwa, ma ez kengê |
bextiyar dibûm?
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JI EDEBIYATA DENÎMARKÎ:

KEÇIKA KIBRÎTF1R0Ş
Çiqas sar bû... şevine hişkesahiyê... Berf

dadiket, pê re jî tariya şevê. Şeva salé a paşîn
bû. Sibetirê sersal.... v

Di vê şeva sar de keçikeke piçûk di nav
kùçe ù kolanan de digeriya... pêxwas û serkot.
Gava terka mala xwe da, şeqalin bi pê bûn;
lê bi kêrî wê ne hatin. Ew pêlavine diya wê
bùn. Pêlavine kevin ù lê fireh. Gava keçikè, bi
lez, ji ber erebekê xwe dida alî ew winda
kiri bùn. Keçik li wan geriya, lê ew peyda
ne kirin. Sêwlekekî fereke wan peyda kir û ew
ji erdê hilanî. Lê temaşa kir, kenî û got: Gava
ji min re zaro çêbûn ezê ji wan re bi vê şe-
qalê landikekê çêkim.

Keçika kibrîlfiro.ş bi peyên xwe en werimî
û morbûyî, di nav berfê de diçù; li rizqê xwe
digeriya. Di berwanga wê de pakêtine kibrîtan
hebûn û eblikek bi destî ve bû. Lê bû bû şev
û hêj tiştek ne'firoti bù. Birçî bû, diranên
wê dirikrikîn, ji xurtiya sermayê rùyê wê
diqermiçî.

Kuliyên berfê dikelin ser keziyên wê en
şeh û di pora wê a gungilî ù hûrgurpik re
diçûn. Lê tê de ne diheliyan; ù li ser diqe-
risîn. Heçko xwîna keçikè jî cemidî bû.

Li Ewropayê ne bi tenê hacetên cengê mckanîkî ne. Mêkanîk
mêj ve gihaşliye colkariyê ji; herweki klîşa me sani dide.
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Ji pencereyên xaniyan ronîke sine 11 kù-
çan diherikî û bihina qazén braştî, şîva şeva
sersalé li hewayê belav dibû. Belê şeva
sersalê bû.

Keçikè dida eqilê xwe, nizanî bù çi bikira.
Vegerê mal. Ne wêrî bû. Hêj tiştek ne firoti
bù. Çawan destvala wê vegeriya mal. Ma ji
bavé xwe re wê çi bigota. Dizanî bo ko bavé
wê de jê bipirsiya, te çiqas firotin. Gava jê re
bigota, min tiştek ne firot, kalo de li wê bidaya.

Bi van raman û texmînàn keçik ket nav¬
bera du xaniyan û xwe bi talda xanîkî bilind
girt. Heçko ew der talde bû û xurtiya sermê
lê dişkiya. Ma xaniyê wan ji derve ji talda
wî xaniyê mezin û depdepe germtir bû?

Ma xaniyê wan çi bù. Koxikek, ji her derê
qulêr. Qulên koxikê bi ka ù kincikan girti bûn.
Lê bayé kanùnan tê re dihat û carina ew ji
qulan derdixistin, tavêtin erdê û baranê jî bi
xwe re dixiste. hundirê koxikê.

Keçikè li destên xwe en bêgoşt ù terikl
dinihêrt. Hestiyokên destên wê di çermê wê
re xuya dikirin. Qey çerm ji ser de keti bû.

Tişlek hâte bîra keçikè. Kibrîtek vêxista
û di rivîniya wê de xwe germ bikira çi dibû?
Ne wêrî bû... Lê piştî midekî bêî ko bide
eqilê xwe kibrîtek ji qûtîkê kişand û ew li

tenişta elbikê şidand...
xirç... Çi ronahike geş...
çi germîke şêrîn. Destên
xwe en qerisî li péta
kibrîtê gerand. Di ger-
miya wê kibrîlê de cane
wê ê mirî qey vejiya.

Sehwîrin didîtin. Di¬
got qey li ber sobeke
çînî û li ser doşekan
rùnistiye. Çiqas lê germ
bù bû. Kir ko lingên
xwe jî bêxe ber wê sobê;
wan jî germ bike. Lê
sobe ji nişkekê ve
winda bû. Kibrît vemirî
bû. Li destên xwe
nihêrt. Tiştekî di nav
tiliyên wê de reş dikir...
bizotê kibrîtê.

Keçikè kibrîteke din
vêxist. Dîwarê xaniyê
mezin di ber ronahiya
wê de qey bû bû pîpo-
qek. Bînajiiya mirov tê
re diçû; digihaşte heta
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saloneke biheşmet. Di orta
salonê de maseke xwarinê
xuya dikir. Li ser masê, di
nav lengerîke isfehanî de qa-
zekî braştî hebù; kêr li pista
wê daçikandi bûn. Niho wê
bihatana, bi kêrê ew perce
bikirina û li mêvanan lêk
vekirana. Lê welê ne bû. Qaz
xwe ji masê zer kir, daket
erdê û berê xwe da keçikè....

Kibrît vemirî. Di pêşiya
keçikè de ji dîwarekî stùr pêve
tu tişt ne ma bû.

Keçikè kibrîteke din vê-
xist. Nihêrtinên keçikè dîsan
di diwêr re çùn. Ma ne şeva
sersalê bû. Qirdikek çêkiri
bûn û li doré diyariyin danî
bûn. Bi sedan find vêketî bùn.
Çi temaşeke cazibebar. Keçikè
kir^ ke«destên xwe dirêjî wan
bike	 Kibrît vemerî, dîwarê
stùr ket ber çavên Keçikè. Bi
tenê find bi hewa diketin û
qesta ezmên dikirin. Gava
digihaştin-ê dibûn stêrk.

Yek ji wan stê^rkan ket û
wek stêrkeke pekok li sînga
ezmên xeteke sor kişand ù
winda bû. Keçikè got: yek
dimire.

Belê dapîra wê jê re digot,
* Gava slêrkek dikeve, canekî
ber bi Xwedê dibe ». Ax ew 	
dapîra délai, mirova tekane, ya ko jê re qenc
bû. Heyhat stêrka wê jî keli bù.

Keçikè kibrîteke din vêxist û ew da ber
dîwêr. Vê carê çi bibîne?... Dapîra xwe. Ke¬

çikè xwe avête himbêza wê, da ber qîran û
got: « Dapîra mini dadika min, min zùka bi
xwe re bibe. Ez dizanim, heke kibrît vemirî,
ez te jî, wek soba çînî, qazê braştî ù qirdikê
sersalê, te dapîra xwe jîdêdiwinda bikim ».

Keçikè pey hev kibrîlên elbikê hemî vê-,
dixistin; ko dapîra xwe winda nekit. Dapîra
xwe tucaran evçend spehî û dilovan ne dîti bù-

Di ronahiya pêlên kibrîtê de dapîrê nevi-
ya xwe kir himbêza xwe; her du, bi perwaza
milyaketan ber bi ezmanê jorîn firîn. Ewçend
bi hewa ketin ko nema bi serma ù birçîtiyê
dihesiyan. Gihaşti bûn nik Xwedê.

DI INGILÎSTANÊ DE BIXWEDÎKIRINA HESPAN

Beie hep U iem nu ijcltk beha u biqimtt bun \wedi meraq
h hespme qcnc\ u esil digeriyan. cw bixwciuli dikirin n yê ko hespeki
wî i csîl hebû pê iflixar dikir. Le pişli ko timobil dukeline xelkê
çêtir mcyla xwe da limobilan ù ji hcspên esil rc ewçend rexbcl
ne ma. Lê li Eivropayc, li un- dera ko timobil ji cem me bi geleki
zehftir in, bi dcrkclina limobilan hesp qimcla xive kêm ne kirine. Li
wè derê carina hespek ji qimeta limobileke çal; bi geleki behatir
tête firolin. Nemaze ingiliz gelek gnh didin hespan. Di Ingilistanê
de salé carekê bczckc hespan çedibe ko je rc u Dcrbi » dibéjin.
Hespcn Ko dikevin ivè bczè bi hezaran zer têne ù firolin kirin.
Klisa me hespine « Dcrbi » foni dide yen ko di lalimê de .
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Sibetirê emeleyên belediyê gava kùçe û
kolan reş dikirin di navbera du xaniyan de
keçikek dîtin. Keçik li erdê rùnist! bù; hina¬
rikên wê sor dikirin, kenekî zîvariyê di ser
lêvên wê re diqeliqî. Keçik mirî bû; ji
sermayê qufllî... di şeva sersalê de emirê
Xwedê kiri bù.

Dema ko tavika roja sersalê dida cendekê
wê ê hùr, xelk lê diciviyan ù ew seh dikirin.

Di nav tiliyên wê de darikê kibrîteke
vemirî reş>dikir. Elbikeke vala li rex cendekê
keçikè bù. Xelkê digot: « Dixwest xwe bi kib¬
rîtê germ bike, lê 	 »

Lê ew tiştên spehî, yen ko keçikè şevêdî dîli
bûn, ne dihate bîra tukesî. Dîsan kesî ne diza¬
nî, çawan û bi çi awayî, di himbêza dapîra
xwe de pê li roja salé a pêşîn kiri bû.

Dihok: 8 îlon 1043 BI.ŞARÊ SEGMAN
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Sibetirê emeleyên belediyê gava kùçe û
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PIRSA ÎTALYAYÊ
Li 8è îlonê ber bi êvarê radyowan dida

zanin: « îtalya bê qeyd û sert teslîm bùye ».

Xelkê ji hev dipirsl: Gelo çawan bùye? Di
"Italyayê de bewqas eskerên elemani hene; gelo
eleman wê çi bikin?

Sibeterê radyowan bi ser ve zêde dikir ù

digot: Mitarekak di navbera sondxwarî ù tal¬
yanan de hatiye îmza kirin, lê ev mïtareke-
name niho nayêle belav kirin.

Ji mile diti Eyzenhawer ù emiral Kenîngam
beyanin belav dikirin ù digolin:Ji xelkê îtalyayê
re, çi esker çi sivil, divêtin elemanan ji welatê
xwe derinin û arikariya sondxwariyan bikin.
Herçi vaporên talyanî, yen şer û yen ticaretè,
divêt xwe bigehinin bênderên sondxwariyan.

Disan radyowan digot, eskerên talyanî ù

elemani di îtalya, Balqan û di giravên behira
Êgê ( Dodëkanês ) de li hev dixin.

Siwanvaniyên elemanî daketinê birca ko
lê Mùsolînî mehpùs bu ù ew revandin, birin
cem Hitler.

JI AVAHIYÊN KEVNARE

Resimê jorîn şanî dêreke IngilistanèJ^dide.
ava kiriye. Dêreke gelek bi sinbet

20

Eskerên talyanî di rex eskerên sondixwa¬
riyan de şerê elemanan dikin. Ma talyan bûne
hevalên sondxwariyan û ketine nav miletèn
yekbûyî, yani miletèn ko şerê nazlsm û faşi-
zmê dikin?...

* .

Herweki xwendevanên me dizanin sondix¬
wariyan ji bo vegirlina keleha Ewropayê berî
lier derê dirêji Italyayê kiriye. Ji ber ko ev
der birca kelehê a qelstir e ù di fena cengê
de mirov li cihê neyarê xwe ê qels digère.

Li 10e Tîrmehê sondxwarî daketin girava
Sicîlyayê ù bê zehmet pêş ve çùn. Ji ber ko
eskerên talyanî an direvin, an teslîm dibùn.
Di nav çend rojan de sondxwariyan nîvê
giravê vegirt.

Di vê navê de Hitler hâte îtalyayê û lier
du serekên mihwerê bi dari hev kelin. Dibé¬
jin ko Mûsolini ji Hitler esker xwestin. Lê
Hitler digot, li gora plana erkanherbiye divêt
nîvroyê îtalyayê bête vala kirin û şerêjastin
di xeta Poyê de bête kirin.

Hitler û Mûsolini li ser vê
plané bù bùn" yek. Lê gava
Mûsolini ev plan berpeyt mec-
lisa faşistan.kir; lehatên^mec-
lisê bi piranî ev plan qebûl
ne kirin.

Li ser vê yekê] û li 25è
Tirmehê Mûsolini rabû û çù
cem qral û jê selahiyetine hêj
meztir xwestin. Bi Mûsolini re
eskerên wi en xas hebùnj
Esker li hewşa qesirê man'ù
Mùsolînî derkel jor ù ket hafa
qralê îtalyayê û mesele jê re
dur ù dirêj got ù gava jê
selahiyetine mezin xwestin
qral lê vegeraud ù got:
sSj Ji selahiyetine mezin re
hewce ne maye. Min hikùmet
sipartiye merèsal Badogliyo.

Mùsolînî li qral vegerand
û got: Ei. bel tac û ordiwè jl
dikarim miletê talyanan xelas
bikim'.

Mùsolînî qala ordiwè jt
kiri bù. Ji ber ko keti bù
navbera wl û serdarên
ordiwè jî.

Cava Mûsolini li cem qral
Ev dêra ha romaniyan bû. eskerên wi yen ko li hewşê
û bi qïmet e. ma bùn girti bûn û ji qesirê
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bi dur xisti bùn. Mùsolînî
wextê daket hewşê timoblla
xwe jî peyda ne kir. Li sùna
wê timobîleke girtî, derî ji par
re, timobîleke xestexanê hebû.
Dùçê banî şiforê xwe kir. Li
şûna şifor kulnêlek ber pê çù
û gote Mùsolînî.

Bide pey min û li vê
timobîlê siwar be.

Mùsolînî xwest ko ji ya
kulnêl neke û li ber xwe da.
Lê eskerên kulnêl lé gihane
hev, ew girêdan û kirin timo¬
bîlê û ew birin giraveke û li
serê du sê rojan cihê wî
diguhartin; heta roja ko Hîtler
ew da revandin.

Li gora ko Mùsolînî di
radyowê de gotiye Badogliyo
dixwest wî teslîmî ingilîz û

emêrîkaniyan bike. Ji lewre
cihê wî diguhart û ew dixist
nîzingî mintiqeyên ko sondx¬
warî lê nîzing dibûn.

TANGEKE BRlTANf

Segmanin hilkişiyane ser û bi tifingên xwe dikin bera dijmin bidin

Wextê ko Mùsolînî destgirêdayî bi rê ve diçù
Badogliyo hikûmeta xwe saz û dest bi karê
xwe dikir.

Dinya-alemê digot, îtalye wê silh bibe.
Welê jî diviya bù.

Lê Badogliyo derew bi aliyê vê gotine ve
da; beyanamak belav kir ù got; îtalye li ser
soza xwe ye ù heta dawiyê di rex e.emanan
de şerê neyaran wê bike.

I ê rastî piştre hâte seh kirin. (,'ral û Ba¬

dogliyo bù bûn yek û tevdîra Mùsolînî jî kar
kiri bûn: Mùsolînî ji serê kar êxislin, bi son¬

dxwariyan re lihevhatin, ù bibin hevalê wan û
heke rê pê ket şerê elemanan kirin.

Piştî ketina Mùsolînî bi çend rojan du
sefîrên talyanî di welatine bêteref de xwe gi-
handi bûn sefîrên ingilîzî ù ji wan re goli bùn
ko îtalye di pêrîşaniyê de ye ù nîniînendekî

Générale talyanî navê wî ne hat eşkere
kirin niminendeyê Badogliyo î resmî bû. Gé¬

nérale talyanî ji sefîrên Ingilistanê re da zanîn
ko roja ko eskerên sondxwariyan daketin beja
îtalyayê eskerên talyanî di rex wan de wê şerê
elemanan bikin; yanî talyan wê bibin heval-
bendè sondxwariyan ù neyarê elemanan.

l'.i Kurdmanciya les générale talyanî digot,
em bùne hevalê elemanan em şikestin. Niho
em dixwazin bi we re bibin ù bi we re ele¬

man "n ko dişkên biskènî'in. Bi wî awayî heye
ko di talanê de para me jî hebe.

Sefîrên Ingilistanê elam da Londrê; I ondrê
Weşîngton serwext kir. Ji mile din xeber
gihandin général Eyzenhawcr û hikûmeta
Sovj'êlislanê.

Hikûmetên Ingilîstan û Emêrîkê bi hev
şêwirîn û bi wasita sefîrê Lîzbonêjj générale
talyanî re dane zanîn ko ji bo mitarekê divêt

Badogliyo di van rojan de wê xwe bigehîne îtalye bê qeyd ù sert teslîm bibe. Şertên din
nimînendekî Ingilîstanê ù jê li .ser navê hikû¬
meta xwe şertên mitarekê wê daxwaz bike.

Bi rastî ber bi l;"ê Tebaxê ve generalekî
talyanî yê ko ji bo îşekî diçù Portùgalê riya
xwe bi Madrîdê xist ù bi darî sefîrê Ingilîstanê
Sör Samoêl Hûr ket ù sibetirê çù Lîsbonê ù
sefîrê Ingilîstanê yê wê derê, Sor Ronald
Çampel, jî dît.

piş,lî teslîmê dikarin bêne mizakere kirin.
Générale talyanî ji ber ko ji xwe ber

nikarî bù li sondxwariyan vegerîne rabù berê
vwe da Romayê da ko pirsa xwe bi hikûmeta
xwe bêxe.

Ji générale talyanî re esasek da bûn
zanîn: talyan ji bo şikestina elemanan herçend
bixebitin, sondxwarî di heqê wan de ewçend
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qenc bibin. Mitarkena-
me wê veşarti bimaya
heta roja ko Eyzenha-
wer ew eşkere bikira.
Dilê sondxwariyan hebû
mitarekê piştî ko eske¬
rên wan dakelana Na-
poliyê eşkere bikin.

Générale talyanî bi
rê keti bù; lê ji ber
ko ji ker ve diçù, bi rê
ve diewiqî. Herçî qral
ù Badogliyo di Rome
de sebra wan ne dihat
Bi endîşa ko générale
pêşîn ne gibaşttye ar¬

mai. ce, rabûn genêra-
lekî din bi rê xistin.
Hikûmeta talyanî ji
bona ko sondxwarî jê
ewlê bibin rabû bi géné¬

rale diwimre genêraleki
ingilîzî jî şand. General
bi navê Karlton de
Wiyart û li cem talya¬
nan hêsîr bû.

Her du général, ê

talyanî ù ê ingilîzî piştî
ko ge.êralê talyanî ê

pê în bi rê keti bù *"**********»*"
giha.ştin Lîsbonê. Générale ingilîzî çù Lo;,drê,

jî vegeriya mal ji ber ko pê re

JI BERGEHÊN ŞERÊ ÎTALYAYÊ

ê talyanî
tiştekî nù nîn bù.

Herçî ordiwa talyanî di Sicllynvê de bi
derewan ji xwe hergav holê kir - rerê
xwe dikir.

Di vê navê de genêraleki talyanî hâte
Sicîlyayê ù ji sondxwariyan re ciliaba. hikûmeta
xwe anî. Ilikûmet i Romayê ji her emirê sond¬
xwariyan re hazir bû ù ber sert qebûl dikirin.
Bi tenê Badog iyo digot, beriya ko eskerine bos
bikevin Italyayê nikare mitarekê eŞkere bike;
Ji ber tirsa elemanan.

Qasidê talyanî vegeriya Romayê û hikû¬
meta xwe li ser şertên mitarekê sei wexl kirin.
Pişti 21 saetan Badogliyo bi telêgrafê da zanîn
ko sert jê ve qebûl in û nimînandeyek bi rê
ketiye da ko mitarekenamê îmza bike.

Li 3ê îlonê talyan ù sondxwariyan di
Sicîlye de mitarekê îmza kirin; lê kes pê
ne hesandin. Dîsan di wê rojê de eskerên
sondxwariyan daketi i erdê îtalyayê Eskerên
talyanî hin derevin, hin teslîm dibûtt; elema¬
nan li ber xwe dida.

22

Sondixwariyan di nîvroyê îtahayê de hin
erd û bajar xistin destên xwe.

Li 8è îlonê piştî nîvro di saet car û nîvan
de îlan kirin ko îtalye çêkên xwe danîne û bi
sondxwariyan re mitarekeyek îmza kiriye; lê
mitarekenamê pêsdetir dé bête îlan kirin. Bi
tenê digotin ko talyan bê qeyd ù sert teslîm
bùne.

Ev nûçe di dinyayê de wek bombekê
teqiya. Bivê nevê eleman ji tevtera talyanan
diketin Şikê. I.ê talyanan heta dawiyê ji wan
re digot, tiştekî welê nîne, em hevalên hev
in, heta taliyê em di rex we de şerê demokra-
tan bikin.

Lê welê dixuye koelemanan ewçend ba-
weriya xwe bi gotinên talyanan ne tanîn û ji
bo vegirtina îtalyayê tevdîrin didîtin

Pistî xebera mitarekê bi 12 saetan yanî li
Oê îlonê, serê sibê di saet siseyan de ordiwa
emêrîkanî a pêncan dadiket erdê Napoliyê.|

Şerekî radyowan dest pê kiri bû. nadyowên
hevalbendan digote eskerên talyanî, li elema¬
nan xînin û xwe li eskerên me teslîm bikin.
Herçî radyowên elemanî, wan jî digot teslîmî
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pê în bi rê keti bù *"**********»*"
giha.ştin Lîsbonê. Générale ingilîzî çù Lo;,drê,

jî vegeriya mal ji ber ko pê re

JI BERGEHÊN ŞERÊ ÎTALYAYÊ

ê talyanî
tiştekî nù nîn bù.
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xwe dikir.
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Sicîlyayê ù ji sondxwariyan re ciliaba. hikûmeta
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xwariyan re hazir bû ù ber sert qebûl dikirin.
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ne hesandin. Dîsan di wê rojê de eskerên
sondxwariyan daketi i erdê îtalyayê Eskerên
talyanî hin derevin, hin teslîm dibûtt; elema¬
nan li ber xwe dida.

22

Sondixwariyan di nîvroyê îtahayê de hin
erd û bajar xistin destên xwe.

Li 8è îlonê piştî nîvro di saet car û nîvan
de îlan kirin ko îtalye çêkên xwe danîne û bi
sondxwariyan re mitarekeyek îmza kiriye; lê
mitarekenamê pêsdetir dé bête îlan kirin. Bi
tenê digotin ko talyan bê qeyd ù sert teslîm
bùne.

Ev nûçe di dinyayê de wek bombekê
teqiya. Bivê nevê eleman ji tevtera talyanan
diketin Şikê. I.ê talyanan heta dawiyê ji wan
re digot, tiştekî welê nîne, em hevalên hev
in, heta taliyê em di rex we de şerê demokra-
tan bikin.

Lê welê dixuye koelemanan ewçend ba-
weriya xwe bi gotinên talyanan ne tanîn û ji
bo vegirtina îtalyayê tevdîrin didîtin

Pistî xebera mitarekê bi 12 saetan yanî li
Oê îlonê, serê sibê di saet siseyan de ordiwa
emêrîkanî a pêncan dadiket erdê Napoliyê.|

Şerekî radyowan dest pê kiri bû. nadyowên
hevalbendan digote eskerên talyanî, li elema¬
nan xînin û xwe li eskerên me teslîm bikin.
Herçî radyowên elemanî, wan jî digot teslîmî
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eskerên elemanî bibin. Eskerên talyanî ji ya
her diwan jî ne kir, li dora xwe nihêrt, yê
ko nîzing bû xwe teslîmî wî kir. Bi vî awayî
hin ketin destên ingilîzan, hin jî deslên ele¬

manan. Di hin deran de jî, talyanan dest bîre
xwe ù şerê elemanan kir. Di Dêkadonêsê de
7000 eleman, 70 000 talyan hebun. Talyan
rabûne elemanan; lê gelek ne ajot, çekên xwe
danîn û teslîm bûm. Di Yùgoslavyn ê de xelkê
eskerên talyanî ji çek kirin ù îro bi wan çe¬

kan şerê elemanan dikin.
Heta 13ê mehê mitarekenamê ne hâte eşk-

kere kirin. Lê ji lié mehê ve tiştin jê xuya
kirin. Stola talyanî bi temamî hat û di bên¬
derên Malte ù Cebaltariqê de teslîmî heval¬
bendan bù.

Li 13ê mehê mitarekenamê hâte belav kirin.
Li gora vê mitarekenamê îtalye bê qeyd ù sert
teslîm dibû. Herçî stol, balafir ù çekên din ji
hevalbendan re dihatin teslîm kirin. Ji talya¬
nan re diviya bù ko arikariya hevalbendan
bikin da ko rojekê berî rojekê elemanan ji
îtalyayê derînin.

Di vê navê de elemanan eskerine nù tanîn
îtalyayê û dest dalanîn ser erdê talyanan. Ji
aliyê din Hîtler li hevalê xwe Mùsolînî digeri¬
ya. Rojekê radyowan da zanîn ko elemanan
Mùsolînî revandiye.

Welê dixuye ko Mùsolînî li serê çiyaki
bilind û di qesirekê de girtî bû. Perasùtîslên
elemanî li nîzingî qesirê peya bùne ù ^dirêjî
mihaOzan kirine. Mihafizêii talyanî zùka ji
dest hilaninê ketine ù çekên xwe danîn. Divê
navê de Mùsolînî ji pencerê xwe şanî da. Za¬

bitê peraşûtîstan bi îşaret jê re da zanîn ko
divêt xwe bide pas; ji ber ko li qesirê miha-
fizine din hebûn ù hebù ko di penceran re
agir bikin.

Piştî ko Mùsolînî xwe ji pencerê da pas
pencereke din vehù ù jê kumandarè mihafizan
xuya kir. Elemanan mitralyoz lê rast kirin.
Kumandarè talyanî destên xwe rakir û wek
eskerên xwe ew jî teslim bû. Mùsolînî daket
jêr li balafirê siwar bû ù çù Elmanyayê.

Elemanan berda Romayê û Rome xiste
destên xwe. Qral û^Badogliyo ji Romayê revîn,
çùn nîvro, erdekî talyanî yê ko di bin hikimê
hevalbendan de ye. Mùsolînî vegeriya Romayê
û ji nû ve hikûmetek teşkîl kir.

Badogliyo di radyowan de dipeyive, nav
di xelkê xwe dide û dibèje wan ko arikariya
hevalbendan bikin ù bera elemanan bidin.

Mùsolînî jî dike ji nù ve esker bide hev
û arikariya Hîtler bike.
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MIZGÎNÎ
JI BO ÇAPA KURDI

Riyaset bê sigaset genc e

Ema gencî bê derban.

Siyascl bê riyaset renc e

Ema rend bê derman.
IL QADIRÊ KOYÎ

Mizginiya me bo çapa kurdi, bi derketina
kovara Niştimanê. Kovara Nişlimanê kovareke
kurdi ye, bi tipên erebî deidikevit, li Lehîcanê
( mintiqa mukriyanîran ) li hin destê gelek
xortèn hêja.

Eve hejmara Niştimaiiê a êkê bi diyaiî çû
ho Gulavêj, Hawar ù Ronahiyê. Da ko dest pê
bikin pêk ve bi xebalè bo azahiya kurd ù
Kurdistanê; li vi wextê ko hemî miletèn dinyayê
bo serbestiyê dinêrin û demokrati şeri bo di¬
ket. Lê nabit em jê bêbehr bin.

DESTGÎR

RONAHÎ Hejmara Niştimanê a pêşin Rihaştiye
destên me. Ji lier tişli bêtir kêfa me ji' vê yekê ra
hal ko di erdê Kurdislana ko di bin hikimê îranê
de ye jî zimanè me tête nivîsandin ù çap kirin.
Iîi vi awayî di Iraq, Iran, Sùriyè ù Sovyêtistanè de
digehe çapê. Niho bi lenê welatek diiuîne ko kurdên
wi ji vê ninielê niehrùni in. Me liêvi ji Xwedê
heye ko ew jt zùka bigehin vê niiuetê.

Niştiinan bi zarê Mukriyê ù bi tîpên erebî ye.
Di vè hejinara Nistimanè de tiştên jêrîn hene:

Amanci ême Tema' Pèk kewin ta ser
kewin Mêcer Son der heq be kurd çi elè
Serkewtiii be zor û kew niye Beşî edebi
Şairi be naw û bang Cigare çûn êkêşrêt
Kurd ù isbelelimem Kurdistan mali kurd e -

Pelainarekeyi ew sali eleman le Rùsya.
Di rùpelê Nîşlinianê a paşîn de xwedî dibèje

ko ev nivişt ji ber ko ketiye ber lezê ewçend
çênehù, le hejmara tê wê jê tekùztir bibe. Welê jî
divêtin; em jî holê hêvî dikin.

Lê li gora ko ji me re hatiye gotin Nîştemana
ko niho bi tîpên erebî dertêt heta çendekî din
ewê bi tipên me en kurdi derkevit. Ev mizgînîjji
nie re bi qasî mizginiya derketina Nîştimanê hêja
ye. Ji xwe jê re delêletên hene. Di ser serê ser-
nama Nistimanê re tavek, tava ala me heye. Di
nav daîra tavê de du tîpên kurdî têne dîlin Ev
tîp bi mana ( Jîna Kurdistanê ) ne û destpêka bi
kar xistina tîpên me ye.

Xwedê ji Nîştimanê re emirekî dirêj bide û
hevalên wî zêde bike.

Herçî hevalbend, piştî ko ordiwa emêrî¬
kanî di Salêrnê de çend rojên xerab dîtin,
didin pêş û ber bi bakur ve diçin.

NÊREVAN
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PIRSIYARIYA GULAVÊJÊ
ZMANÊ KURDÎ BI ÇI AWAYÎ DIVÈT BÊTÊ NIVÎSANDIN

BI TÎPÊN SAMÎ AN BI TÎPÊN LATÎNÎ
Gulavêj, kovara kurdi a hêja ya ko li

Bexdayê bi zarê soranî bi der têt, di hejmara
xwe a 9an, sal-4, meha îlonê de tisté jorln ji
xwendevanên xwe dipirse û bi nlzingahl ve

dibèje:
Ziman mihenga eqliyeta milet e.

Ev miheng eqliyeta milet şanî me dide.
Pêşketin an paşvemayîna miletekî, bi
hésanl, ji zimanè wî dikare bête zanîn.

Heke me got ko zimanè kurdî
îro bi her awayî ji zimanên din en
mezin ne zêde be ji, ji wan ne kêmtir
e; em ewle ne ko ji rastiyê bi dur na-
kevin. Ri tenê hela niho hal ù wextî ne
hiştiye ko em guh bidin zimanè xwe û

ji bo nivîsandina wî jê re tîpine gerek
bibijêrin.

Herçend bê şivîşk be jî ko ji -nivî¬
sandina zimanè me re tîpên latinî ji
tîpên erebî bi geleki çêtir in û ew tîp
lê tên; hêj di nav xwendevanên me de
mirovin hene ko digirtina vè reya taze
de dudiliyê dikin. Ji lewre ù ji bo
rakirina vé dudiliyê em vî tiştî ji

xwendevanên xwe dipirsin.
Em ji xwendevanên xwe hêvî dikin

di vê babetê de rayên xwe ji me re
bidin zanin. Ji bo nivîsandina zimanè
kurdî kîjan tîpan di ser re digirin; ere¬
bî an latînî.

Tisté ko Gulavêjê gotiye ev e. Berî her
tişti em wê jfber vê fikira mezin û bingehin
piroz dikin û ji Yezdanê pak hêvl dikin ko
di vê reya xelaskaiiyè de wê payedar bike û
vi karê mezin bibe sert.

Me di vê babetê de bêtir binivisanda; lê
ji ber ko Gulavêj bi derengl gihaşle destên
me û .Ronahî ji tevav bù bù, me bi van go-
tinan bes kir. Herçi ray û tikira me di eseia
me de xuya ye.

Adrêsa Gulavêjê:

GELAWÊJ
Xan Esterabadt hejmar 14

Cada Semoêl Bexda Iraq

Vj^*11 >,j*S" «If

Çîroka bègotin: EN ROUTE

g<W
M

Kiriyariya Ronahiyê
Ji bo Sûriyê Pénc lireyèa sûrî Ji bo welatèn din llrckl ingilizi

Xwedî û gerînendeyê berpirsiyar : Celadet Alî Bedir-Xan. Şam Sûriyê
Directeur Prepriétaire: Djéladet Aali Bedir-Khan. Damas Syrie
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LI BEHIRÊ
Ser herçend dom dike

sereoani jî li gora meheetê
çek ù aletine nù saz dikin.
Herçi hevalbend ji bo dake-
timt bejê hero wasiteke nù
bi kar dièxin. Sondxwarî ji
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van ivusilan in. Ji ber ko
neyarê uniii xwe di bejê, di
keleha Ewropayê de asê
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Leylê
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Peynama îswîçriyan
liîrbirî
Zozan
Ji min ve
Kês gerek wenda nebe
Çend Gazind
Jin ù Mêr
Napolyon
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Zaravayè Cizîrê
Xebat
Êzdî ù Ola wan
Diz ù Dùvè kerê
Nîinêja miskan
Fermana Gur
Can an
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Yen ko xelas bùne
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Jandar Mîrzengo
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Dilawer Çerpîne
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Sibhiyê Diyarbekrî
Cegerxwîn
Xebergùhêz
Sniaînè Serhedî

ÇÎROKA KURDMANCI

| WEYNA ROVÎ LI ROVÎ
Gundeki xerabe hebû; tê de dikek ù iajik

hebûn. Carekê dik çû ser diwareki ji diwarè
xirbe û bang da. Rovîk nêzikî wi hebû, dengê
dik kir, hema ji cih lelbegi xirbe kir û li ber
dlwêr sekini, û gole dik:

ilixiar, were min qonax bike. Dik jê re
go: Hema li j:işla diwêr bi/ilile gizîr li wir e,

ewê le qona.ï- bikê.
Kêfa rovi ji hqt, ewê go belki li pista diwêr

mirişk hene. Tu nabê li pişla diwêr tajî ji
xwe re razaye. We.vlê ko rovi giha cem lêji
halo megizand. Gava mclekmolê wi li wir pal
daye. Çaxê taji çav U rovi ket, hema dirêji wi
kir û rovi baz da û laji kele ser pista wi. Ha
li vir ha li wir, rovi kele qulekê, megizand
gava roviki din di qulê de ye. Yê ko di qulê
de bû gole r din: ha bira çi bêla le ge ev
bihne/işk li le kelige. E di go: Mepirs çi li
min qeivimi, desbrakê min hege, rabû kurê xwe
şande peg min, ez ezimandim. Kurê wi ji xorl
e ù bilr e, li min henek kirin, ez ji ji aciz-bûna
xwe hatim û kelim vê qulê, da ko ez bihnekê
riheliga xwe bislinim û ez ji vi kurê bitir
xelas bibim.

Rovigê qulê go: Ma lu desiûra min nadt
ko ez ji delà le ve herim, tu li vir bihna
.vive bidi.

Ma çi ferq hege hema tu hère

LEYLÊ
Di baxan dilber im sorgul wekî bilbil dikim meylê
Sehergahan dinalim ez eman Leylê eman Leylê
Tu Leyl î, ez wekî Mecnûn sitembexşî li min gerdûn
Xemên dil Dicle û Ceyhùn felek her lê felek her lê..
Bi nîşanî bi şîranî tu Latê rind û xûban î
Li te pîroz be kilanî bi bejin û keysem û şêlê
Tu şîrîn î şeker-amiz bikî her dem wekî paîz
Tu şîrîn î li cem Perwîz me dil Ferhad û sed kêlê.
Li ser texte evîndara mesîha ye ji derdan ra
Cegexwîn bû ji dildara te pirsek le nekir qey lê!..

CEGERXWÎN

Jl KOVARA GELAWÉJÊ;

DII,
Dil ke zor mesrûr e emro, arezùy izbar eka
Hez le fincanî şerabi dest ù pencey yar eka.

Dil geş A wek gui weba ye, derd Ci azaiî ne ma
Talibl wiskiy şerab e, hez le ùd ù tar eka.

Dil necati bo le tengi kewte bezm fi rezme we
Aşiqi seyr ù sei'a ye ineyii naw gulzar eka.

Dil ewende mest ii keyl e, şît e hîç hAşl niye
Wa le reqa ye, xerik e aleini bizar eka

Dil be neş'ew bezmi mil-liyet şukir bo jayewe
Sayiye-m seyran e, bezm e, pir bedem hawar eka

Dil be awati geyişl il lawî kurdî dêke wa
Yek dil û yekdem xerik e, mil -le t i hAşyar eka.

Dil le kine xaliye bê gerde saf e wek bilor
Sed tif A lanet le çawey xainî seksaï eka.

Dil elê « Iièkes » hela key lafi mil-liyet bedem
Hewl A têkAşin e lenya qewmi lu rizgar eka

Ger be rasli bêle |)êşew des le des yek ken heniA
Kî ye ew sa ye hiqAqî qewmî kurd inkar eka.

Yeklerîlan xoş biwi ta negbeli ber Uni beda
« DAdili » em qewme dil A sAk A bedreflar eka.

BÈKES

Rovigê gewr ji qulê derkel û li dora xwe
megizand, ka kurê birê rovi li kû ye. Carekê.

e.wi çav li laji kir û ber pê çû. Ji wi we ye
ko ew kurê deslûbiragê roviyê din e. Û gava
taji çav li rovi ket, hem dirêji wi kir û xwe
li bit) çengê wi da. Rovi xwe ji ber çend
kir û go:

De heneka meke lo!...
Taji serekî din lêda û xwe li bin çengê

wî da û ew gelek êşand.
Rovî go: Weleh camêr goti bû ev xort

geleki bilr e, lé mi bawer ne kir.
Taji serekî din lêda, rovî U erdê dirêj

kir û kele ser zikê wî heta ko rovi lemam bû.
Rovî hêj digo, de heneka meke lo.

ÇÎROKBÊJ
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PEYNAMA ÎSWÎÇRIYAN
Jl seydayê me ê-' mezin Cegerxwïnê dilbixwîn
re. Bi hêviya ko vè peymanê ji me re

. bêxe nezma xwe a xurt û şêrîn.
Iswîçre dewleteke ewropayi ye; dewleteke

piçûk, le di nav dewliline mezin wek Fransê,
Elmanye û Talyayê de dewleteke biserxwe 	

Hela sala 1 29 lê xelkê îswîçerê ji hev belav
û li 22 kantonan lêkvedibûn. Em bibêjin 22 eşîr,
wek eşîrên me, eşîrên Kurdislanê, çiyayî, mêr ù
şerîidî. Lê ji hev belav û hero diketin bin nlrê
dewleteke din.

Li lé Tebaxa sala 1291ê serekên w'an her 22
eşîran gihane hev, destên hev girtin, sond xwarin
ko mezinahiya tukesî di ser xwe re qebùl nekin;
bi xwe bibin mezinê xwe; misteqil û biserxwe
bijîn. Ji wê rojê ve îswîçre, welatê wan her 22
eşîran misteqil e. Ji hingê ve 652 sal ketine navê.

Ev e sond û peymana iswîçriyan:
Me divêt em bibin miletekî

yekbûyî, miletekî biran û li ber tu
taluke û felaketê ji hev nebin.

Em dixwazin aza bibin; herwekî
bavên me aza bûn. Li sûna ko em
di hêsîriyê de bijîn, mirin ji me
re cêtir e.

Me divêt em îman û ewlehiya
xwe bêxin ba Yezdanê bilind û ji
xurtiya mirovan netirsin.

Belê ji wê rojê ve îswîçre aza, misteteqil û
biserxwe ye. Di dora wê de dewletine mezin
hene. Lê tukesî ne werî tada wè bikit. Ji ber ko
dizanîn ko îswîçriyan sond xwariye ko mezinahiya
tukesî dr ser xwe re qebûl nekin ù ji xurtiya
mirovan netirsin.

Miletê ko vê sondé dixwe nabe bindest; ew
her serdest e.

Miletê ko vê sondé dixwe nagiri lê digirine.
Miletê ko vê sondé dixwe nabe zelil; ew her

qedirgiran e.
Miletê ko vê sondé dixwe ji ber neyaran naêşe,

neyarên xwe diêşîne.
Belê, miletê ko vê sondé dixwe natirse, lê ew

neyarên xwe ditirsîne.

10 387

BÎRBIRÎ
HEKE TE NIZANÎ LI
RÛPELÈ TSAN BINÊRE

1 Du kur û du bav çûne
nêçîra werdekan. Heryekî werde-
kek kuşt ù tukes destvala venege¬
riya. Le bi xwe re bi tenê sê

werdek anîn. Çawan?...

2 Bavek digel du kurên xwe
gihaştiye perè çemckî. Dixwazin
li avê berbas bibin. Li ber çem
şextûreyek heye. Şexlûre ji 200
rîtilî bêtir barî nikare hilgire.
Bav bi xwe 200 litir e, heryek ji .

zarokan 100 rîtîl e. Ewê çawan
derbas bibin?

3 Heke sê pising di sê deqî¬
qan de sê mişkan dikujin, sed
pising sed mişkî di nav çend deqî¬
qan de dikujin?

4 Gelo mirov dikare xweha
biya xwe mehir bike?

5 Mîrek hebù; dil dikir
berdevkê xwe ji cem xwe derê-
xîne. Lê dixwest vî îşî bêxe
rêzika şerîetê. Banî qaziyê xwe
kir ù got-è: Ve ne du perce kaxez,
min li ser yekê « Bimîne » ù li
ser a din « "Hère » uivîsandiye.
Berdevkê min bila çîkita xwe
bikişînit, li gora kaxeza ko wê bîki-
şîne an wê bimîne an' wê hère.
Mîr li ser her du kaxezan jî
« Hère » nivîsandi bu. Berdevk
kete hafa mîr, qazî R kaxezekê
nihêrt ù berdevk ma. Berdevk
çawan bi deka mîrê xwe karî?

JI Şl'RÊN ZAROKAN :

ZOZAN
Zozanên me bilind in
Tev bi zevî û gund in
Di wan hene avên sar
Jê kêm nabin ber ù dar
Raxerê wan gulçîçek
Teyr ù tû tê lek bi lek
Havînan em diçin wan
Tevî koç û pez û gan
Derbas dikin rojên germ
Li ser wê nefela nerm
Dilîzin her direvin
Heyanî koç dakevin
Dema çiya dibin sar
Paîz dibe em tên xar.

OSMAN SEBRÎ
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JI MIN VE
TIŞTÊN DINYAYÊ

/ Merivji bo du liston hatiye dinyayê, yek
jêserefû namûs e, ê didowan malê dinyayê. Yê

ko li şeref û namûsê bigere gerek pir ji malê din¬
yayê hez neke. Çiko namûs û malê dinyayê
neyarên hev in û ê ko ji malê dinyayê pir hez
dike divê pir bala xwe nedê şeref û namûsê.
Bi vî hawi dikare malê dinyayê bide hev dû.
îcar qenc [bizanin jîn di dinyayê de ji bo van
her du tişlan e û ev her du lişt tev de li
dinyayê nayêne girtin. Kesê. ko ev her du lis!
tev de girtine gan digirin, ileh kêmasî di
heqê geki ji van her diwan kirine ko hinek ji
her diwan gihandine hev du. Na xwe bi lemamî
heqê van her du lişlan tev de nayêne dan
û eda kirin.

2 Dan û slandin bi mirivê ehmeq re
meke, heke lê biki jî le dilşikesli ji cem wî
mirovî rabi.

3 Pirsé ji yekî meke ko ew pirs ji
eqlê wi meslir be.

k Tisté ko ji laqela meriv meslir be; li
merivan mekin.

5 Tu caran derewan meke, heke derew
ji zîv bin, rasli ji almaz e.

G Siyasel ne derew e, weke. ko me nas
kiriye. Heke siyasel carinan le heivce bike lu
derewan bikî, li dosl û heval û merivên xwe
derewan meke da ko di rojê leng û lari de pista
xwe nedin te.

7 Ger lu zana û gihixli bi, kar û tev¬

gera xwe inede destê jina .vive.
S Gava Xwedê bide meriv divê ko meriv

li ser wê dané bisekine.
9 Heger ji meriv re ji li hev bê, é ko

kari be bigerine zana jê re lé golin.
10 Gava ko dilê le U liineka lu neyarli

xera bibe, galyala me ji wan re bêje, yoliné nêr
mede rûyê dijminê xwe, qe ne ko lu kari bi
mededa ledbirè ji xwe re bibin i.

11 Meriv li halê è bin .vive ncnêre, bi
halê xwe razi nabe.

12 Heke lu qedré xive digiri; listé ne-
xiveş ji xelkê re mebéje da ko li le
venegerinin.

13 Mirivê simbêl pir xelb c, hebiki mejî
vala ye.

M Se payén qenciyé, bi neqenciyé, li
xwediyê xive vedigere.

.15 Kesê ko ji fexfexê hez bike nezan e.

LAWIKÊ TILOYl

KÊS
GEREK WENDA NEBE

Min ev bend ji bo hemî kurdan nivîsan-
diye, ji boyî her kesê ko dibèje ez kurd im, ù

xwîna kurdmancan di reh u tamarên wî de
digère, çi biçùk, çi mezin, çi jin, çi mêr; û

nemaze, ez gotinên xwe berpêşî çavên zana
û miletperwer û xebalkarên kurdîtîyê dikim.
Gelî kurdan! Ne hewceyî gotine ye ko ez bibêjim
bê.'ev çend sedsal.in digerin û diqulipin û miletê
kurdî di vê paşvemayînê de û li pey xelkê
sekinî ye, ev dema rebeniyê a bê pivan her
yek ji me dirêjahiya wê dizanî, û sebeba xwe
ne ji bextre.şiyê ye, ne jî ji çepgera çerxa fele¬
kê ye herwekî seydayê me Cegerxwîn carina
dibèje lê belê sebeba xwe nezanî û qisûrî ù
bèbextiya me kurdan ji hev ù du re, em di vê
bindestiva xelkê de hi.şlin, herwekî hatiye
gotin: Bi xwe kira, li xwe kiro...

Qisùrî jî ev e, ko em xwe nalivînin,
eger em ji bav ù bapîran de heyanî îro bixebi-
tiyana, bê sik emê bigehêftana tiştekî, û ewê
çareyek biketa desl, çima ko, mefer çi ewê
ko dest biçîne, dé dev bixwe... lê efsûs, jimêj
ve em xwe tev nadin.

Gelî kurdan! Ji me nas e, ù em dizanin,
ko zehf kês li me wenda bùne, ù a dawîn ù

mezin ew bù ko di laliya serê mezin di sala
l!ll 1-lSan de bù; ew ji çù, gelekî medin dû.
Lê îro roj, em li ber fersenda mezintir in, ù

miletê kurd ji rojên kevin ù borî hişyarlir e.

Gerek vê carê kês li me neqete, ù vana hendên
Allanlîqê, ù gotinên serekên dinyayê ù şivanên
azahiva milelan, para lier gelekî dîl weke me
di serbesliyê de e.şkcre dikin.

I.ê ne seri e ko em destgirêdayî rùnin ù li
hêviya ko serekên dinyayê ji me re bibêjin:
kurdino, fermù werin daxvvazên xwe bibin

ù li herhalî jî, tukes vê dawelè ji me re
rênake gerek em hisyar bin, ù bi xebateke
zor rabin da cm xwe ji alemô re xweyî
bikin, ù wexl jî gcleltî leng ù huba ye ko dil-
sariyè qet qcbi'il nake, herwekî melheloka
crchî goliyc:

« Dem sùrek e, heke le ew ne birî, ewê
le bibirc. »

Di destdanîna vî serî de, ù gava masa
asî ù azahiyê bêle gerandin, ù giranmêrên
hevalbendan lj doré lop bibin, gerek û her
gerek e ko dengê me kurdan di guhên wan de
be, û şandiyarê me jî di nava wan de be.

SIBHIYÊ DIYABBEKRl
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CEND GAZIND
Iro bûne carde sal ko zimanè me kurdan

bi tîpine xweser têye nivîsîn. Ala vê tevgera
çak ù berxudar, cara pêşîn di rûpelên kovara
kurdî Hawarê da, bi destê xwediyê wê hâte
hildan. Erê çiqas ko ji berê da zimanè me bi
tîpên ereban hatiye nivîsîn jî, vê yeka han
rewşeke serxwe ne da bù zimên. Lê van
lïpên xvvéser zimanè me di tenganiya ko tê da
bû da bi derxist ùjiaxaftiyên wî ra riya genga-
ziyê vekir. Tevî vê yekê, ez dinêrim ko hinek
ji kurdên xwanda, nemaze gelparêzên wan,
bi xwandin ù nivisandina zimanè xwe ra ben-
dewariyeke hêja rave nakinel.. Piranîya van
kesan, tevî ko xwandin ù nivîsandina zimên
di pêşiya hêviyên qewmî da dihejmêrin, hemî
nivîsanên xwe bi zimanên biyaniyan dikin.
Berikên kîjanî ji wan vélo bikî, reşbelek û
defternotên wan bi zimanên tirkî ù erebî ne.
Ji ber ko xwe li ser nîvîsadina zimanè xwe
ne ceribandine ù daxwaza wan a di vî warî
da, ji sînorê axaftinê bi der neketiye. Bi min,
ev şermeke mezin el...

Li çend cihan bi guhên min ketiye ko hin
ji bilindxwandayên me, bi têxistiyên kovarên
me qîma xwe nînine. Pir mikûn e ko têxistiyên
kavaran ne ewçend hêja, an têra mehceta xwan-
devanan nekin. Lê nayê bîra min ko rojekê
ji rojan, rûpelên kovarên me bi nivîsanên van
mîrzayên ji xwe razî hâte xemilandin û xwan-
devan ji havila mêjûyên wan destkewtî bûn.
Dîsa kes nikare bêje ko nivîsanên wan gîhane
gerandeka kovaran û belav ne bùn!..

Gava ji van celeb mîrzan tète pirstn: Ma
gelo hûn ji bo çi nanivîsin?!.. Ji vê pirsê
ra li nik wan bersiv nîne. A rast ew e ko
hîn nizanin bi zimanê xwe binivîsin!.. Bi vê
nizamnê, nizam hewceye ko mirov bi zanîna
hevalan a hindik qîma xwe nîne?l.. Qet şik
ji min ra çênabe ko ev mîrzayên han kurdine
zana ne. Lê bi tenê zimanê xwe, ew zimanê ko
nivîsandina wî ji pêşiya hêviyên welatiniyê
dihesibînin, nizanine binivîsin û bes!.. dema
sebebê vê nezanînê ji wan tê pirsîn, dibéjin:

Gelek mixabin ko me zimanê xwe di dibis¬
tanê da nexwand.

Di dayîna vê bersivê da.ji bîra dikin
ko hevalên wan jî di xwandina zimanê kurdî
da e wekî wan in. Bi tenê hevalên wan bi
pir nivîsanê hîn bûne û ew bi şûn da mane.
Dîsa ji bîra dikine ko hin heval hînî axaftin
û nivîsandine bùn ù îro di pêşiya nivîsevanên
zimanê kurdî da têne jimartin. Lê van hevalan
ji bo hîn bûna zimanê xwe riya vebûna tu di-
bistanan ne pan; xebitîn û hîn bûn.

Qet ji bîra min naçe ko rojekê tevî çend
hevalan em li ser zimên dipeyivîn. Ji bo pirseke
min hinekî hilmeyî seydayê me Hemze efendt
kir. Xweya ye seyda ji têkiliya min geleki kiz
bù ko bi zaravayekî hişk gote min:

Heyran, xebata zimên. ù zanistî bi te
nakeve. Tu hère tifinga xwe bigire destê xwe,
da ko kes wê ji te ra pir ne bîne, ji ber ko
karê te ew e.

Wê gavé min bersiva seydayê xwe ê giram
holê da bû:

Ez xulam, gotina te rast e û karê min
berî qelemé tifing e[l].
Lê gava min hûn he¬
valbendèn qelemé di
riya zimanê xwe da dù¬
rî qelemé dîtin, ji ne-
çarî mîn dest avête wê
jî. Çi gava hùnên ko
xwe xwedî qelem diza¬
nin li qelemên xwe
vegerîn, ez dîsa xwediyê
tifinga xwe me. Şerma
mezin ew e ko we qe¬

lem bi lawikan en wekî .

min hiştiye. A rast jî .

ev e, cihê ko xweyî-
qelem hebin, hevaliya

hevalên

"MYON^ÊN ko genimê me dibin mîrayê
20 389

[1] Bila guhên
ko min bi ( eztï-enaniyet )
ê îtiham dikin biçîngin; ev
e min dîsa cela xwe kir!..
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nezanên wekl min bi qelemé r» bêriyî y«.
Lê kêmaniya ko di vê yekê da were ne ji
min ra ye. Ew kêmanî ji wan kesan ra ye
ko karê xwe, li erdê bê xwedî û li hêviya
nezanên wekî min dihêlin.

Yeka din heye ko ew jî carcaran guhên
me nivîsevanên kurd diêşine. Ji ber ko zimanê
me di dewreya civandinê da ye, roj naçe ko
em hin bêjeyên nuh peyda nekin. Di destketina
van celeb bêjeyan da, em bê etlahî wan di
nav nivîsarên xwe da berpeyî xwandevanan
dikin. Hin hevalên li ser zaravayê welatê xwe
dilgerm hene; gava van bêjeyên biyanî zara¬
vayê xwe dibinin, bi neheqî dest diêxin

1

DI SERÊ ÎTALYAYÊ DE TOl'ÇIYÈN SÊNÊGALÎ

grwriy» mt A dibéjin:
Van bêjeyên han, nivîsevanên me jl ber

xwe bi derdixn ù pê zimanê me xerab dikin,
Ev celeb camêr bîr nabin ko bêjeya han

di zaravayê eşîra wan da tine bûye; lê ji zara¬

vayê esîreke din hatiye girtin. Zimanê kurman-
cî ko ji Meraşê heya bi gola Ormiyê nîzîka
hezar eşîrî pê dipeyive, jê ra ewçend zara-
vayên nêzîkî hev hene. Çiqas ko xelkên van
eşîran ji hev serwext dibin jî, hin bêjeyên
wan ji êk din ra biyanî dimînin. Ji bo vê
ye ko gava em bêjene nenasî hin hevalan bi
dest xwe diêxin û dinivîsînin, hînga me bi
gotina jorîn îtham dikin; heçko em wan ji ^ber
xwe bi derdiêxin.

.....*«*mm Dl nav kurdmancan da ê ko
pirtirî hemiyan bi civandina bêje¬
yên kurdî mijûl bûye, xwediyê
Hawarê, ji bo zimanê kurdî misa-
leke gelekî xweş anî bù ko nivî¬
sandina wê hêja dibînim. Xwediyê
Hawarê dibèje: « Zimanê kurdî,
wek ko çiwalek ka di nava der-
yayê da birijînî. Çawan her hebek
ji wê kayê bi ber pêlan dikeve
bi hêlekê da dihere, bêjeyên
zimanê me jî her hinek bi eşîrekê
ra bi hêleke Kurdistanê da çûne.
Karê me xwandevanên kurd ew e ko
em wan bicivînin û bidin ber hev».

Ez vê gotina han geleki bi
cih dibînim çima ko ez bi civan¬
dina bêjayan hinekî mîjûl bûme.
Ji vê pê va ez di nav pir eşîrên
kurdmanc da jî mame. Li ser goti¬
na me a jor heke em ji her eşîrekê
ra zaravakî bihesibînin ez ji van
zaravayên kurdmanci en nîzîk! hev
bi qasî du sed hebî dizanim ko
hin bêjeyên di zaravayê eşirekê
da xelkê eşîra din nizane.

Piştî ko min gotina jorin kir,
ez qet inkar nakim ko di vê dewre¬
ya civandina zimanê kurdî da em
hemî jî yek bêjeyên nuh ji nik
xwe çêdikin. Heke ev yeka han
carina dibe; teqez ji ber zerûretê
ye. Ji ber ko em naxwazin bêjeyên
zimanên biyanî têxin zimanê xwe
Dawî ev hevalên ko ez gazindan
lê dikim heke di van her du wa¬
rên han da hinekî çavên xwe
vekin dikarin gelekî xizmeta miletê
xwe bikin. OSMAN SEBRl
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JI KOVARA EMÊRÎKANÎ
« Saturdey Revyû »

JIN Û MÊR
Û ÇÎROKA MAREKl FÊRIS

Yekt ji memùrên Hindistanê ê mezin rojekê
ziyafetek da bù û nasên xwe ezimandi bûn şlvê.
Oda xwarinê saloneke mezin, erdê wê mermer,
deriyên wê pîpoq bûn ûli şehnişînekê vedibûn.

Vexwendi ji zabit,. memûr, jinên wan û
ji zanakî emêrikani bi hev diketin.

Xanimekê bi zabiteki re qala xurtiya jin
û mêran dikirin. Heryek li ser gotina xwe
disekinl.

Xanimê digot: Ew zemanê ko jin ji mişkan
ditirsiyan ù ji ber direviyan boriye.

Zabiti qîma xwe pê ne diani û digot; jin
gava dikevin deraveki teng hema didin ber
qiran. Lê herçî mêr bi xurtiya asabên xwe li
xwe dibin hakim û xwe ker dikin.

Xelkê mayîn jl bi vê cedelê bendewar di¬
bûn ù têkili dikirin. Bi lenê zanayè emêrîkanî
bi tiştekl din mijûl dibû. Wî li xwediya malê
dinihêrt û çavén xwe jê banedidan.

Xwediya malê, ji nişkekê ve rûyê wê qermiçi,
bi çavên xwe dida pey tiştekt; tişteki welê ko
tukes! bala xwe ne da bû-yê. Jinikê îşaret li
xulamekl xwe kir, hédika tiştek gote guhê wi.
Xulam çû û tasek tiji şir anî û ew danî ser
şehnişlnê.

Zanayê emêrikani ev tişt hemî diti bûn; lê

hêj ne dizani mesele çi ye. Lê gava çav bi tasa
tijî şir kir; mar hâte bîra wi. Nas e ko mar
xwe li bihina sir digirin. Zana çavên xwe li
çarnikarên odê gerand; tu tişt ne dît. Nebe
ko '\i bin masê be. Heke hebe diviya bû li wê
derê'biwa.

Zanayê emêrikani kir ko haziran lê agah
bike. Lê paşê da eqilê xwe, heke ji wanVe bigota
ko di bin masê de marek heye, ewê tev de
rabiwan, bi hev biketan, mar wê bitirsiya û di
xirocirê de wê bi hinan ve bidaya. Li ser vê
yekê zana gote wan:

Ez dikim heta sêsedi bijmêrinim. Di vê
navê de divêt herkes di cihê xwe de bel ko
xwe tev bide, wek heykelekê rûne. Heçi xwe
tev de ezê jê 50 rûpi ceza bistînim.

Ştexall hâte birin, her kes di cihê xwe de
wek heykelekê disekini; zana dihejmart. Gava
got 280 qirîn bi odê ket, marekî fêris yekî
kobra şipana deriyê şehnişinê derbas^bû bû û
xwe gihandi bû tasa şir. Xulaman deriyên pipoq
lê girti bûn.

Xwediyê malê gote zabit: Te dit mêrekî da-
wa te Isbat kir û şani me hemiyaù da ko mêr
li ber talûkê xwe sist nakin û li xwe hakim
dibin.

Zanayê emêrîkanî berê xwe da xwediya
malê ù got-é: Xanim te çawan mar di bin masê
da dit û ew şir da anîn.

Xwediya malê keni û got: Mar^di ber lingên
min re şêliha bù ».

BERGEHEK JI GUNDEKÎ FRANSÊ Ê XE.RABÛYÎ
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Bisertahîya
mare kobra û
xurtiya jina ingilî¬
zî û zanayê emè-
kanî ya ko min di
kovaia emêrîkanî
de xwendiye ev e.

'Lê min jî tiştekî
holê bihîstiye. Ez
dikim wî bibêjim.

Carekê ez li
Hewramê bûm.
Me li çolê taştê
dixwar. Em li
erdê rûniştî bûn,
XHtek, cerdonek,
tiştekî welêdi nav
lingên me re borî.
Hinekan xwe tev
da. Şêxekî ereban
î pîr jî di nav
me de bû. Şêxê
ereban li xelkê ko
xwe tev da bûn
nihêrt Û bi ken
gote me:
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SKODA
Skoda di dinyayê de

bi nav û deng e. Skoda
bajarekî Çêkoslovakya¬
yê ye. Tê de ji wexlê
nemsewiyan fabrlkeyên '

çek û posalan hene.
Elemanan beriya şeri

bi midekî hindik Çê¬

koslovakye vegirti bû û

ew welat kiri bù du
wilayetên xwe.

Elemanan fabrlkeyên
Skodê edilandin û tê de ^

bi raheti her texlît ale-
tên cengê çêdikirin. Lê
pişti ko hevalbendan
serdestiya ezmanan
xiste destên xwe ew ra¬
het! ne ma. îro balafirên
brîtani digehin heta wê
derê û wan fabrîkan didin ber bombeyên ^xwe. Klîşa jorin ^birek ji"wan fabrîkan şant d

bi roj hatiye girtin. Herçi a jêrin bireki din şani dide. Ev resim bi şev~hatiye|girtin. _;

ide.! |Resim

Li wextê berê, di wextê siltanan de, milserifek
hati bû Hewranê; ji mirekên kurdan, Bedrî paşa di¬
gotin ê; kuré Bedir-Xan begî. Me sèxên ereban çend
kon vegirti bûn û me mileserif ezimandi bû taştê.
Ji sê sed siwarî bêtir peya giha bùn hev.

Dinya Havîn e û wek îro em li çolê ne. Me sif-
re jî li erdê raxisti bû. Dema taştiyê, me hew dît
Bedrî paşa kevçiyê xwe kire destê xwe ê çepê; destê
xwe ê rastê xiste berika pantorê xwe û tê de qey
tiştek diguvaşt. Paşa bi dest* çepê xwar û gava taştê

xelas bû banî xulamê xwe kir û linge xwe ê rastê
li ber wî dirêj kir. Xulam xwe dabpland û ji nav
devling} paşê marekî miri derêxist.

Me paşê zanî ko li dema taştiyê marek keti bû
nav devlingê paşê û şêliha bû jor heta navranê. Paşa
jî bêî ko xwe tev bide destê xwe avêti bû berika
xwe, serè mar girt û ew di nav destê xwe de guvasti
bû. Mar bêî ko bikare bi paşê ve bide miri bû.
Gava min xilt dit ev çirok hâte bîra min ».

SILÊMANÊ FERHO
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DÎROKA
JÎNA NAPOLYON

h Bêjeya dostnnîyê gotincke »

« pûç ù vnla ye »

Napolyon

4

SERXWERAffÛNA FRANSIZAN:

Di sala ko Napolyon ji dibistanê
bi derket da ( 1787 ) li welatê Franse¬
yê çirûskên serxwerabûnekê xweya
dikirin. Serxwerabûnekê welê ko
hemî rê ft rêzikên welêt ser û bin
kirin; pê ra eu hemî Ewropayê...
Hingê di welatê Franseyê da sê bir
xelk hebûn ko torin, olvan" ù cewê-
lek. Bar ù dayîna hikûmetê li ser
pista vl birê paşln hati bù danîn. Tevî
ko nivê erdê Franseyê di dest torin ù
olvanan da bû jî, qirûşek dayin ne di¬
dane hikûmetê. Bi ser vê yekê da
herçi gundiyên di nav erd û gundên
xwe da, ji xwe ra bêlas, bi suxre
didane xebilandin.

Herçi memûriyetên hikûmetê disa
bi dest van her du birên han va hati
bûn berdan û birê sisiyan jê bê par
ma bù. Herweki ev yeka han ne
bes bùye, bi ser da kesî ji vf birê
bextereş nikari bû karê bav ù kalê xwe berde
û rahêle kareki din; an bi keça ko dilê wi
bigire ra bizewice, hêrgiz bi dilxaza mezinê
ko di bav û kalan da ketiye bin destan.

Ev derd û kul, zilm ù zînatên han
ewçend keti bûn ser hev ko di qefsinga
kesên xweyi-rûmet û xhet hilnehat ù teqiya.
HIngé nivisevan û feylesofên wek Rùso, Mon-
teskiyo û Voltêr bi nivîsanên xwe en agirfeşan
dirêji rê û rêzikên kevnare dikirin. Ew rê û

rêzikên ko piraniya xelkên Fransàyê êxisti bùn
nav lepên torin û olvanan. Nivisarên van
camêrên han hinde şopa toleke ecêb di cane
vl birê reben û belengaz da hişti bû ko bi
çavekl geleki neçak li dewlemendan dinihêrln.
Bi çavekl welê ko dixwastin cezayê zinata bav
û kalên wan jl di çavên wan ra bi derxinin.
Ji bona vê yeka han jî çav da bùn rojekê nizik.

Gava xezlna hikûmetê vala bû û. peyayên
wê en berpirsiyar nikari bûn soie wê saz
bikin; wezireki xwest ko torin ji wekî cewê-
lekan daylnê bidin. Li ser vê torinan rû dane
ser mellk heya ko ew wezir li ser kar avêtin.
Dlsa wezîrekl din xwest ko şandiyên milet ji
tevl hikûmetê ji çareyeke vl derdl bigerin, ew
jl ji ser kar dane avêtin. Ji vl derdê han ra
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dermanek diviya bù. Neditina wi derman! dé
bolbelateke mezin biëxista nav welatê Fran¬
seyê. Heke torinan xwe hidana ber dayinên
hikûmetê, teqez ew serxwerabûn ne dibûn û
mal û canên wan bi tevayî tê ne diçùn. Ne ji
derdê heyî ra li dermanekî digerîn û ne ji
xwe didane ber dayîna hikûmetê û qorê wek-
heviyê. Herweki miletê fransiz û vêna wî
ne hesibînin. Lê pir ne ajot ko şelpên wê
vêna xurt, bi şelmaqine jinkuj û malkambax
ra tev ditin.

Wê gavé melikê Franseyê Lwiyê şanzdehan
mirovekî dilqenc ù fêlçak bû. Lê wekl hemt
dilçakan ! sist û bêkêr bû. Herweki bav û
kalên me kurdan gotine « çoyê sist li eniya
xwediyan dikeve » melikê Franseyê jl serê xwe
cezayê wê sistiyê da.

Èdi xelkê Franseyê bû bûn du biran. Torin
û olvanan xwe dabûn dora melik û çav da bùn
mêlina xwina cewêlekan. Herçi cewêlek,
bi agirê ko ji nivisarên wê demê dilên xwe
dagirti bûn ù riya hatina roja xwe dipan.

Mellk bi carekê li alikt ne dima; geh
guhdariya torinan ù geh ji a cewêlekan dikirin.
Ev dudiliya ko ji melik bi derdiket, dilê birê
sisiyan xurt dikir û tirsa wan direvand. Herçi
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dermanek diviya bù. Neditina wi derman! dé
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seyê. Heke torinan xwe hidana ber dayinên
hikûmetê, teqez ew serxwerabûn ne dibûn û
mal û canên wan bi tevayî tê ne diçùn. Ne ji
derdê heyî ra li dermanekî digerîn û ne ji
xwe didane ber dayîna hikûmetê û qorê wek-
heviyê. Herweki miletê fransiz û vêna wî
ne hesibînin. Lê pir ne ajot ko şelpên wê
vêna xurt, bi şelmaqine jinkuj û malkambax
ra tev ditin.

Wê gavé melikê Franseyê Lwiyê şanzdehan
mirovekî dilqenc ù fêlçak bû. Lê wekl hemt
dilçakan ! sist û bêkêr bû. Herweki bav û
kalên me kurdan gotine « çoyê sist li eniya
xwediyan dikeve » melikê Franseyê jl serê xwe
cezayê wê sistiyê da.

Èdi xelkê Franseyê bû bûn du biran. Torin
û olvanan xwe dabûn dora melik û çav da bùn
mêlina xwina cewêlekan. Herçi cewêlek,
bi agirê ko ji nivisarên wê demê dilên xwe
dagirti bûn ù riya hatina roja xwe dipan.

Mellk bi carekê li alikt ne dima; geh
guhdariya torinan ù geh ji a cewêlekan dikirin.
Ev dudiliya ko ji melik bi derdiket, dilê birê
sisiyan xurt dikir û tirsa wan direvand. Herçi

9



melikê Mari Antiwanêt, bi bêsincltl û dest-
belav bùna xwe çawan ko malkambaxiyeke
ecêb bi ser xelkên welêt da anî bû; welê ji
suhin ù rûmeta' melîk li ber çavan sivik û

belbî tine kiri bù.
Hingê li dorhêla melik hin mirovên ne

qenc û beradayî hebûn. Hergav dixwestin me¬

lik ji a çak û qenc bi sùn da bidin. Tu ya qenc
nema ko melîk dixwest bike, hêrgiz wan xwe
davête ber û nedihiştin.

Paşê bi wê ji bes ne kirin ko dest avêtine
a ji wê mezintir. Di vê yeka han da melikê
Mari Antiwanêtè pir arikariya wan dikirin.
Rabûn êxistine serê melik ko xelkê Parisè
dixwazin dirêji qesra melik bikin. Ji ber ko
melik î tirsok û dilçak bû ev derewa han zû
bawer kir ûji bo parastina qesrê leşker kişaii-
de ber dergelièn bajarê Parîsê. Xelkê bajêr jî
ev yeka bi awakî din zanin. Ji xwe kesên ko
pife bêvila wan dikirin jî hehùn. Dizanin
ko hatina leşker a nizlka Parisè ji bo tirsan-
dina çavên xelkê bajêr e. Heya hinekan digo¬
tin ko de topan hilkişînin ser pista hepsa
Bastilè heya ko avahiyên bajêr bi ser xwediyan
da bilweşinin.

Li ser vê bû ko rika di dilê xelkê da
mezin bù û bi zirt ù halanan hevidin sergerm
kirin ù di 1-1 Tîrmehê 1789 an da li pêşberî
Bastilè civîn ù tu nema dirêjê kirin. Dergehê
vê hepsa kevnare bi zor vekirin, hemî pandiyên
wê kuştin ù bexlereşên ko tê da bi carekê ber¬
dan. Gava pistî vè kira han tu xurti ji hikû¬
metê ne din, bi carekê devce bûn ù peyayekî
hikûmetê di kù da dilin kuştiii ù nema he¬

sabê kesi kirin.
Li êrdimên inayî ji xelkè dane ser riya

hajariyên Pailsê ù qesrên torinan talan kirin,
şewilandin ù Yûnişlimanên wan kuştin, Pari-
siyan jî bi dev aveline wargehè melik daxwazôn
xwe pêş da birin. Digotin: divê melik ji Vêrsayê
bi derkeve il di Parisè da rûne, heya ko nikari
be lişleki der lieqè xelkên wê da bike. Edî ji wê
rojê ù vir da lier tişl li Franseyê, nemaze li
Parisè li ser kêf ù vêna milet dimeşln. Ne su-
hina mellk ù ne ji rûmeta torinan, bi carekê
nema bù.

Ji ber vè bù ko melikê Mari Antiwanêt ne
dixwest bè dilê xwe di Parîsê da wek dilan bin-
desliya pêxwasan bimine. Ji bo ko nekeve ber
destan, her gav mêrê xwe dihèvot; da ko levi
zarokên xwe birevin Nemsayê cem brayê wê
Imperator Lêopold. Ji xwe hemî torinên revoke
heri vè demê xwe gihandi bùn Nemsayê û li
hêviya kêsekê dinian. Ramana melîkê jl ev yeka

han bû. Wê dixwest bi arikariya brayê xwe
ù torinên fransizan serên serxwerabûyan biş-
kêne û dùvikê wan bibire. Lê bextereşiya mal¬
bata melîk, an bextçakiya cewêlekan melîkê
Franseyê ne gihande Nemsayê ù li rê existe des¬

tê pêxasan. Hînga melîk tevl en pê ra bi he-
nek ù qeşmeriyan li qesra wi vegerandin. Lê
ne mina melikekî, her weki xinizeki lê dinêrîn.

Herçi wekilèn milet in, di îlona sala
1791 an da rêzaneke nuh.berpeyi melik kirin
ko ji goreyî vê rêzanê hikim ji milet tê û di
destê milet da ye. Melik, ji neçarî qebûl kir
û sond xwar ko bêbextiyê bi vê rêzanê re na¬

ke. Bi vî awayi hikim ji deslê mirovine ceribl
bi derket ù kete destine xe.şîm ù nezan. Ne dù¬

rî eqil bù ko di pêşiya vê yekê da gelş, tevlo-
ki, zinat, bêbavî ù bêriyi çê bibin; lê paşê de

her qenc bibûna.
Beri lier tiştî, a ko welalê Franseyê ji hi¬

kûmeta xwe a nuh diti, bi hikûmeta Nemsayê
ra têketina şer bû. Ew jî ji ber tirsa fransizan
a ji împerator Lêopold brayê Mari Antiwanêtè
bù. Wê demê herçi mihacirên fransiz en ko rê-
zana nuh qehùl ne dikirin direvîn Nemsayê di
siya serê imporalorê wê da rûdiniştin. Gava
miletê fransiz ev liste han ji împerator Lêo¬
pold ditin di Nisana sala 1792 an da bi Nemsayê
ra ketine şer. Lê gelé fransiz bi vê yeka han
ne sekini. Bi ser da xwast ko melik, hemi fran-
sizên revine deri welêt xiniz bide nasin û

fermana îdania wan hi derxe. Di pêşiyê da
melik ne xwast qerareke holê bêrê bide. Çaxa
fransizan dudiliya melik dilin, êrişeke mezin
birin qesra wî. Di 20 Hizêrana sala 1792an da
sî hezar pèxas dirêjî qesta Twîlêri kirin
ù rûmeta melik şikandin. Ewçend ko dilê
mirov ji kirên wan en kirêl li hev diket.
Heya yek!, kumê xwe è sor bi ser serê rimekî
xist û dirêji deslê melîk kir. Li ber vè kira
han, melik ew kumê qirêj girt ù da serê xwe;
hêreker jî bi vi halê han dikenin.

Dema qelsiya melik di vê yeka han da
xweya bù êdi nema tirsa kesi ji wan qesrên
bilind ù xelkên tè da ma. Ew kesên ko bi
sergermiya pêxasan meraqên xwe bi cih
dianin, ji nuh va lové rikê diéxistin dilê
xelkè ù agiieki xurt herdidan-ê. Pir ne çù ko
di 10 Tebaxa 1792 an da eareke din dirêj! qesra
melik kirin. Pandiyên melik li ber lingên
pêxasan nikari bûn xwe bigirtana û qesir bi
dev wan va berdan. Hînga kouia pêxasan
malbata melik tevi kesên mêldarên wê tev
avêtine hepsê.

Vê kira han li der û hundirê welêt şopeke
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ecêb neqenc hişti bû, Li hêlekê hevalbendèn
melîkiyê rakiri bûn ser lingan ù li hêla din
herçî hikûmetên Ewropayê en melîkî kiri bûn
neyarê miletê fransiz ê ko ji bo xwe serbestî
dixwast. Hîngê hemî melîk ji xelkên xwe
ditirsîn ko bidin ser şopa gelé fransiz.

Ji mile din leşkerê Franseyê ê nuh di şerên
pêşîn da 11 pêş Nemsewiyan direvî. Ew leşkerê
ko ji nîzam û întîzamê bê par, bi ser da bê
fermandar û zabit [ ji ber ko pirên fermandar
û zabitan ji benda melîk bùn ] nikari bû li ber
leşkerê Nemsayê ê pêkhatî xwe ragire. Heya
ev leşkerê han têketa nîzam ù întîzamê diviya
bû çend şeran bireve. Lê fransizan sebebê rêva
xwe ji tiştekî din dizanîn. An dixwastin bi
tiştine din çavên neyarên xwe en der ù hundir
bişkênînin û pîsiya revê bi vî awayî li ser xwe
rakin. Ji bo vê bû ko dest avêtin çavtirsandina
doraliyên xwe.

Berî hemî tiştî kesên ko ji rêzana nuh ra
ne rast hûn; bi hevalbendiya melîk ù merma-
liya wî hali bûn nasîn hemî kuştin ko bi vê
ra ( Kuştara îlonê ) hâte gotin. Çima ko ev ku.ş-
tin di meha îlon 17t)2an ba bù bû.

Van kirin û kuşlinên han li ser ramana
tevayiyê şopeke neçak dihîşt. Rojne diçùn ko
ji bo wélat ù gelé fransiz neyarine nuh car
dikirin. En ko hikùmet girti bùn dest xwe qet
nedixwastin ko vê rastiya han bîr bibin. Wan
her çav dabûn melîk. Bi çav wan sebebê hemî
bobelalên han melîk bù. Gava ew ji giharê
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biderketa nema tu xirabî digişhatin fransizan
ù Franseyê. Qey ko Xwedê dixwest Lwiyê
şanzdehan di ber gunehên bav ù kalên wî va
ceza bike ko xelkê ev xirabiyên han di heyîna
wî da didîtin.

Heke mirov bas biramiya, ramana
xelkê Franseyê a wê hîngê di cih da bû. Hemî
hikûmetên dorhêlê ko dixwastin destê xwe
dirêjî welat û soie Franseyê bikin, hemî bi
navên parastina melîk û melîkîtiyê bû. Heke
fransizan bi rastî dixwastin xwe ji van têkili-
yên derveyîn û bê mana biûlitînin bi carekê
xwe ji melîk xelas kirin diviya bû ko wan
jî welê kir. Li ser daxwaza hinek neyarên
melîkiyê, melîkê Franseyê Lwiyê şanzdehan
birine ber mehkemê û piştî mihakemeyeke
kurl tevî jina wî melîkê şandine ber giyotinê
( meşneqe ) ù kuştin.

Piştî kuştina melîk awayê hikim kirin cim-
hùriyet. Di vê hikûmeta han da hefsarê hikim
kete destê hîzbê çiyayiyan en miteterif ko se¬

rekên wan Mara, Danton ù Robîspiyêr bùn.
Di pê kuştina melîk ra, serekên hîzbê cimhû-
riyetê ewçend sùrê zilm ù zînatê şixulandin
ko herwekî rijandina xwînê di welatê Franseyê
da êrzan bû be, her roj bi sedan bêguneh
dajotine ber giyotînê. Çi kesê ko jê şikeke
biçûk dikirin bê emandikuştin. Evkuştin ewqas
pès da çû ko gaVa bajarên Marsilya, Liyon,
Tùlon ù Orlêanê serên xwe li bèr zilma hikû¬
metê hildan; êdî nema di ber ra digîhandin
	 ko bi giyotînê bikujin, hema

xelk bi delian davêtine çemê
Ron. Dema hinekan ji bo yî
awayê kuştinê ji wan dipirsîn,
bi vê bersiva kurt xwe xilas
dikirin: « Bila cendek di ser
rùyê avê ra herin bajarê Tûlo¬
nê; da ko xelkê wê zani be ce¬

zayê asiyan ji destê hikûmeta
cimhûriyetê çi ye ».

Ji hêlekê vê zînala han
çavên xelkê tirsandin û ji
hêla din, hikûmetê peyayên
ko destên wan ço bigirtana
hemî ji bo eskeriyê girti bûu.
Êdî kesên ko serên xwe li
pêş hikûmetê hildana Une bùn,
an di hikmê tinebûnê da bùn.
Ev yeka han bù ko pista hikû¬
metê girêdayî û destê wê
berdayî hêla bû.

OSMAN SEBRÎ
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KITÊBXANA HAWARÊ
HEJMARA

CONÎ Û CIMÊMA
x"*.

ew

lê.

Çirokeke ingilizi ye. Kitêbxana Hawarê
wergerande kurdmanciyê. Kilêbeke kiçik
xweşkoke. Tê. de 23 sûretên spehî ù cazibedar
hene. Behayê wê ji bo Sûriyê 75 qirûsén sûrî
û ji bo derve 3 silînên ingilizi ye. Wêji xwediyê
Hawarê bixwazin û peré je re bi poslê rêkin. Li
şûna peré pùlên poslê jî dikarin bêne rêkirin.

TERLAN
Ji qisetên ibreiamiz

Dibéjin rojekê ji rojan padişahek hebù
û di nav milên wi da kulek hati bû. Gelek
hekîm ù bijişk anîn ser; lê nikari bûn jê ra
dermanekî car bikin. Bi tenê bijişkeki hindi
dermanè kula padişê nas kir ù got-ê: Ez
dermanè vê kulê dizanim, lê car kirina wi
gelekî dijwar e.

Dema padlşê navê dermênjê pirsl, bijîşkê
hindi got: Bi navê terlan padîşahê teyran heye,
heke bi dest keve serê wl dermanè kula te ye.

Li ser vê gotine padişê gaz! wezîrê xwe
kir ù pirsa cih, war ù şargehên padişahê tey¬
ran terlan jê kir. Wezîrê eqilmend çend roj
destûr xwast ù hemî segman û nêçîrvan anine
cem xwe û ji wan pirsî. Di nav nêçîrvanan
da kaleki saldide hebû. Kali cih ù warèn terlan
ji wezîr ra holê salix da:

Ezxulam, cih û warê teyrê terlan, li
Serhedan çiyayê Bringolê ye. Her paiz heri da-
ketina quling bi heftekê tevl wezirê xwe ji çi¬

yan dadikeve û berê xwe dide germiyanan. Heke
nêçirvanine jêhatî di filan gelî da lê bipên mi¬
kûn e ko bibinin û bikujin.

Piştî ko wezir her tişt zanî, çû bi ser û ber
gote padişê. Ji ber ko kêsa dîtina terlan ji salé
carek bû, padişê ne xwast ko di xwe va derbas
bike ù tevî wezîrê xwe çûne wi gelî. Di serê
geli û bilindciheki da qilaçeya xwe çêkirin û

laşê du sê pezan avêtine dorhêlê.
Roja sisiyan terlan tevi wezîrê xwe baz di

ser qilaçeya padîşê ra difiriyan. West ù birçî

ESKERINE FRANSAZŞEREVANÎ DADIKEVIN GIRAVA [KORSÎKAYÊ
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bûnê da bû dilê terlan ko gote baz: Em
gelekî westin ù birçt bûn. Divê em dakevin vl
geli ù ji van laşên han ter bixwin; an ne
ûrln bi me nabe.

Baz bi camêr! li padîşahê xwe vegerand:
Şahê min, divê ez berê dakevim, heke

nêçîrvan tine hûn tu hînga were. Na ko di
rojekê holê da ez bi kêri te ne hatim, ev we-
zlriya ha ji bo çi ? ! ...

Baz xwe berda jêr. Dema nizikayl ji laşan
kir, padişê û wezir hi hev ra tîrên xwe berdan-ê

TOPÇIYÊN ÛRIS DI PÈSIYA KIYÊVÊ DE

20 397

û kuştin. Gava terlan mirina wezîrê. xwe dit,
daneket ù ji mirinê filitî.

Sala dudùyan ji wekî sala pêşin padişah
ù wezir hatin û di qilaçey serê gelî da jveşirîn.
Dema terlan bat ù bori dîsa wezîrê wî ne hişt
ko dakeve; ji her ko wezir sipir bû. Erê terlan
filitl, lê sipir jî da ser şopa baz, hâte kuştin
û bù goriya wacib.

Sala sisiyan devê padişah ù wezir vala ne
çû. Terlan dakele ser laşan û her dùyan bi hev
ra tîrên xwe berdan-ê ù kuştin.
____^^^__ Piştî ko terlan kuştin ù

vegerîn mal, padîşê ji wezirê.
xwe pirsî û got:

Wezîrê min, ji bo çi
lier du salên pêşin me nikari
bù terlan bikuştana û çima Isal
hâte kuştiu?

Ezbeni, sala pêşin wezî¬
rê wi baz bù. Gava hatine dûşa
me ù laş dilin, lerlan xwast ko
xwe berde xwarê; lê baz ne liîşt.
XIreta wi qebûl ne kir, cihê ko
ew hebe padişabê wî dakeve;
ew bixwe hal ù me ew kuşt.

Sala dudùyan sinçiyê ter¬
lan hinek! hâte guhartin û ji
qenciyê pirtir mêla neqenciyê
kir. Ji ber vê yeka han baz li
dora wi revin. Wê salé sipirek
ji xwe ra kir wezir. Lê sipir
jî ne teyrekî bêkêr e; dema
hatin dûşa me, wi ji wekî baz
ne hîşt ko terlan dakeve, bi
xwe daket ù haie kuştin.

Sala sisiyan, sinçiyê terlan
bi carekê hâte guhartin. Ew¬
çend bêsinçî bù ka hemî teyrên
camêr ù nêçirvan terka wl
dan. Ji ber vè yeka han qijik ji
xwe ra kire wezir. Gava hatine
dûşa me ù terlan xwast ko
xwe berde ser laşan; bê ko
qijik weki wezirên beri"xwe
bêje: Ezbeni divê ez berê
dakevim; got, ezbenî bide'pêş...
Terlan li pès ù qijik li pê heya
gihane nîzikî me. Hinga me
her dùyan bi hev ra tîrên xwe
berdan-ê, me ew kustin û qijikê
hevalê xwarinê ji çùkojtxwe
ra terlariekî din bibine; da ko
jê ra bibe wezîr ».
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ZARAVA:
1

Em ketin ser rê, di neqeba jéliya re bi hewa
ketîn. Em piştl eşayê gihan Tilê, mala Resûl
axa. Xulam bezîn, dewarên me girtin. Resûl
axa derket; em çûn serên hevdû; kêfxweşî
me da hev.

Bi pavé koçkê du odên wî hebîn. Yek
kiçik, yek mezin. Ya mezin belkî pêncih mêr
tê de hebîn. Ya piçûk jl mehvanên ezîz re
bi. Deri vekir; odeyek rayexistî, sobe tê de
heye. Em rûniştln: pirs û mirs me ji hevdù
kirin. Em mane hisyar heta demèk yê ^evê
bori. Havalê ml hacî Naïf di xew re çû bî.
Resûi axa ba kir xulama; clhnivlnên me danîn
û got min:

Xwalo, egêr xewa te nayêt, ev e zilamek
11 cem min heye, çîrokên qenc dibêjit û ser-

ZARAVAYÊ CIZÎRÊ
Zîman bi gelemperî bi zaran lèk vedibin. Di yek

zimanî de yek caran du sê zar peyda dibin. Ev
zar carina ji hev gelekî bi ferq in. Ewçend
ko gramêra wan ji hev cida ye. Digel vê
hindê ew zarên yek zimanî têne hesibandin.
Wek zarên zimanê me.

Ji xwe zar bi mana golinê yc. Ma em bi xwe na-
bêjin « Ev zar ji devê min derneketiye » an
« Filankes çi mirovekî zarxweş e ».

Di zimanè me de sê zarên bingehin hene: zarê
kurdmanci, zarê dumilî û zarê soranî. Herçi
zar di nav xwe de bi zaravan leva dibin. Ferqa
zaravan ne ewçend mezin e. Ev ferq tucaran
nagehe heta grain êrè. Ferq di bêjan û di
awayê gotin "ù bilêvkirinê de ye.

Di senifandina zimanê nivîskî de zaravayek nikare hatiyên baŞ dizanit. Eger te divêt bila ji te re
bibe bingehê isùlè nivîsandine. Lê di pêkanîna hina bêjit; heta dl xew re herî.
zimanè nivîskî de her zarava bi hèmanên xwe MistoVÔ hemikatl ( naVê ÇÎrokvan ) li bin
en rast u xweru-hilani hevkariyê dike u ..ai,.. j i i .-
bi kêr tel serè ml rùnist; göt mi, eger tu bexti ji mi re

.li lewre ji bo sehkirina zimên li aarimiyên ji axê bistîiîî serhatiyêh bas li cem mi hene;
wî zimanî hùr dibin ù wan zaravan herwekî ezê ji te re bêjim* Ax& dengê wî seh kir got-ê,
ji devên xwediyan dur tên tesbit dikin. Mejî bêje bext jl te re ye. Mistoyê hemikan go:
dil heye en. ji bidin pey vê qeydê « Eltirê tnl 9ih sal tê hebî. Sîbehek ya Siba-

Zarava, nemaze li gora xelke csiran u yê ba nran ,, ... ,- »,. , . > m

bi ferq in. Ji mile din hewêrkeyên ( ml.illqe ) tê e*. 8elfk zu ratam. Min kewên xwe hilamn;
çem, dest ù çiy;m ferqine me/.în dixin nav¬
bera zaravan.

îro em nimùneyckè ji zaravayê bajarê ClKÏ rè
( Cizîra Botan ) belav dikin. Ev blserhali ji
me re .Mîrza Evdilkerîmè Mêla Sndiq gotiye.

Bèjiik, me ev zarava ji devê Inkesî, ji yê Mr.
Evdilkerîm e-èlir nikarî bû bigirla. Hi le-nê dl
vè xebala me de Mjlekî gelek ziz lî lu'xltl
heye. Gava me ev biserhall dinivîsand, nie
digot, hingê Hesûl axa xeyldl be Jl, vê carê
gava vê çîrokê bixwîne ewê bikene. Lu felekê
ev ken ne kir nesibè lêvôll wl.

Resûl axa ber bi nivê ilonê bi qezakè emirê
Xwedê kir. lïesùl ji nifjekî welè bû ko
nimînendeyèu wi di nav me do kêm bûne.
Xwedê rehma xwe lê er/.an bike.

Di 191 9ê de heyva Kanûna ewil M. Kuré
Eliyê Remo Evdilkerîm rêkir cem Osman
efendî; bêne silha min ù Resûl axa bikin.
Lewre Resûl axa li kurê Eliyê Remo şidandi
bî ù eşîrên wî jî ji ber ve digirtin.

Osman efendî rabî, ez ù kurê Tahir axa
hacî Xaîf; go herin "mala Resùl axa, wan li
rùyên hev bêxin; t'edkirin çi di naf wa de
heye; wa li hevdù bînin.

Rojek baran, piştî nîvro, saet dido, em de çarùx in, xencer di ser rexta re girêdanê,
car siwar ji Cizîrê derketin ser riya Finikê; hemî bi hev re tên; yek di pey yekî naçit.
me berê xwe da çiyayê Rota. Ribatî; Serê xwe vala neêşîne ew şernexî

Em wê şevê ma\în li mala Evdilkerîmè ne, çenda ko hij hevjî nakin lê tucara hevdû
Mihemed, axayê batùya. Sibehî em rabùn;baran jî bernadin. Dengê xwe neke bila reya xwe
tihet, du xulam axê dan me, rê nlşa me bikin. biborin.
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ez çûm kewa. Mi şevdestek bas dît û mi
kewên xwe di mesîlê de danîn. Ewrèk reş ù

tari bî û nûka dibî sibeh, Peşkên baranê jî
tihetin. Mi ri bat ji rekehî deranî, mi singé
wî di erdê re kir; tezikê wî danî. Ribat baz
da ser tezlkî, xwe du cara veweşand.

Mi ew hişt li cihê wî, mi kewê celab bi
serê çllokî ve kir. Mi xwe ji her dùka dur
éxlsl; hêdî hêdî, hela ez giham devîkê. Mi
xwe di deviyê de veşart, guhê min li ser
kewên min in. Dengê ribatî dihat, ji celabî re
digot;

Guhê tê lê bit, fekire mile çiyê, heçî
rêwingiyên borîn salûxên wa ji mi re hilde;
d'ez bizanim xelkê kû ne.

Di wê navê de bi dengekî hêdîka celabî
ji ribatî re digo:

E' karwankî dibînim xwe Ş' çiyê berdan.
Ribatî got-ê: Cilên wan çi ne, renyên wan

çawan in?
Celabî bi dengekî niviz car-dî go: Ew bi

xwe gir ù bilind in; şal ù şapik li ber wan e,
bi kum û kefiyên eskûdarî ne û di lingên wa
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dil heye en. ji bidin pey vê qeydê « Eltirê tnl 9ih sal tê hebî. Sîbehek ya Siba-

Zarava, nemaze li gora xelke csiran u yê ba nran ,, ... ,- »,. , . > m

bi ferq in. Ji mile din hewêrkeyên ( ml.illqe ) tê e*. 8elfk zu ratam. Min kewên xwe hilamn;
çem, dest ù çiy;m ferqine me/.în dixin nav¬
bera zaravan.

îro em nimùneyckè ji zaravayê bajarê ClKÏ rè
( Cizîra Botan ) belav dikin. Ev blserhali ji
me re .Mîrza Evdilkerîmè Mêla Sndiq gotiye.

Bèjiik, me ev zarava ji devê Inkesî, ji yê Mr.
Evdilkerîm e-èlir nikarî bû bigirla. Hi le-nê dl
vè xebala me de Mjlekî gelek ziz lî lu'xltl
heye. Gava me ev biserhall dinivîsand, nie
digot, hingê Hesûl axa xeyldl be Jl, vê carê
gava vê çîrokê bixwîne ewê bikene. Lu felekê
ev ken ne kir nesibè lêvôll wl.

Resûl axa ber bi nivê ilonê bi qezakè emirê
Xwedê kir. lïesùl ji nifjekî welè bû ko
nimînendeyèu wi di nav me do kêm bûne.
Xwedê rehma xwe lê er/.an bike.

Di 191 9ê de heyva Kanûna ewil M. Kuré
Eliyê Remo Evdilkerîm rêkir cem Osman
efendî; bêne silha min ù Resûl axa bikin.
Lewre Resûl axa li kurê Eliyê Remo şidandi
bî ù eşîrên wî jî ji ber ve digirtin.

Osman efendî rabî, ez ù kurê Tahir axa
hacî Xaîf; go herin "mala Resùl axa, wan li
rùyên hev bêxin; t'edkirin çi di naf wa de
heye; wa li hevdù bînin.

Rojek baran, piştî nîvro, saet dido, em de çarùx in, xencer di ser rexta re girêdanê,
car siwar ji Cizîrê derketin ser riya Finikê; hemî bi hev re tên; yek di pey yekî naçit.
me berê xwe da çiyayê Rota. Ribatî; Serê xwe vala neêşîne ew şernexî

Em wê şevê ma\în li mala Evdilkerîmè ne, çenda ko hij hevjî nakin lê tucara hevdû
Mihemed, axayê batùya. Sibehî em rabùn;baran jî bernadin. Dengê xwe neke bila reya xwe
tihet, du xulam axê dan me, rê nlşa me bikin. biborin.
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ez çûm kewa. Mi şevdestek bas dît û mi
kewên xwe di mesîlê de danîn. Ewrèk reş ù

tari bî û nûka dibî sibeh, Peşkên baranê jî
tihetin. Mi ri bat ji rekehî deranî, mi singé
wî di erdê re kir; tezikê wî danî. Ribat baz
da ser tezlkî, xwe du cara veweşand.

Mi ew hişt li cihê wî, mi kewê celab bi
serê çllokî ve kir. Mi xwe ji her dùka dur
éxlsl; hêdî hêdî, hela ez giham devîkê. Mi
xwe di deviyê de veşart, guhê min li ser
kewên min in. Dengê ribatî dihat, ji celabî re
digot;

Guhê tê lê bit, fekire mile çiyê, heçî
rêwingiyên borîn salûxên wa ji mi re hilde;
d'ez bizanim xelkê kû ne.

Di wê navê de bi dengekî hêdîka celabî
ji ribatî re digo:

E' karwankî dibînim xwe Ş' çiyê berdan.
Ribatî got-ê: Cilên wan çi ne, renyên wan

çawan in?
Celabî bi dengekî niviz car-dî go: Ew bi

xwe gir ù bilind in; şal ù şapik li ber wan e,
bi kum û kefiyên eskûdarî ne û di lingên wa



Mi didanên xwe ji ribatî re çirikandin,
min go çawa ev ref berda bê Ser. Mi hingê
zanî ribatê min teyrê xwe li bayé sahiyê
bernadit; ji lewre ribatê mi mîrî bî, ji mîra[l]
iş çiyayê Qereçoxê bî, ji kewên sohrik bî.
Eşîra mîra bê ray ù tevdîr tucara tu sera
nakin. Ber lingên xwe nebînin, lingên xwe
navêjin.

Bî xutxuta ribatî, mi zanî dîsa tiştina ji
celabî re dibêjit. 0 her du bi hev re netirîn.
Bêhnek borî dengê celabî hat min. Ji ribatî
re digo:

Karwanek dî dixuyêt, lê ne se' rê tên,
xwe ji kuçkî tavêjin kuçkî dî, bi nîvê tifinga
girtine, kirasên dirêj li ber wan e, hin serût
in, hin kefî li ser serê wa hene. Singé wa rût
in, heryekî di rextê wa de ş' sê car pakêta
zédetir nînin.

Dengê ribatî hat, bi nizmî û sistî ji celabî
re digot, dengê xwe ^neke ef kincên xwînê ne,
ef şilit in[2] tu serêşiyê ji me re çêneke, wa
berde, bila reya xwe biçin.

îskên xêdê hatin min, mi ' destên xwe li
dora xwe peland kuçkek biketa destên mi de
ez li nav guhê vî ribatî evqa bi aqil bidim.
Dengê celabî ez sekinandim, car-dî. Ji ribatî
re digo: Karwanek dî dixuye.

Ribatî go, saxluxê wa mi divê.
Celabî got: Mêr in, temam in; bi şal û şapik

in; ew jî bi kum û keûyên eskûdarî ne, di ser
rexta re xencer û debance girêdanê, li hevdû
disekinin bê mişêwret bi rê ve naçin, pirsê ji .

hev dikin û wele diçin.
Ribatî xwe veweşand û bi dengek niviz

ji celabî re go, dengê xwe hilnede, wa jî
berde bila reya xwe biçin ji lewre ew
dêrşewî ne.

Mi xwe kar kir ez rabim, nêçîra xwe
bikim ribat û celabê xwe. Ez hingî ji va
herdû hisabdaran xeyidîm. Lê mi dî dengê
celabî cardî hat şi ribatî re digo: Karwanek
wê tê, birek mêrên temam in, mile wa hilda-
yî ne, kutik li ber wan e, derpiyê wa spî ne
û dirêj in; guliyê va hilûkirî ne; heryekji wa
kefî di stoyê wî de girêdayî ye, dido dido
bi hev re ne.

Mi dît, ribat li ser tezikê xwe' rabî ser
neynûkên xwe; xwe veşand û ji celabî re got:

[1] Mîra çoxsor in. Çoxsor ev eşîr in: Mîra, di-"
dêra, garisa, sohra.

[2] Ji Cizîrê şimal ù şerqê Diclê batiwa, teya,
xêrîka, mûsareşa, kiça ji va ejîra re şilit dibéjin.
Axayê batùya reîsê wa ye.

XEBAT
Hindê em hene her dêxebitin
Roj û şevê qet natebitin
Dinya mezin e her de we bitin
Heqê me Kurda het-ta neçitin.

Kurno; hon rabin çeka helgirin
Herwekî şêran pişta yekî bigirin
B'zora destên xwe heqî wergirin
Da di vî wextî Kurdistan"neçitin.

Qewmê Kurdî da her bijîtin
Alayê xwe hilden ser dar çiqînin
Xortèn kurd li bîr bihînin
Da nav mil-leta kurd nemerin.

ÇIYAYE ŞINGALÊ JANDAR MÎRZENGO

Ba ke wa ù paşê guhê xwe bide min
û wa.

Qîrîn bi celabî ket; ew dengê bi şewt bi
wî çiyayî êxist, we dikir qebqeb, mi divî e*

rabim li ber vî dengê xweş bireqisim, Peşkên .

baranê hê tehtin, roj jî hê derneketi bî. Ribat
jî netirî bî, guhdariya dengê celabî dikir. Ji
qîra celabê min deng bi çiyê ket; ef karwanê
vê paşiyê li celabê min vegerandin; pev re
dan ber qîra ù bi ser ribatî de. qulibîn. Dema
nîzikî ribatî bîn deng ji ribat hat: go celabî,
ji niha pêde tu binetire, şerê wa ji mi re bihêle,
û qupên bi ribatî ket.

Ribatî qijînin didan, e' di nav deviya xwe
de ji dengê wî ditirsiham û bî şer."Heçî nîzikî
ribatî dibî wî singek lê dida ù tavêt nav dafa
de. Ji wî karwanê paşî dido ne filîtîn, hemî
di nav dava wer hatin. E' bezîm-ê mi tûrikê
xwe tejî kir ş'wa kewa ».

Çîroka Mistoyê hemikan xelas bî bî. Mi
dît Misto livênê dikêşil serê xwe, divê razit,
Resûl axa jî guhdarî me dikir. Mi ji Misto
pirsî, ev eşîra paşî kî bî?

Misto serê xwe .ş'livînê hilanî; fedkirî Resûl
axa razaye an hişyar e. Resûl hişyar bî û got-ê:

Xeberê xwalê min e, ev eşîr kî bîn, te
ş'me re ne go:

Misto go: Ne te bext daye min?"
Resûl axa got: Erê Misto mi bex'daye le.
Misto go: Ezbenî ew eşîr jîla bîn.
Resûl axa dey ne kir, bihnekê ma, rabî

çû razit, lê mi dizanî ji Misto xeyidiye. Lê
çi bikit bext da bi-yê.

Roja paştir me Resûl û Evdilkerîm li
rûyên hev êxistin, ew li hev hatin; em j!
vegeran mal.
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dît Misto livênê dikêşil serê xwe, divê razit,
Resûl axa jî guhdarî me dikir. Mi ji Misto
pirsî, ev eşîra paşî kî bî?
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Xeberê xwalê min e, ev eşîr kî bîn, te
ş'me re ne go:

Misto go: Ne te bext daye min?"
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çi bikit bext da bi-yê.

Roja paştir me Resûl û Evdilkerîm li
rûyên hev êxistin, ew li hev hatin; em j!
vegeran mal.

20 399 15



EZDÎ Û OLA WAN
Ji Mîrza Tawûsparêz re

ci? y Şêxên êzdiyan xwe kurên şêx Hadî
1	 dizanin. Mezinatiya ola êzdiyan di

destên wan da ye. Riya bawerî, nimêj, rojî û
dêlindêzan ji şêxan tên hîn kirin. Di wan çend
rojên ko min şêx Xidir dîtî da, min sê-çar
caran pirsa reha malbata şêxan kiri bû. Min
diviya bû ez bizanim, ka di bavé çendan da
digehe şêx Hadî. Di her sê-çar caran da jî di
bavé bîst û sisiyan da gîhandi bûyê. Lê di
binavkirina bavan da pir xwe şaş dikir. Jê
xweya bû ko di jdayîna van navan da ne gelek
î serwext e. Nemaze cara paşîn şêx Xelef jî î
li wir bû. Min dît di binavkirina bavan da
gotinên wan ne yek bûn û h,er dùyan qîma xwe
bi gotinên hev ne dianîn. Piştî nivîsîna gotina
şêx Xidir, min xwest ji devê şêx Xelef jî
binivîsim; lê wî a ber dilê min bîr bir û ne got.
Gava min rû da ser, xwe bi vê gotine ji min
xilas kir:

Gotina şêx Xidir welê ye û dirist e.
Li ser gotina şêx Xidir be, reha wî di jêr

va holê digehe şêx Hadî:
Şêx Xidir, şêx Eto, şêx Cindî, şêx Reş,

şêx Sar, şêx Heydo, şêx Husên, şêx Reş, şêx
Hesen, şêx Simaîl, şêx Yas, şêx Sar, şêx Eto,
şêx Yas, şêx Çayîd, Mîr Mihê, Qûlê Reş, şêx
Meş'el, şêx Mend, şêx Bedir, şêx Adîn, Melek
Ferxedîn, Ézîdê Nemîr û şêx Hadî.

Êzîdê Nemîr bi navên sitiya Zîn û sitiya
Ereb du jin hebûn e ko Melek Ferxedîn û şêx
Şems ji a pêşîn, şêx Secadîn û Şêx Nesredîn
jî ji a paşîn hatine dinê. Di pê şêx Hadî ra,
ev her du kurên sitiya Zîn ji gewretirên ola
êzdiyan têne jhnartin.

Êzdiyên ko îro bi rêzaneke eşîrî dijîn, di
bin hikmê şêxan da ne. Her çend eşîr ji wan,
bi şêxekî va girêdayî ne ko dayînekê didinê.
Her şêx di nav xelkê xwe da xwediyê girêdan
û berdane ye. Ji xwe di diyaneta êzdiyan da
piştî îxtiyarê Mergehê şêx tê. Ji ber vê yekê
bêdiliya şêx kirin ne mikûn e.

pjp> Di ola êzdiyan da piştî şêxan pîr tên. Pîr
	 di reha binatî da ji malbata şêx in, anê

ji kurên şêx Hadî ne. Lê di parvakirina kar û
xebatên olê da hinek şêx û hinek jî pîr hatine
nasîn. Herçî pîr in di bin destên şêxan da
ne û di nav xelkê da arîkar û şûngirtê şêx
tén zanîn.

Pîrîtî jî wek şêxîtiyê ji bavî digehe kur û
yek ji pîran nikare derî malbatê jin bike.
Pîrek nikare keça' êzdiyekî bixwaze, an keça
xwe bidê. Ji pîrekî ra keça pîrekî divê.

Herçî debara pîran, li ser dayîna ko xelkê
eşîrê dide şêxan e. Ji vê dayîna han dudu ê şêx
û yek jî a pîr e.

p£Qjr>j Di ola êzdiyan da piştî pîr, feqîr tê.
	 _	 '|l.ê feqîrîtî wek sêxîtî'ù pîrliyê ji bavé

nagehê kur. Her mirîdê ko di ber destê Şêx
û îxtiyar da xizmeta ola êzdî bike dibe feqîr.

Karê feqîran di nav êzdiyan da digerin û

der heqê ola wan şîretan li wan dikin. De¬

bara wan bi parsêjye.
Ji bo feqîran ciline xweser hene. Nemaze

di van cilan da li xwe kirina xirqe sert e.

Bi çav êzdiyan xirqe cilekî miqedes e, Ê ko
xirqe li xwe bike ( kî dibe dilê wî ye ) mêrekî
bikuje jî êzdî nikarin destên xwe dirêjî wî
bikin. Bi êzdiyan be, êzîd xirqe ji xwe kiriye
û daye feqîr. Ji ber vê, bêrûmetiya xirqe bê-
rûmetiye êzîd tê hesêb.

KOCFK K°Çekî'l> j' Şêx, pîr, feqîr û mirîdan
ko kîjan bibe xweyî keramet dikare

haya îxtiyarê Mergehê bike. Gava ji îxtiyar ra
bide xweya kirin ko xweyî * keramet e, hînga
dibe koçek.

Çiqas ko karê koçek di nav êzdiyan da
hindik e jî qedra wî'gelekî mezin e. Karê ko-
çekan, her _gav ji pêşendeyê nûçeyan didin û
nexweşan bi dian xweş dikin; an bi axa ava-
hiyeke miqedes teberikê salixî nexweşan didin.
Hemberê van dian an salixana teberikê sede-
qeyekê digirin ko riya debara wan di wê da ye,

vtî|3 Mîr mezinê hemî êzdiyan e. Çawan ko
	 her eşîrekê serekek heye, mîr mezinê

wan hemî serekan e. Her êzdî salé tiştekî xweya
dayîn dide mîr. Ji bo civandina vê dayînê
berefkokine xweser hene.

Berê êzdî di gotina mîrên xwe da bi der
ne diketin. Lê paşê, pişlî ko mîran pista xwe
dane hikûmetê û mezinatiya xwe bi arikariya
wê kirin; di çav êzdiyan da ketin û rûmeta
wan kêm bû.

Li ser gotina şêx Xidir be, koka mîrên
êzdiyan bi navê Xelo ji xulamekî şêx Hadî
dadikeve. Dibéjin Xelo mirovekî jîr û jêhatî
bûye. Di saxiya şêx Hadî da dilê wî pir ji xwe
xweş kiriye. Gava mirinê şêx Hadî Xelo kiriye
sùngirtê ( wekîl ) xwe. Bi vî awayî Xelo hef-
sarê mezinatiya êzdiyan girtiye dest xwe û
kurên wî jî bûne mîr. ( Dùmahîk heye )

OSMAN SEBRÎ
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EZDÎ Û OLA WAN
Ji Mîrza Tawûsparêz re

ci? y Şêxên êzdiyan xwe kurên şêx Hadî
1	 dizanin. Mezinatiya ola êzdiyan di

destên wan da ye. Riya bawerî, nimêj, rojî û
dêlindêzan ji şêxan tên hîn kirin. Di wan çend
rojên ko min şêx Xidir dîtî da, min sê-çar
caran pirsa reha malbata şêxan kiri bû. Min
diviya bû ez bizanim, ka di bavé çendan da
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bavé bîst û sisiyan da gîhandi bûyê. Lê di
binavkirina bavan da pir xwe şaş dikir. Jê
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î serwext e. Nemaze cara paşîn şêx Xelef jî î
li wir bû. Min dît di binavkirina bavan da
gotinên wan ne yek bûn û h,er dùyan qîma xwe
bi gotinên hev ne dianîn. Piştî nivîsîna gotina
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pjp> Di ola êzdiyan da piştî şêxan pîr tên. Pîr
	 di reha binatî da ji malbata şêx in, anê
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p£Qjr>j Di ola êzdiyan da piştî pîr, feqîr tê.
	 _	 '|l.ê feqîrîtî wek sêxîtî'ù pîrliyê ji bavé
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vtî|3 Mîr mezinê hemî êzdiyan e. Çawan ko
	 her eşîrekê serekek heye, mîr mezinê
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DIZ
Û DÛVÊ KERÊ

Côms Barlon nivisevanekl
emêrikani yê ko di welatèn
rohelatê nizing de geriyaye;
di kjtêbeke xwe de çiroka jê¬
rîn qise kiriye û gotiye:

Bi qeflekî ereban re min
berê xwe da bû Bexdaye. Di
qeflê de not hêştir û nozdeh
peya hebûn; tev de di bin
emirê séxê ereban de bûn. Ji
şêx re digotin Mehmûd kurê
Mûsa. Di qeflê de şêx xudan
girtin û berdan bû. Kir û go¬

tinên wi qanûn ù nizam bùn.
Bi min re heştê zêrên zer

hebûn. Min ew kiri bûn cizda-
neki de. Bi şev min cizdanê
xwe dikir bin serê^xwe û serê
sibê gava ez hişyar dibûm; min
destê xwe lê digerand û dizani
ko tu tişt pê ne hatiye.

Roja nehan, serê sibê ga¬

va ez hişyar bûm, min dit ko
Cizdanê min ne di cihê xwe de
ye. Mine çi bikira, min berê
xwe da şêx û got-ê: ya Meh¬
mûd kurê- Mûsa, ev heşt roj
in ez mêvanê te me û ji te ge¬

lek razî me.
Şêx li min vegerand û got:

Mêvandarî adeta me ye, em
pê iftixar dikin.

Min lê vegerand û got-ê:
Tiştek li min qewimiye divêt
ez wl ji te re bibêjim. 0
min mesela xwe jê re got.

Şêx got, emê iro di vl
warî de bimlnin, çend kerèn
me hene solên wan ketine,
divêt bêne sol kirin. Heta êva¬

rê jt ezê pereyê te peyda
bikim.

Şêx da rê û çû; ji ber ça¬

van winda bû. Li wextê taştiyê
vegeriya, ket konê xwe ù gote
xelkê, bila kes neyit nik
min. Heta wextê firavinê tê
de ma û gava jê derket banî
xelkê xwe kir û nan xwarin.
Şêx cilên xwe en nû li xwe

20

Herçî masivan bi adeti di keviyên çem ù golan de

rùdinin ù masiyan digirin. Masivanine talyanî hene ko
di rojên sar de ji xwe re holikekê çêdikin; tê de

rùdinin ù masiyan digirin. Wek vi kaloyè bi sibil.

kiri bùn. Piştî firavinê şêx
peyayên xwe dane hev, işaret
li min kir'ù gote wan:

îro ev camêiê ha mê¬

vanê me ye. Pereyê wî hâtive
dizin. Kê ew père dizi. Di vè
beriyê de maji me pê ve kes
heye. Diz ji me û di nav me de
ye. Ma mirov kengê diziya mê¬

vanê xwe dike. Lê^ezè wi dizi
peyda hikim ù serê wi jèkim.

Di konê min de keia min
a gewr heye. Nizane bi zima¬
nê me xeber bide. Le ewè ji
me re diz eşkere bike. Niho
hon yeko yeko bikevin konê
min ù dùvè kerê bigirin ù

bikişinin. Wextê ko diz destê
xwe hidi-yê ker wê bizire.

Yekî lez da xwe ket konê
şêx; mideki tê de ma, ker ne
zirî, mêrikê me bi girani ù
qure jê derket. Peya li pey hev
diketin kon'û jê vedigeriyan.
Ez jl li hêviya zirîna kerê
bûm. Heke ker ne ziriyaya

401

pereyên min çù bùn. Min peya
dihejmartin; bù bûn panzdeh.
Sê peya ma bûn; ker bi wan
ne ziriyaya miné çi bikira.
Peyayê nozdehan ji ket konl
û jê derket... Ker dîsan ne
ziriya. Tu hal di min de ne
ma bù. Mehmûd kurê Mùsa
pê hesiya û hêdika gole min:
« Tu feriqet be, her tişt weke
min xwestiye welê ye ».

Herçi ez, min di dilê xwe
de digot, çi fêde ker ne ziriya,
zêrên min çùn.

Sêx peyayê xwe xistin rê-
zekê ù gole wan milên xwe
ber bi pêş ù rast dirêj bikin.
Hemiyan ji ya şêx kir. Şêx
dihate peşiya her peyayl, serê
xwe dixiste navbera her du
destên wi û mideki disekinl.
Gava hâte pêşiya ê dwazdehan
û hinek sekini, bi dengekl bilind
got-ê: « Hey kelb kurê kelbê;
kùçikê heram, dizê bênamûs,
zù hère peran bine ».
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NIMEJA
MIŞKAN Û EFIWA NEYARAN

Herweki bi agahiya teva-
yiyê ye, mişk û pising neyarên
hev in. Pisingek nexweş e,

nikare nêçîra mişkan bike.
Hew dibîne mişkek tê cem wi.
Pisingê da bala xwe, wî tenê
bixwe, ter nabe. Bi dekan got-ê:

Mişko, ji babeliskan ve

heya ana di nav me û we de

neyartiyeke xwlndar heye û bi
hezaran me hon kuştine û îro
halê min dibînî. Berê min li
dergehê Xuda ye. Tiştên ko
çùn bêfêde ye û yen pêşiya
me mêzina gunehan e. Hévi
dikim lu ba gelek mişkên hùr
ù gir bikî, da bên em hevûdû
helal bikin.

CEJINE KEfi DERYAVANÊN FRANSA ŞEREV

Mişkê bi tenê çû gazî gelek
mişkan kir û hatin ba pisingè
û pisikê ji wan re got:

Geli mişkan li hire nabe,
divê em herin mizgevtê û ez

Imam, hon li pey min, du
qamet nimêjê] bikin û paşê
hevûdù helal bikin.

Mişkan tev de, da pê pisin¬
gê û çùn mizgevta ko tenûr e.

Tevayiya mişkan der¬
basî hundirê tenûrê bûn
û mihraba wan quia
agir û ariyê ye. îmam
pising, ket devê qulê û
nema cihên kutbûnê
heye. Pisingê yeko yeko
mişk bi çetelên pencên
xwe daqultandin û qîra
mişkên nezan anin.

Dibéjin, di van ro¬
jan de neyaran b£hên-
ceta cejinekê elîwek û
nimêja tenûrê hazir
kiriye. Em sofiyine
kevin û bêdestmêj in.
Yen bidestmêj dikarin
herin wê mizgevtê.

H. HIŞYAB
A^N î Amûde: 20/8/943

Z^i Mêrik lê venegerand, hema
çû, kevirek rakir, erd kola,
cizdanê min derêxist, ani ù
da min.

Bi ditina cizdanê xwe ez
gelek kèfxwes bùïbùm. Lê ji
min re bù bù'meraq'sèx çawan
diz nas kiri bù. Ker jî ne
ziriya bù.

Roja paştir gava me da rê,
minjêpirsi. Sêx gole min:

Min dona. pùnkê di
dûvê kerê da bû. Bivê nevê
herkesi destê xwe da bù dûvê
kerê, ji diz rpêve; ji tirsa ko
ker bizire. Gava min deslên wan
bibin kirin ji destên peyayê
donzdehan bihina pùnkê ne
dehat. Bi wij awayi min diz
nas kir ».

DILAWER ÇARPlNE

U

Filûqekê daketinê: Esker ji vaporan li van filûqan siwar
bidin û pê digehin heta bejê.
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FERMANA GUR
Carekê gurek hebû. Di çiyan da rùuisti bû,

halê wl zehf perlşan laşê wl gelekî jar bù bû;
jl ber ko di serê çiyê da tu tisté hêja ko bixwe
peyda ne dikir.

Demekî di vl hall de sekini. Dikir ko ji
nêzan bê hêl biketa, û bimiraya. Rojekê hâte
bira wl ko ji çiyê bête xwarê, ù daket deştê.
Dit waye gurekl qelew, cane wî di posté wî
hilnayê, û pûrta dûvê wi weke ferşa topekê
sekiniye, silav lê kir, gurê deştê lê vegerand
Ù got-é:

Te xêr e birayê gur, tu di vê belengaziya
han de yi?

Wî got: Qe mepirse gell bira, ez ji bêxê-
riya çiyê li ber pencên mirinê marne, ka
tu çawan 1?

Gurê deştê gotê: Weleh, herweki te dîtiye,
kèf kêfa min e, û van rezên li ber çavên te
bi tevayi li ser hisabê min in, ji ber ko bi
min re fermanekji rezvanan heye, çi gava ez

bixwazim dikarim bi serbestî têkevim nava
rezan û zikê xwe ter dagirim.

Gurê jar, ji ê bedew û xurt re got: Birayê
pak û dilovan, tu qebûl nakî, tu min bi hevalê
xwe biki, û zikê min ji ter bikî? go çawan na,
kerem bike were, û çûn bi nav rezeki ketin.

Xwediyê rez jt, bê
qeder ji wl gurl dilreş
bû bù, û wê rojê du se¬

yên fêris ji bo zeftkirina
wt li ber holika xwe gi¬

rêda bûn. Çi gava çav li
guran kir, her^dû se

bera wan da.
Gurê deştê lez da

xwe û baz da, ê din
birçî û qels bû taqeta
wi ji revê re nln bû.
Se gihêştin-ê û lê dan.

Gurê jar ji ber le¬
pên wan direvî û gazl
haval ê xwe dikir ù ban
dikirê: Hevalo, ez di lie.
lakelê de me, zù ferma¬
na xwe eşkere bike û şa-
nl eskerên rezvani bike.

Gurê xurt zor dida
bezê û digot: kuro, bi
de dû min, ev hikù-
met bi zimanê fermana
min nizane.

can;an
Cani canan me li balan diye bawer tu ew î
Te cîhan girtî bi dîndara xwe nazik bedew î
Bendewarên te bitin sed Key û pensed Emewî
Mùyekî ez ji te nadim bi Rebîa Edewî
Li dinê her te bibînim ne beval û ne hewî.

Nazik û xûb û perîzad e, şehînşahi key û beg
Awirên tîrê key û her du birû mahi felek
Te ii ser dêmê gulîn biskê siyah kir'ne belek
Te cîhan girtî seraser bi du çavên di belek
De ji difra te cîhan tev bitewî, ger netewi.

Rû-perî şeng û bedew naz û çeleng^şûx û şepal
Bend û dîlên di evîna te du sed Ristem û Zal
Kustiyèn tîrê du çavên te Riza xan û Kemal
Kî heye ser ne tewînî ji te ra her meh û sal
Çi Misilman û Yezîdî, çi Fireng û Elewî.

Nav û dengê te gihan çerx û felek bûne bilav
Taci Kesra te li ser daniye tev zêr û dirav
Pişt û kember te girêdanê li bejna xwe zirav
Tu li bejna xwe dibarînî hero misk û gulav
Ji xwe şebnem diweşînim kî sehergeb direwî

Te ji min sîne kirî kêlek û amanci evîn
Ne ji derbê te ji ber kerbê te ez ketme nivîn
Me ji ber derd û xeman dilkul î, şadî revîn
Me xem û derd ù elem êş û^keder tev da civîn
Mirxè davê te Cegerxwîn ji xwe bê hurz û xewî

CEGERXWÎN

<~»7« j^wd^ui, 	 in - * 	 	 -
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FERMANA GUR
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HINDIK RINDIK
MEYMÛNÉ XELASKAR:

Di nîvroyê Ingilîstanê, di hewêrka Korşa-
mê de, agir bi çiftlîkekê keti bû. Dinya şev û
xelk nivistî bûn. Şewatê ji jêrê avahiyê dest pê
kiri bû û avêti bû jor. Xelkê bi kotekî canên
xwe xelas dikirin ù hinan jî xwe di penceran
re tavêtin.

Di wê çiftlîkê de şempanzeyekî kedikirî
(meymûnekî mezin) hebû. Herkesî ew ji bîr
rakiri bû. Lê şempanze ji nişkekê ve di ber
pencerekê re xuya kir. Zarokekî heştsalî jî bi
destî ve bù. Ew zarok kurê xulamekî bû ù di

ESKERINE FRANSIZÎ EN REŞ DI SERÈ SICÎLYAYÊ DE
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alîkl avahiyê de di nav pètên êgir de ma bù
û'|rêke xwe ne didît. Meymûn piştî ko zarok
di pencerê re daheland vegeriya nav şewatê
ûjzarokekî din anî. Ew, birayê ê pêşîn bû.

Şempanze di çiftlîkê de bi wan her du
zarokan re dilehîst û hejî wan dikir. Gava
agir bi avahiya çiftlîkê ket meymûn çû bû ha¬

wara hevalên xwe.
KÊÇEK BERBERÎ SÈREKl:

Mehkema Bostonê vê paşiyê bi dawake
xerîb mijûl bûye.

Xwediyê canbazxanekê digel dehbeyên xwe
( wek sèr, piling, gur, rovî h.p.)ji welatekî din
hati bû Bostonê (Emêrîkê) û gava derbasî tixûb
dibû, li gora qanûnê gumrika dehbeyên xwe da
bù. Bi xwediyê canbazxanê re kêçine talîmkirî
hene û ew jî marifetan çêdikin. Gumrikçiyan
ji mêrik gumrika kêçan xwestin. Mêrik qaîl ne

bû û îş çû mehkemê. Mehkemê dur û dirêj li
dawê hûr bû, heçî qanûn û nizam hene, ça¬

vên xwe lê gerand; di heqê kêçan de tu ma-
deke xweser peyda ne kir. Li ser vê yekê
mehkemê rabù kêç jî xistin" tarifa dehban û
xwediyê canbazxanê ji bo kêçên xwe bi qasî
şêrên xwe gumrik danî.
LING AN SERÎ:

Di paşiya babelîska nozdehan de gundiyên
ewropayi gava radizan li sùna serê xwe lingên
xwe dikirin ser balgih û digotin bi roj ling ji
serî bêtir diwestin.
XERTÛMÊ FÎLAN:

Li gora zanayên tebîetşinas di xertûmê fîlan
de 40000 wersele ( edele ) hene. Ji lewre fîl bi
xertûmê xwe dikare giraniya tonekê Ijilîne û
mirovekî heta çil gavî wer bike. Carekê fîlek
ù qetarekî şimendiferê li hev ketin. Çend
wagonên qetarê ji rê derketin. Herçî fîl di bin
wagonan de pelixî.
ŞEIIREZAHÎ:

Balaûrine brîtanî di ser bajarekî Çêkoslo¬
vakyayê re firîn û hin beyaname avêlin bajêr.
Elemanan ew beyaname zùka dane hev û gotin
ehaliyan heçî ew beyaneme peyda kirine divêt
wan bînin kumandairiyê, an ne bi cezayê kuştinê
de bêne ceza kirin.

Bivê nevê ehaliyan hin ji wan beyanaman
peyda kiri bûn. Lê sùna ko wan bibin û rast
bi rast teslîmî kumandariyê bikin; ew bi dî-
waran ve zeliqandin û li rex wan bi elemanî
nivîsandin: « Yê ko beyanameyin wek vê beya¬
name peyda kirin divêt wan zùka bigehîne
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<r Jt kovara emêrîkanî »
«c Rider deycêst »

YEN KO XELAS BÛNE
Li 21ê Tebaxê bù. Vapora ingilîzî « Englo-

sekson » berê xwe da bû Emêrîka-nîvro. Barê
vaporê komir bû, Vapor ji giravên Asorê 500
mîlî bi dur keti bû.

Ewrine reş rûyê ezmên girti bùn. Şeveke
reş û tarî bù. Vaporê berê xwe da nîvro-roavê.
Car derbên pey hev, wek derbeke bi tenr, di
tariya şevê de teqiyan. Vapcr di cihê xwe
de hejiha. Jê bi çaryek mîlê dur, sehwîrekê
xuya dikir. Sehwîrê agir dikir.

Bi torpîla pêşîn peyayên ko li aliyê rastê
bûn, hemî berhewa bù bûn. Agir bi filùqeyan
ù bi telêgrafa bétel jî keti bû.

Du deryavan li ber birca keptan sekinî,
li filùqan dinihêrtin. Hêj yek hebù ko agir pê
ne keti bû. Deryavan lê siwar bùn ù pê da¬

ketin berhirê. Siseyên din jî bi werisan xwe
dahelandin; ew jî li filûqê siwar bùn. Pistî
bihinekê du deryavanên din jî xwe gihandine
wan. Di fiùqê de bù bùn sê peya.

Filûqê xwe ji ber géra perwanê xelas kir
û qederê sed mêtirî nîzingî noqavè bù.

Ronahike dirêj, wek zimanekî sor, ji noqa¬
vè dirêjî vaporê dibû. Noqavè top û mîtral-
yozên xwe li vaporê girêda bùn. Noqavè
nemaze dihingafte birca bêtêlê. Vapor li qùna
xwe rûnişti bû, pozê wê bi hewa diket. Êdî
vaporê wek stûneke reş ù sor xuya dikir. Lê
gelek ne borî stûn noqî avê bù; noqav jî ji
ber çavan winda bù.

Ji 40 deryavanên Engloseksonê bi tenê heft
peya fililî bùn ù di fllùqê de li hêviya ronahiya
rojê bûn. Roj li wan helat. Çarnikarên xwe
dîtin; di behireke bêpîvan de bùn.

lûimandariya elemanî; an ne wê bêle ceza
kirin ».

Bi vî awayî xelkê bajêr beyanama ïngilî¬
zan xwendin.
NA7À Ù MAÇIK:

Mêrl Obêrn artîsleke sînêmayé di
xestexaneke londrê de digeriya û kêfxweşî
dida nexweş ù birîndaran. Mêrl li ber birîn-
darekî sekinî ù jô pirsî: Te naziyek kuştiye?

Birindar: Belê
Mêrlê: Bi kîjik destî?
Birindar: Bi deslê rastê
Merle destê birindar ê rastê

berê xwe da birîndarê rex ù jê
naziyek kuşt?

Birindar: Belê min kuşt, lê ne bi destê

maç

pirsî:
kir ù

Te jî

Di nav wan de zabitek hebû, bi navê Dînî.
Dînî bù kumandarè fllùqê û berî her tiştî li
birîndaran hûr bû. Birîna Blêçer, eskerê bêtêlê
ê siseyan ji yen hemiyan xedarlir bù. Perçak
gule peyê wî ê çapê pelixandi bû. Zabit bi ari¬
kariya mihendisê siseyan birina Blêçer paqij
kir, girêda û ew bire serê filûqê.

Topçî Hîçard di hêta xwe a rastê de birîn
bù bù. Perçak gule li ejnûya Morgan aşbaz
keti bû. Herçî Robert Tabiskot gule li movika
enîşka wî keti bù. Destekî Wîdkom, gava li
flùqê siwar dibû, keti bù navbera vapor û*
llùqê ù herisî bù.

Di nav heft peyayên xelasbùyî de pêne
birindar hebiin.

Zabit piştî ko birînên peyayên xwe girêdan
berê ke.ştiya xwe a 18 pê dirêj, da giravên
Lêwardê, ji cihê filûqê 2800 mîlî dur.

Lê ba ù herkên avê berê filûqê li gora
kêfa xwe badidan ù didan hindavine din.

Mixdarek av jî keti bù hundirê filûqê. Yen
ko dikarî bùn xwe tev bidin, av jê vala kirin
û hêlekan vegirlin. Li zadê xwe hùr bùn. Di
nav filûqê de qederê 18 qûtî goştê qelî,
yanzdch elbik sîrè hiskbùyî û sih ù du rîtil
pe:[simat hebûn. Di fùçiyekê de jî <;ederê pêne
galonan av hebù (galonek pêne kîlo ye ).

Ev tislên ha tev de ji bo rojekê welê di
filt'ujê de hebûn. Ji qezajedtiyan[l] bi tenê
eskerê bêtêlê rîtilek tîlin ù kitebeke piçûk, tê de
hin ayelên incîlê, ji vaporê xelas kiri bûn
ù digel xwe anî bùn. Çend pelên rùznamekê
jî pê re bùn. Pelên kitt-b û rùznamê kirin
kaxeza cîgarè.

Bi tenê zabitî ji xwe re çend pel kaxez
hioti bûn da ko li ser wan, roj bi roj, biser-
haliva qezajenliyan binivîsîne.

Êvarê li saet şeşan, zabitî xwarin da
peyayên xwe, ji her yekî re peqsimatek. Herçî
av, bi tenê sibehî gava roj helat, hinek jê
vexwarin. Ii ava xwe hinek şîrê girtî kiri [bùn
ù nîv pcq.simat jî pê re xwari bùn.

Heta roja yekşebmê ba ji par re dihat ù
filùqe ber bi annoncé ve lajot. I ê li roja yek-
şcbmê ba sekinî. Dinya jî germ bû. Filùqe jî
bè hindav ù armanc diqeliqî. Ji germé devên
dervavanan bi hev ve zeliqî bûn "ù peqsimat
bêî ko şil bikin nikarî bûn bixwarana.

Blêçer ù Morgan ji ber birînên xwe bêhal
keti bùn. Lingên wan werimî bùn. Benên
brînên wan hinek sist kirin. Birînên wan edap
girti bùn ù bihinekê kirêt ji wan dihat.

Êvarê zabitî hinek av da peyayên xwe ù
gote wan, îro yckşemb e, honê goştî bixwin.

Zabit qùliya goşt vedikir û peyayên wî bi
xwe, lêbelê bi devê xwe.,
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dida nexweş ù birîndaran. Mêrl li ber birîn-
darekî sekinî ù jô pirsî: Te naziyek kuştiye?

Birindar: Belê
Mêrlê: Bi kîjik destî?
Birindar: Bi deslê rastê
Merle destê birindar ê rastê

berê xwe da birîndarê rex ù jê
naziyek kuşt?

Birindar: Belê min kuşt, lê ne bi destê

maç

pirsî:
kir ù

Te jî

Di nav wan de zabitek hebû, bi navê Dînî.
Dînî bù kumandarè fllùqê û berî her tiştî li
birîndaran hûr bû. Birîna Blêçer, eskerê bêtêlê
ê siseyan ji yen hemiyan xedarlir bù. Perçak
gule peyê wî ê çapê pelixandi bû. Zabit bi ari¬
kariya mihendisê siseyan birina Blêçer paqij
kir, girêda û ew bire serê filûqê.

Topçî Hîçard di hêta xwe a rastê de birîn
bù bù. Perçak gule li ejnûya Morgan aşbaz
keti bû. Herçî Robert Tabiskot gule li movika
enîşka wî keti bù. Destekî Wîdkom, gava li
flùqê siwar dibû, keti bù navbera vapor û*
llùqê ù herisî bù.

Di nav heft peyayên xelasbùyî de pêne
birindar hebiin.

Zabit piştî ko birînên peyayên xwe girêdan
berê ke.ştiya xwe a 18 pê dirêj, da giravên
Lêwardê, ji cihê filûqê 2800 mîlî dur.

Lê ba ù herkên avê berê filûqê li gora
kêfa xwe badidan ù didan hindavine din.

Mixdarek av jî keti bù hundirê filûqê. Yen
ko dikarî bùn xwe tev bidin, av jê vala kirin
û hêlekan vegirlin. Li zadê xwe hùr bùn. Di
nav filûqê de qederê 18 qûtî goştê qelî,
yanzdch elbik sîrè hiskbùyî û sih ù du rîtil
pe:[simat hebûn. Di fùçiyekê de jî <;ederê pêne
galonan av hebù (galonek pêne kîlo ye ).

Ev tislên ha tev de ji bo rojekê welê di
filt'ujê de hebûn. Ji qezajedtiyan[l] bi tenê
eskerê bêtêlê rîtilek tîlin ù kitebeke piçûk, tê de
hin ayelên incîlê, ji vaporê xelas kiri bûn
ù digel xwe anî bùn. Çend pelên rùznamekê
jî pê re bùn. Pelên kitt-b û rùznamê kirin
kaxeza cîgarè.

Bi tenê zabitî ji xwe re çend pel kaxez
hioti bûn da ko li ser wan, roj bi roj, biser-
haliva qezajenliyan binivîsîne.

Êvarê li saet şeşan, zabitî xwarin da
peyayên xwe, ji her yekî re peqsimatek. Herçî
av, bi tenê sibehî gava roj helat, hinek jê
vexwarin. Ii ava xwe hinek şîrê girtî kiri [bùn
ù nîv pcq.simat jî pê re xwari bùn.

Heta roja yekşebmê ba ji par re dihat ù
filùqe ber bi annoncé ve lajot. I ê li roja yek-
şcbmê ba sekinî. Dinya jî germ bû. Filùqe jî
bè hindav ù armanc diqeliqî. Ji germé devên
dervavanan bi hev ve zeliqî bûn "ù peqsimat
bêî ko şil bikin nikarî bûn bixwarana.

Blêçer ù Morgan ji ber birînên xwe bêhal
keti bùn. Lingên wan werimî bùn. Benên
brînên wan hinek sist kirin. Birînên wan edap
girti bùn ù bihinekê kirêt ji wan dihat.

Êvarê zabitî hinek av da peyayên xwe ù
gote wan, îro yckşemb e, honê goştî bixwin.

Zabit qùliya goşt vedikir û peyayên wî bi
xwe, lêbelê bi devê xwe.,
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XEBERGUHÊZ ll]Qezajenlî: mirovê ko qezayek, tifaqek lê qewimîye.
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xwaheş lê temaşa dikirin. Zabit ji heryekt re
çêniyek da. Deryavanan bi tirsa ko wê zû
xelas bibe goştê xwe hêdî hêdî dixwarin.

Lê roja din ù a dîtir qezajentiyan ezabekî
mezin dîtine. Rojê cane wan dişewiland. Qey
di veytùnê de rùnistî bùn. Xwêh didan; xweh-
danê bi çermê wan ve dibû û mesameyên
wan digirtin. Serê sibehê zabit hinek av da
wan. Ew av di devên wan en hiskbùyî de wek
mirekeba ser kaxeza ziwangê winda dibû.

En sax li hevalên xwe en birindar ava
behirê dikirin. Bi xwe diketin behirê, Bi vî
awayî hebù ko hinek tihna germé bişkiya.

Roja heftan bû. Zabit ji bo dilqewîniya
peyayên xwe tevdîrek dîti bù. Rabû peşkek
avêt. I.i ser heft perce kaxez navên heft rojan,
ji 19ê îlonê heta25ê îlonê nivîsandin ù ew kaxez
kirin nav kumê eskerê bêtêlê ûaşbaz çîtik derta-
nîn. îcar di nav van heft rojan de an rastî vapo¬
reke bihatana an ewê bigihaştana bejê. 0 heçî
ko çîtika reş deraniya ji hevalê xwe ê karkirî
re para xwe ya avê wê bidaya.

Zabit peşk welê tenzîm kiri bù ko tukesî
xesar ne kir. Diviya bù di nav van heft rojan
de an bigihaştana bejê an rastî vaporeke biha¬
tana. Qezajentî ewçend baweriya xwe bi peşkê
anîn ko ezabê ko tê de bùn ji bîr kirin ù
wê şevê tev de di xwe re çûn.

Roja din bakî xurt ji par re dihat ù filùrje
xweş dimeşand. Mixdarek ava behirê jî keti
bù nav filûqê. Ha jî hinek xurt bù bû. I.ê
qezajentî ewçend ewlehiya xwe bi peşkê anî
bùn ko nema guh didan bêrahetiyê. Ji wan ve
ew şev di deryayê de Şeva wan a paşîn bù.

Halê Blêçer gelek guhêrî bù. Bi tayê keti
bù û ji pesnan diştexilî. Dida ber qîran, dijùn
dikirin ù carina jî dikenî.

Dane eqilê xwe, ji Blêçer re ji birîna linge
wî pê ve tu tevdîr nîn bù. Bivirek bi wan re
hebû; lê bivirekî kuh. Blêçer qîma xwe anî
bù ko linge wî bibirin. Blêçer linge xwe li ber
zabitê xwe dirêj kir; zabit jî bivirê xwe rakir.
Lê dema ko dikir lêxe destê wî li hevalê wî
ne geriya; bivir danî rex xwe ù gote Blêçer:
« Hevalo, bihina xwe fireh bike, herhal emê
rastî hinan bên; hingê diktorek dikare te benc
bike û linge te bibire ».

Blêçer kenî ù çavên xwe girtin. Û gava jê
re para wî ji avê dan; gote hevalên xwe, vê
avê bidin hinèn din, yen ko ji min bêtir
heweedar in.

Blêçer sibehî li saet he.ştan emirê Xwedê
kir. Hevalên wî li cendekê wî ù li hevûdin
dinihêrtin ù ne dixweslin bawer bikin ko
Blêçer iniriye. Ma hevqas zù. . çawan mifi bû.
Belê Blêçer miri bù ù nema dikarî bù di nav
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zindiyan de bimîne. Hevalên wt ew avêtin avê
û hetanî ko pêlan ew ji ber çava^. winda kir
lê temaşa kirin.

Roja yanzdehan zabit bi xwe bi bihranekê
ket. Gonê wî guhêrî wek leymûnê bû zer û
vereşiya. Di defternota wî de ev bûn xêzikên
jêrîn; « Herçî zadê me; divêt me du galon av,
çend elbik fêkî hebin... »

Li çarê îlonê zabit yekcar ji taqetê ket;
nema karî bù xwe tev bidaya. Wext bù bû
nîvro qezajentiyan ava ko di biné galonê de
ma bû vexwarin ù bi çavine zîz li hev nihêrtin.
Divê navê de - û ji nişkekê ve filûqê xwe
li ser milekî xwîl kiri bû. Rîçard wek
perçak texte ji filûqê şemitî, bihinekê li rûyê
avê sekinî ù paşê winda. bû. Barê fllùqê sivik
bû dû. Tê de pêne zelam ma bûn.

Du rojên din ketine navê. Tihinê zor dida
wan. Tu delêletên baranê xuya ne dikirin. Zabit
hêz da xwe ù bi dengekî niviz gote hevalên
xwe « Ezê xwe bavêjim avê kî bi min re têt? ».

Mihendisê sisiyan got: « Ez ». Zabit çavên
xwe li hevalên xwe en din gerand. Heryekî
serê xwe dikir ber xwe ù deng ne dikir.
Mihendis got: « Deqîqekê ez dikim bixwim û

vexwim ». Mihendis tasa xwe ji ava behirê tijî
kir û vexwar. Peqsimatek jî di ava behirê
kir, ù ew ji xwar.

Zabit hingustila xwe ji tiliya xwe kişand,
ew da Vîdkom ù got-ê: « Heke tu xelas bûyî vê
hingustilê bide diya min ». Bi ser ve zêde kir
« Berê xwe bidin roavê ». Dengê gumênekê bi
avê ket û her du zilam tê de winda bûn.

Di filûqê de hêj hinek peqsimat hebû. Lê
bê av ne'dihate xwarin. Moygan yekcar bêhal
keti bû û ji pesnan diştexilî. Herçî Tabiskot û
Wîdkom bi zor bêr tev didan û filùqe
dime.şandin.

Sibetirê gava hişyar bùn Morgan ji cihê
xwe rabû, gote hevalên xwe: « Ezê herim, ji
vê kaniyê avê vexwin » û qesta pêş kir. Piştî
du gavan Morgan jî di nav pêlên behirê de
winda bù.

Wextê nîvro tihinê ewçend zor da bû
Tabiskot ko xwe daheland û hinek ava bihirê
vexwar. Piştî bihinekê bi zikê.şine giran ket
biné filûqê û tê de vedigevizî. Gelek ne borî
Vîdkom jî da pey, êşeke giran bi wî jî keti
bù. Her diwan li rex hev di biné filûqê de
wek leyrme birindar xwe hiltavêtin. Heta roavê
di vi halî de man. Piştî ko roj çû ava ù tihna
germé şikiya hinek li ber xwe dîtin. Roja din
gava roj hilat bi êşine hêj girantir ketin.
Tabiskot gote hevalê xwe: « Ezê xwe bavêjim
bebirê; tu jî wek min bikî? ». Vîdkom serê
xwe dihejahd û digot belê.
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xwe rabû, gote hevalên xwe: « Ezê herim, ji
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wek leyrme birindar xwe hiltavêtin. Heta roavê
di vi halî de man. Piştî ko roj çû ava ù tihna
germé şikiya hinek li ber xwe dîtin. Roja din
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BERSIVÊN
i ( PIHSIYARIYEN RUPELE 3an )
i î Yen ko çû bûn nêçîrê sê peyan bân: bapîr,

bav ù nevî. Ma bapîr jî ne bavé kurê xive ye. Bi
vî awayî bav jî dido, knr jî dido ne.

2 Di deslê pêşîn de her du kur bi hev rc derbas
dibin. Kurek li wî wilî dimîne,- kurê din şexliirê
vediycrine vî milî. Yê carê bav bi tena xwe siwar
dibe ù digehe mile din. Kurê ko li wî mili ma bù
vedigere û birayê xwe diline.

3 Dîsa di sê deqîqan de. Ji ber ko her pising
mişka xwe di sê deqîqan de dikujil. Pising çiqas
zêde bin jî wext zêde nabit. '

4 Madam jinik bî ye, mêrê wê miriye. Ma miri
dikarin jinan bînin.

5 Berdevkê jîr kaxezek hilanî â ew çirand. Qazî
li kaxeza mayî nihêrî tê de « hère » nivîsandî bù.
Qazî hikimê xwe da ko di kaxeza çirandî de
(t bimîne » nivîsandî bù.

Vîdkom daket avê lê bi filûqê ve hilawistî
ma. Herçî Tabiskot xwe avête behirê ûji fllùqê
car pêne gavan bi dur ket. Gava ketin behirê
bi sariya avê hinek rih bi wan hati bù. Tabis¬
kot banî hevalê xwe dikir û digot: « De were »

Can li Vîdkom ji nù ve şîrîn bû bû; dest jê
ne dibù. Vîdkom li fllùqê hilawistî, li Tubiskot
dinihêrt. Tabiskot digot: « Tu cire fllùqê na-
qulipînî û nayî nik min » û dikir ko xwe
bigehîne hevalê xwe ù wî jî bi xwe re bikişîne
biniya behirê. Lê nema karî bù melevaniyê
bike. Herçî Vîdkom destên xwe ji filûqê ne
dikir û bêdeng serê xwe dihejand.

Dawiyê Tabiskot xwe gihande serê bêrê
û ew girt. Tabiskot li hevalê xwe bi çavine
xezebnak dinihêrt. Digot qey bêbextî lê kiriye.
Belê Tabiskot dixwest noqî avê bibe û xwe
bigehîne heva'an; lê ne bi tenê. Diviya bù ko
Vîdkom jî pê re biçiwa.

Vîdkom terka laliyê da û gote hevalê XW3:

« Xêretê bide xwe, xwe bigehîne filûqê, em
eareke din bidin eqilê xwe ».

Tabiskot hêz da xwe, gihaşte filûqê û her
du heval ji nù ve li gemiya xwe siwar bûn.
Wek zarokên ko piştî xeydê li hev tên, bi
şermî li hev difedkirîn. Tabiskot gote hevalê
xwe: « Ma em cire kunyaka bi me re vena-
xwin? ». Şûşa kunyakê vekirin û hinek jê
vexwarin. Gelek ne ajot elkolê tesîra xwe şanî
da. Her du jî dikenîn ù bi dengine xerîb
distrandin. Digotin qey di kazînoke Londrê de
rûniştî ne. Hinekê din jî vexwarin û di xew
re çûn.

Şev çû bû nîvê sevê. Gnmegumên ezmanan
ew hişyar kirin. Baraneke xurt dihat. Gelek

20 407

ne bori hundirê filûqê ji ava baranê tijî bû.
Qezajentiyan tasên xwe dadigirtin û bera ser
xwe di dan. Av di rex erzîna wan re diherikî ù
diket sîngên wan. Ji şahiyê da bûn ber qîran
û wek heywanan diorîn. Piştî ko ter vexwarin
galonên xwe jî tijî kirin.

Pistî ko ter vexwarin hêj nù bi birçîtiya
xwe hesiyan û dan peqsimatan. Piştî ko ter
xwarin, hinek rih bi wan hat ù Vîdkom gote
hevalê xwe: « Min dizanî bù ko emê ji wî
deravê teng xelas bibin; ji lewre gava em ketin
behirê min ji te re got, were em vegerin filûqê.
Tiwê bibinî emê xwe bigehînin selametê ».

Ev bû bûn 23 roj ko Tabiskot û Vîdkom
di orta behirê de digeriyan. Ses rojan pey hev
bakî qenc dihat ù filûqê ber bi armancè ve
tajot. Her du hevalan ter xwar û vexwari bùn.
Nûka titin hâte bîra wan. Sibîlên xwe jititina.
ko di biné elbikê do ma bû dagirrin û kêf kirin.

Lê germé hêj bêtir li wan dişidand û
hewa ritùbet bù. Li lSê îlonê ava wan ji nù
ve qediya. Lê vê carê hewqas li ber ne
diketin; elimî bùn ù imîd di dilê wan de xurt
bû bù. Baran ji nù ve hat. Têra xwe vexwarin
û firaxên xwe jî dagirtin. Lê êdî peqsimat
xelas dibû.

Li 25ê Ilonê ava wan ji nù ve xelas bû û
di tùrikî de ji hin perçeyên peqsimatan pê ve
tu tişt ne ma bù.

Herçî baran qut ne dibù. Ter av vedixwa-
rin, lê xwarin bi dest ne diket. Rojekê, ji
nişkekê ve tiştek li hêlekanê ket. Çi bibînin,
masikî firolek di hundirê filûqê de bû. Masî
kirin du perce û ew digel dasiyan xwarin. Di
pey wî re li rûyê behirê tiştine wek giya dîtin.
Ew dane hev ù li wan hùr bûn. Kevzên behirê
bùn ù di nav wan de heywanine wek kevealan
hebûn. Qezajentiyan ew jî xwarin.

Gihaşti bûn 9ê Çiriya-paşîn. Rojekê baranê
bû; vaporek dîtin. Vapor ancax bi yek kîlomê-
tirê ji wan dur bù. Kirasên xwe deranîn û ew
lê hejandin; kirin ne kirin vaporê ew ne dîtin
ù di riya xwe de çû. Xwe ewçend tev da bùn
ko ketin biné filûqê û dilê wan borî.

Car rojên din keti bùn navê. Di nîvê Sevê
de bi dengê behirê Hişyar bùn. Behir rabû
bû, pêline mezin di dora filûqê de bi hewa
diketin ù hundirê fllùqê ji avê tijî dikirin.
Hebû ko bin av biwana. Dane tasên swe û
av ji filûqê vala dikirin. Heta sibehî bi vî karî
bûn, Roja din jî fùrtine ne sekinî. Piştî du
rojan behirê danî ù her du hevalan bi şahî
li hev dinihêrtin û dikenîn. Qey ji hev re
digotin, me ev jî derbas kir.
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BERSIVÊN
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Heft rojên din keti bûn navê. Sevekè ji
Tabiskot re welê hat ko* masiyekî di nav
filûqê de xwe tev dida. Tabiskot midekî lê
geriya û gote hevalê xwe « min masî peyda
kir». Vîdkom ji serê lilùqê xwe dahelandi bù be¬

hirê ù bi tiştekî din mijûl dibù. Tabiskot eareke
din got, min masî peyda kir. Vîdkom dîsan
lê venegerand. Tabiskot ber'pêjjçù. Vîdkom jê
re got: ev e bej. Tabiskot lê vegerand, bej ne
bej ezê masiyê xwe bixwin, ù masî kire çênî.
Belê gihaşti bùn bejê.

Pistî nîvro radyowê digot:
« Ji deryavanên vapora Anglosaksonê

Tabiskot û Vîdkom, yen ko xelas bûne, pişlî

ko 70 rojî li behirê man, şevêdln gihaştlne
giravên Behamayê. Reşikekî ew dîlin û ew
birin nik hakimê giravê. Her du jî bêhal û
bê taqet in ».

Helkê giravê ji qezajentiyan re şahîneleke
mezin çêkirin ù ew birin xestexanê. Tabiskot
û -Vîdkom midekî dirêj li xestexanê man hetanî
ko hinek çêbùn.

Vîdkom çù Kenadayê û li vapora « Siyamîz
Prîns » siwar bû da ko vegerê welatê "xwe.

Li 28ê Sibatê şirketa vaporê dida zanîn ko
« Siyamîz » hatiye torpîl kirin û ji peyayên tê
de tukes xelas rie bùye ».

SMAlNÊ SERHEDÎ

Di eniya roheli de misait lUmun si cnandiqc u ziftitnt nwui xist i ni destên xwe. Lê ûris bi sebat û mêraniyê
yihaşline ne neticè. Uris xebateke zor xebiline. Kl îsa jorîn ji birên Lêninyradê ye. Gava Lênînyrad di
bin miluiserè de bù, emele ji alikî di fabrîkan de dixebitin, ji aliyê din xwe hînî seymaniyê dikirin.

Kiriyariya Ronahiyê
Ji ho Snriyè Pêne lîreyên snrî Ji bo welatèn din lîrekî ingilîzî

Xwedî ù geriuendeyê berpirsiyar : Celadet Alî Bedir-Xan. Şam Sûriyê
Directeur Prepriétaire; Djéladet Aali Bedir-Kban. Damas Syrie
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Cegerxwîn
Osman Sebrî
N creva n

/ PESNA DÎLBERÊ
Me dî bù dîlherek nazik sehergahan xweyanî bû
Kitan ù perde ù çarik ji ber dêman hilanî bû
Hilanî perde ù poşî qumaş û elles û pûşî
Ji le'lan şerbelek nûşîji rengê ze'feranî bû
Gerandî şerbetek meyxweş ji şîra safî bû bê xiş
Kesê nûşî ne ma lê hiş di kasa kamiranî bû
Ji wê kasê ji wê tasê ko nûşî min li ser masê
Me hïs çù girlî weswasê ji hikmê «lenteranî»bù
Ji hikmê dùriya yarî di dil da pêtiya arî
Di vê hesmê wekî darî birûsk û şe'şeanî bû
Birùsk ù pût ù lm'îan e disojit her ten û can e

Welê dil rengê perwane li doré helqe danî bû
Li doré hal xweş reftî li dil an tîriya leftî
Birîn kir dil diaxiflî ji wan birhên kemanî bù
Çi ebrû wè c;ezeh reng e di benda rû wekî penge
Semaî xet ù i rjeng e û an jî neqşê manî bû
Cegerxùn bù kurde torî ji eşqa dîlbera horî
Şekerxend ù gulîsorî yeqîn mirxê zemanî bù

CEGERXWÎN

"çlROKA KURDMANCI ]-

BOMBAVÊJEKE EMÊRÎKANÎ JI TÎPEKÎ NÛ

CIHO Û KURÊ TECIR
Tècirek hebû, pir bù bû. Banî kurê xwe

kir û got-ê: « Kurê min ez pîr bûme, ezê

bimirim, pişli mirina min divê tu heri cem wl
têcirê cihû, nasê min, ewê şani te bide lu bi
kûjan awayî bixebiti »

Gelek ne ajot lêcir mir. Kurik çû cem wî
têcirê cihû. Perê xwe jl bi xwe re bir. Der¬
bas bû cem cihû, silav lê kir û rùnist, cihû ji
wl pirsî, sebeba hatina wi.

Kurik go: « Ez kurê ftlankes im, tu xwes
bavé min çû -rehmetê, bavé min qewitî li min
kiri bû go ez bêm cem te, da ko tu şixul û
emelé ticaretè şanl min bidî » Cihû go: « Te
père bi xwe re anî » kurik go: « belê » Cihû
got-ê a Nexwe hère bi hemî perê xwe dûvê
roviya bikire û bibe bajarê Cizîrê, té fêdeke
mezin bibînî ».

Kurik da rê û çù, cihû ji kêfxweşiyê dikenî.
Ji xwe ê cihû dixwaze kurik bixapîne, perê wi
bè fêde bide winda kirin.

Kurik çû bi timamê perê xwe dûvê roviyan
kirin û çû bajarê Cizîrê, di xanekê de danî.
Kes dûvê roviya nakirê, xerciya wl namînê,
nikare heqê xanê bidé. Xançî her kêlî té û jê
heq dixwaze.

Kurikè reben derket derve û li ber diware-
ki rûnişt û girî. Hakimê bajêr derbas bû, di
kurikeki pirnisi, reben rùnistiye, digiri. Hêkim
jê pirsi: « Ji bo çi digiri? » Kurik lê vegerand
û gol: « Halê min zehmet e, qet mepirse » Hê¬

kim carke dî jê pirsî û zor lê kir. Kurik rastî
go, ê cihû çi şîret lê kir û ew existe kûjan
belayê.

Hêkim seh kir îş çi ye. Çû mal û- şand
pey kurik, dûvê ko bi çerxîkî kiriye bila bi
pêne çerxiyan bifroşe.

Kurik li golina hêkim ecêbmayî ma, kant
kiriyar, lê dey ne kir.

Sibelir hakim rabû délai berda nav bajêr:
Heçi çihiwén Cizîrê hene divêt pêne dûvê rovi
bi serê xwe ve kin, heçi dûvê rovi bi serê xwe
ve ne kiriye mîr wê serê wa jêkê.

Cihû tev de rabûn, xwe dan xana ko ku¬
rik lê peya bûye, dûvê roviya hemt kirin, yek
ji pê. re ne hiştin.

Bi vî awayî kurik dûvê roviya bi temamî
firot û bi fêdeke mezin. Lê swind xwar ko eareke
din bi cihiwa ne şêwire.
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Cihekî ko holê tê da tiştên mezin
dibùn ù Napolyon î tê da bû, diviya
bû ew jî bi para xwe hin kir rabe;
Kirin welê ko bi mezinatiya ruhê w1
ketaha,

Piştî ko Napolyon di dibistana
herbiya Parîsê da bi derketi bû; bi
ritba milazimtiyê candi bùn firqa
Lafêr a ko li bajarê Valansê dima.
Wê hîngê bavé wî ù herçî nasên bavé
en ko pista xwe bidanayê miri bûn.
Ji bo pêşvebirina ritba xwe di leşke-
riyê da kesî mezin û xweyî nifûs jî
nas ne dikir. Hîngê meaşê wî mehekî
ji sê zêr ù nîvan zédetir ne bû. Heke
qîma xwe bi vê yek bianiya ù soie
xwe serberdayî bihişta, diviya bù şeş
salan bimîne ko bibe milazim ewel ù
piştî wê bi şeş salan jî bibe yûzbaşî.
Bi vî halê han xwe ne digîhand ritbeke çak
dé bajotana teqaidê ko meaşê wî têra xwarina
wl nekira. Van ramanên han pêşendeyek tarî
tanîn ber çavên wî ko çav berda kêsên hêja
heya ko jê destkewtî bibe. Di ber ra ji bala
xwe da xwendiné ko ji bo karên mezin, zanînê
bi xwe ra bibîne. Ji xwe berîkên wî en vala
di vê yekê da jê ra dibûn arîkar û rê nedidan
çavdana kéfê.

Wê çaxê kilêbên ko ramana serxwerabûnê
didane xelkê li her hêlekê Franseyê belav bû
bûn. Napolyon piraniya van kitêbên han di-
xwandin Lê mêla li ser kilêbên tarîx û feyle-
sofên nû en wek Voltêr ù Rûso diman. Vê
xwendina han ewçend zanîna Napolyon pêş da
bir ko paşê gava beyanat ji leşkerê xwe belav
dikir; dilê nivîsevan û edîbên mezin pê diman.
Herçî agirê ko ji nivîsanên wî diçûn, ew bi
tenê ji ruhê wî ô agirfeşan bi 'derdiketin.
Agirekî welê ko mîna birûske şopa xwe di
ruhên xwandevan û guhdaran da dihişt.

Ji xwendina kitèbê wan feylesof û nivî-
sevanan şopeke din di ruhê Napolyon da ma
bû ko ne ji keşeyan hez dikir û ne jî bawerî
ola Mesîh bù. Wî her bawerî bi Xudanê erd
û ezmanan hebû.

Napolyon serekî xortoniya xwe di nav
21

fransizan da ma, lê'hej wan ne dikir. Hîn jl
wek korsîkiyên mayî diûkirî ù bi çavê zorke-
ran li fransizan dinêrîn. Wî her çav da bû
serxwebûna korsîkayê û serê xwe di wê rê
da diwestand. Heta carekê xwest ko dîroka
korsikayê binivîse. Li ser gotina hin dîrokni-
vîs an be hinek jê nivîsî jî. Lê paşê hin bûyer
fikra Napolyon guhartin û ew kirin fransizekî
ji fransizan pir xîretkêştir. Ew bûyer ev bûn
ko piştî serxwerabûna fransizan, rê ù rêzanên
hikûmetê li Franseyê û Korsîkayê tev rabùn.
Korsîka ko berê koliya(l) Franseyê bû, pistî
serxwerabûnê kirin wîlayeteke Franseyê û bi
wî çavî li xelkê wê hâte nihêrtin. Heye ko ji
vê pê va jî sebebine din hebin ù hebûne.

Lê qederê, herwekî daxwaza Napolyon
ne kir ù ne xwast ko ew serdar bibe mezinê
Korsîkayê bi tenê; jê ra texte Ewropayê ê

mezintir pêkanî û taca împeratoriya Franseyê
da serê wî.

Piştî vê taca ko qederê ji Napolyon ra
pêk tanî, heke dawiya wê bi dîlî ne gîhandi
bùna girava Sent-Hêlênê mirov dikari bû
bigota, Xwedê nîvê bextê dinê daye Napolyon.
Ji ber ko wî çav da bù mezinatiya giraveke

(1) Kolî bi niana mislêmerè têt. Kurd bi rê¬
zanên eşirî dibéjin filan eşîr koliya lilan axayî ye.

411 3

M 33H.LNa

siava
DÎROKA

.) I N A NAPOLYON
b Siynsela (lil'islir Ci cnktlr rasli u

a û gflngazi ye. En ko hi rnsliyè »

ne unwer In xisliniide ne n.

Nnpolyon
	 O 	

DI NAVBERA FRANŞA C KÛRSÎKAYÊ DA

Cihekî ko holê tê da tiştên mezin
dibùn ù Napolyon î tê da bû, diviya
bû ew jî bi para xwe hin kir rabe;
Kirin welê ko bi mezinatiya ruhê w1
ketaha,

Piştî ko Napolyon di dibistana
herbiya Parîsê da bi derketi bû; bi
ritba milazimtiyê candi bùn firqa
Lafêr a ko li bajarê Valansê dima.
Wê hîngê bavé wî ù herçî nasên bavé
en ko pista xwe bidanayê miri bûn.
Ji bo pêşvebirina ritba xwe di leşke-
riyê da kesî mezin û xweyî nifûs jî
nas ne dikir. Hîngê meaşê wî mehekî
ji sê zêr ù nîvan zédetir ne bû. Heke
qîma xwe bi vê yek bianiya ù soie
xwe serberdayî bihişta, diviya bù şeş
salan bimîne ko bibe milazim ewel ù
piştî wê bi şeş salan jî bibe yûzbaşî.
Bi vî halê han xwe ne digîhand ritbeke çak
dé bajotana teqaidê ko meaşê wî têra xwarina
wl nekira. Van ramanên han pêşendeyek tarî
tanîn ber çavên wî ko çav berda kêsên hêja
heya ko jê destkewtî bibe. Di ber ra ji bala
xwe da xwendiné ko ji bo karên mezin, zanînê
bi xwe ra bibîne. Ji xwe berîkên wî en vala
di vê yekê da jê ra dibûn arîkar û rê nedidan
çavdana kéfê.

Wê çaxê kilêbên ko ramana serxwerabûnê
didane xelkê li her hêlekê Franseyê belav bû
bûn. Napolyon piraniya van kitêbên han di-
xwandin Lê mêla li ser kilêbên tarîx û feyle-
sofên nû en wek Voltêr ù Rûso diman. Vê
xwendina han ewçend zanîna Napolyon pêş da
bir ko paşê gava beyanat ji leşkerê xwe belav
dikir; dilê nivîsevan û edîbên mezin pê diman.
Herçî agirê ko ji nivîsanên wî diçûn, ew bi
tenê ji ruhê wî ô agirfeşan bi 'derdiketin.
Agirekî welê ko mîna birûske şopa xwe di
ruhên xwandevan û guhdaran da dihişt.

Ji xwendina kitèbê wan feylesof û nivî-
sevanan şopeke din di ruhê Napolyon da ma
bû ko ne ji keşeyan hez dikir û ne jî bawerî
ola Mesîh bù. Wî her bawerî bi Xudanê erd
û ezmanan hebû.

Napolyon serekî xortoniya xwe di nav
21

fransizan da ma, lê'hej wan ne dikir. Hîn jl
wek korsîkiyên mayî diûkirî ù bi çavê zorke-
ran li fransizan dinêrîn. Wî her çav da bû
serxwebûna korsîkayê û serê xwe di wê rê
da diwestand. Heta carekê xwest ko dîroka
korsikayê binivîse. Li ser gotina hin dîrokni-
vîs an be hinek jê nivîsî jî. Lê paşê hin bûyer
fikra Napolyon guhartin û ew kirin fransizekî
ji fransizan pir xîretkêştir. Ew bûyer ev bûn
ko piştî serxwerabûna fransizan, rê ù rêzanên
hikûmetê li Franseyê û Korsîkayê tev rabùn.
Korsîka ko berê koliya(l) Franseyê bû, pistî
serxwerabûnê kirin wîlayeteke Franseyê û bi
wî çavî li xelkê wê hâte nihêrtin. Heye ko ji
vê pê va jî sebebine din hebin ù hebûne.

Lê qederê, herwekî daxwaza Napolyon
ne kir ù ne xwast ko ew serdar bibe mezinê
Korsîkayê bi tenê; jê ra texte Ewropayê ê

mezintir pêkanî û taca împeratoriya Franseyê
da serê wî.

Piştî vê taca ko qederê ji Napolyon ra
pêk tanî, heke dawiya wê bi dîlî ne gîhandi
bùna girava Sent-Hêlênê mirov dikari bû
bigota, Xwedê nîvê bextê dinê daye Napolyon.
Ji ber ko wî çav da bù mezinatiya giraveke

(1) Kolî bi niana mislêmerè têt. Kurd bi rê¬
zanên eşirî dibéjin filan eşîr koliya lilan axayî ye.

411 3



wekî Korsîkayê; bû mezinê hemî Ewropayê.
Lê tehliyên Senl-Hêlênê bi q..oi ko xweşiya wê
mezinatiyê bi xwediyan bidana ji bîrkirin e

dijwar bûn.
ÇÛYÎNÊN KORSÎKAYÊ C ROJÊN REŞ

Piştî ko demekî dirêj firqa Napolyon li
Valanseyê ma, ji ber çêbûna hin tevlokî
betariya wî Şandine bajarê Lîonê. Hîngê heft
sal bûn ko Napolyon ji welatê xwe Korsîkayê
bi der keti bù. Ji van heft salên han hinek di
dibistanê da û hinek jî di leşkeriyê da derbas
kiri bûn.- Êdî beriya welêt ù xelkê malê zora
wl dibir.

Di sala 1787an da ji bo çùyîna Korsîkayê
destùr xwest ù jê ra hat dayîn.

Dema Napolyon çù mal ù halê wan dît
gelekî heznî bû. Pistî mirina bav û apê tevgera
malê di stoyê dayîké da ma bù. Bi halinek
pir hindik xwedîkirina wî zar û zêçî ne karekî
hêsanî bù. Ji ber vê yekê destengî di nav mala

ŞAG1RT1NE KÊMBRÎC.Ê

Kêm 6e/ if ne bi tenè di Ingilislanè lê dl hemî dinyayê de
ùntvêrsîleke bi nav û deng e Di Kêmbiiçê de hei texlît ilm û
û fen iêne xwendin. Lê bireki sagirlên vê dibistanê iro hînî
balafirvaniyè dibin. Wek yen ko di klîsa me de têne dîtin.

Bonapart da gîha bû pêpilinga dawiyê. Cihê
ko Napolyon bi wê çûyîn û dîlinô kèfxwes
bibûna, dilknlî vegerî bù Franseyê.

Di vegerê da firqa xwe li bajarê Oksonê
dîti bû. Ji bo ko bikare çend peran ji meaşê
xwe bi hevxe, heya mikûn bû xwarina xwe
kêm dikir. Lê geda wî a jar ew dijwariya
han ne kişandi bù ko pir ne çù bi nexweşiya
kêmxwîniyê ket. Heya ko b'ijîskê ûrqeyê ji
mirina wî lirsî.

Nexwesiyê pê ra dirêj kir; welê ko nema
dikari bù du mehan li ser hev, bê ko di nivînê
keve bi karê xwe rabe. Di sala 178nan da
eareke din ji bo çùyîna Korsîkayê destùr xwast.
Vê carê, heya ji nexwesiyê xelas bû li mal ma.

Di vegera Franseyê da firqa wî hîn li
Oksonê diman. Ji bo ko barê mesrefê diya
xwe hinekî sivik bike vê carê brayê xwe Lwî
jî bi xwe ra biri bù. Di vê demê da desten-
giya ko Napolyon ji ber hindikiya debarê
=== dîtiye, kêm mirov dikarin

bikêşîn. Ew meaşê ko têra
mirovekî bikira; wî pê xwe
ù brayê xwe tev bi xwedî
dikir.

Di riav vê destengiyê da
Napolyon xwe bi ber pèlên
yasê ne xist. Wî demên xwe
en vala hinek bi hinkirin ù

xwendindayîna brayê xwe ù
hin jî bi nivîsaran derbas dikir.
Ew nivisarên ko didane belav-
ker ( nasir ) an û bi bihayè
wan kèmasiyên debara xwe
tikùz dikir.

Dawî di sala 1791an da bù
milazimê ewel û şandine flr-
qeya çaran, bajarê^Valanseyê.
Ew bajarê ko cara pêşin çû
bûyê ù tevî brayê xwe Lwî
dî a di oda xwe à berê da
rùnislî bû. Erê bi vê rabùna
ritbê heke hebekî meaşê wî '

zêde bù bû jî, teqez bi rihetî
têra du mirovan ne dikir.
Napolyon herçiya ko ji vî
meaşê nuh digîhande hev dida
kitêbxanan, da ko tê da bi¬
kari be ter kitaban bixwîne ù
ji havila qelemên hemî fransi-
zên xweyî raman bê par ne
mîne.

OSMAN SEBRÎ
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ŞÎNA JINEKÊ
L I S E R G 0 R A R 1 R H 0

« .li llilèn lojèn kevin »>

îşev di mecala razanê da keserên felala
welêt, kùfîn ù zarînên dîliyê ù bêkesiya me
kurdan, wek tevazan ji dilê min va diyar bûn.
Di nav ax ù waxên bêfêde da li ser teniştê
çep ù rast vediliqitîm; min çi dikir qet riya
xewê bi çavên min ne diket.

Di nava nivînan da, derd ù kulan wekî
teyrên bilatexur dirêjî kiloxê min dikirin.
Jînenîgariya min, dîlî ù biserhatiyên milet ù
bindesliya welêl, her yekê bi awakî ez diêşan-
dim. Qey ko Xwedê ne dixwast rihetiya can ù
cendek bide min...

Wekî hezrîngên xewê pêlek hayê xurl di dev
ù bêvilên min ra avêt. Hîn min bêhna xwe
ne girti bû ko erd bê awa hejiya. Hejîneke
welê ko avaljiya ez tê, çiyayên pêşber, derya,
ezman, stêrk tev da serekî dirêj hejiyan. Li
ber vê hejînê erd wekî girekî xweliyê hilweşi-
ya. Bi vê hilweşînê ra ez jî wekî keviré ko ji
avahiyên hilweşiyayî dipengize, tôt bûm ù
çùm... *

Piştî demekîj dirêj ez li eredkî ne nas
rawestîm. Cane min wek kulêv tevizî bù ù
nema diêşiyan. Ez hinekî welê bê tevger

vezeliyayî ù mat mam. Min dida bala xwe û
digot: gelo ev çi bû, çi li min qewimî ù li
kê derê dimînim?l...

Hêdî hêdî bi civandina vênê ez rabûm ser
xwe, serekî min li dorhêla xwe hère kir; ez
di navbera .du çiyan da dimam. Çiqas ko min
ew der ne dîti bù jî, li ser salixdana xelkê
wî cihî ez tê gihèstim ko ew her du çiya, her
du Ararat in.

Hîv gelekî bilind bû bù, her tist bi hemdê
xwe diyar bû. Ez pir î minêkar bûm ko herim
ser Ararata mezin. Lê ji ber ko dijwariya wî
ber bi çav bù, min berê xwe da Ararata biçûk,
wargehè şerkerên kurd...

En ko îro dîtine dizanin ko Ararata biçûk
ketiye çi^halî... lier zinar ù deviyek, komek
hestiyê şerkeran di sersiyên xwe da vedişêrin.
Nemaze di kùntarên çiyê da mirov şopa yekî-
tiyeke dil bi şewat di van komikên hestiyan
da dibîne. Serê yekî li ser parsoyê ê din, lùli-
kên ê sisiyan di nav mùfirkên pista ê çaran da,
ew yekîtî bi awakî ibrelamîz .şanî mirov didan.
Wan hestiyên ko bi biratî hev ù din himbêz
kiri bùn çiqas dilê min zîz kirin û derd û kul
anîn bîra mini.. Ma gelo tu bê jijme kurdan yekî¬
tî, her de piştî mirinê biliatana pê ?. An Xwedê
ev tisté çak di xweşiyê da ne kiri bù para me?..

Di nav belekiyên berfê ra lez ù bez bi du
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çep ù rast vediliqitîm; min çi dikir qet riya
xewê bi çavên min ne diket.

Di nava nivînan da, derd ù kulan wekî
teyrên bilatexur dirêjî kiloxê min dikirin.
Jînenîgariya min, dîlî ù biserhatiyên milet ù
bindesliya welêl, her yekê bi awakî ez diêşan-
dim. Qey ko Xwedê ne dixwast rihetiya can ù
cendek bide min...

Wekî hezrîngên xewê pêlek hayê xurl di dev
ù bêvilên min ra avêt. Hîn min bêhna xwe
ne girti bû ko erd bê awa hejiya. Hejîneke
welê ko avaljiya ez tê, çiyayên pêşber, derya,
ezman, stêrk tev da serekî dirêj hejiyan. Li
ber vê hejînê erd wekî girekî xweliyê hilweşi-
ya. Bi vê hilweşînê ra ez jî wekî keviré ko ji
avahiyên hilweşiyayî dipengize, tôt bûm ù
çùm... *

Piştî demekîj dirêj ez li eredkî ne nas
rawestîm. Cane min wek kulêv tevizî bù ù
nema diêşiyan. Ez hinekî welê bê tevger

vezeliyayî ù mat mam. Min dida bala xwe û
digot: gelo ev çi bû, çi li min qewimî ù li
kê derê dimînim?l...

Hêdî hêdî bi civandina vênê ez rabûm ser
xwe, serekî min li dorhêla xwe hère kir; ez
di navbera .du çiyan da dimam. Çiqas ko min
ew der ne dîti bù jî, li ser salixdana xelkê
wî cihî ez tê gihèstim ko ew her du çiya, her
du Ararat in.

Hîv gelekî bilind bû bù, her tist bi hemdê
xwe diyar bû. Ez pir î minêkar bûm ko herim
ser Ararata mezin. Lê ji ber ko dijwariya wî
ber bi çav bù, min berê xwe da Ararata biçûk,
wargehè şerkerên kurd...

En ko îro dîtine dizanin ko Ararata biçûk
ketiye çi^halî... lier zinar ù deviyek, komek
hestiyê şerkeran di sersiyên xwe da vedişêrin.
Nemaze di kùntarên çiyê da mirov şopa yekî-
tiyeke dil bi şewat di van komikên hestiyan
da dibîne. Serê yekî li ser parsoyê ê din, lùli-
kên ê sisiyan di nav mùfirkên pista ê çaran da,
ew yekîtî bi awakî ibrelamîz .şanî mirov didan.
Wan hestiyên ko bi biratî hev ù din himbêz
kiri bùn çiqas dilê min zîz kirin û derd û kul
anîn bîra mini.. Ma gelo tu bê jijme kurdan yekî¬
tî, her de piştî mirinê biliatana pê ?. An Xwedê
ev tisté çak di xweşiyê da ne kiri bù para me?..

Di nav belekiyên berfê ra lez ù bez bi du
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sê bêhnan gihaştim serê çiyê. Min doraliyên
xwe çav kirin, xweş diyar bùn. Min gelek dil
hebù. ez gora Birho bibînim ù herim dîtina wê.

Di aliyê rojhelat ù nîvro da qùnçeke nû-
çêkirî ji wergerandina keviran xweya bù. Ji wê
pê va, tiştekî din ko şopa goran pê keta tine bù..
Di jor da min xwe ber da ù dnkişlm ser
qùnçê. Di nîvroyê min da dengè hêlehèla jineke
hat. Carcaran nalînên zarokekî en dil bi şewal
ew hêlehêl dibirin. Ew jî bi rev ber ve qùnçê
diçûn; yek ù dudu kete pès min. Min bala xwe
dayê, jineke serqot, pêxas, porhinc, pot li ser
zîvir zîvirî, çêliyekî biçûk li ber Jiimbêza wê
kûr dinalîn.

Nêrîna wè hêreyê ( menzere ) dil ù hinav
ji mirov diperitand. Hele ez bi carekê mat ma
bùm; min di dilê xwe da digot, ma gelo lu bê
ev jinik jî bi vê hejîna erdê ra pengizî û di
vir ra bi derket?!. Li ser vê ramanê hindik
ma ko ez deng lê bikim ù jê bipirsim. Paşê
ez ji ramana xwe vegerîm ù bê deng 11 pê çûm.

Wê berî min xwe gihande qùnçê; bi
gihêştinê ra dengê qîrîn ù zarîneke dil soj bi
ser ket. Welê bi awakî zîz û kezebxur dest
bi şinê kir ù lorand ko kevir li ber dihelîn.
Hele nalînên biçùk di nav şînê da hinav ji min
pèrçe dikirin. Pê da pê da dest ù çong ji min
sist dibùn. 'Halekî welê li min qewimî ko nema
min dizanî ez heme. Gava wè dest bi şînê kir
navbera min ù gora Birho deh-pazde gav ne ma
bûn. Gotinên jinikê bê dijwarî di guh ù dilê
min da cih digirtin. Pêşlya şînê holê bi ser xist;

Rabe de rabe Birho de rabe,
Bo çi Ararat le hifl xefabet..
îro dîsa hat Roma bè eman
Gund scwitandln ne hîfl xwedi can
Geliyê Zilan sotin Wek \iji
Pê ra sewiltn car kurên min ji
Dema ko Rom li iiie vemilikî
Keçek min ma bû ew jl hurikî
Bes gedek mage singo lê dane
Mirin û mayin Xwedê dizane
Rabe binêre li gedekê min
Hene çend birîn li cendekê min
Mêrên me kuçtin bêbav neyaran
Em lev reviyan li sùna waran
Bi serên me va ne ma têlek por
Şûna lajangan lev da bûn reş mor
Keç ù bûk ne man bê namûs kirin
Herçi ko çak bûn ji xwe re birin
Me namûs ne ma çû di lalanè
Şermende ne em li pêş cihanê
Bêhnek riheti ji bo me nine
Her gav li ser me holê qirin e

Nema me xwedi tola me rake

Roman bikuje welêt ava ke
l'işli tu miri welat ker ù lai
Bi hêlekê ma Ferzendê-^ délai
Bêbext felekê ne da le hêwan
Da bixebiti wek sèr û dèwan
Hergav li ser kir dengê le dihat
IJes-lên welalî dibûne kelal
îro dinhêrim kelalèn kurdan
Ji bo neyaran gengaz ù hêsan
Vedibine wek xanên bê deri
Tê da nabinin ivesl ù dijwarî
Ko lu dimiii Xelkê me /Alan
Bila ji le ra bibûna qurban
Cîhan dizane ko In çi can bû
Pişlmêrê kurdairşêrê yezdan bû
Ez sondé dixtvim bi wè vêna le
Kurdmanc nabinin yekî mîna te
Bo namùsa min divê tu rabî
Du salên din ji gorê cida bî
Dengê lifmgan qet nayê ji kir
Pişli lu miri kes ne ma li wir
DawidW bi tenê wer maye dilkerb
De rabe bigre lifmga şeşderb
Carê neyaran vegijgijine
Şirê diga wan di poz ra bine
Tevî Xelikan l-'l érifê berdé
Tola namûsê mêhle li erdê
Rabe bilive gor ne cigê te
Lawanê kurdan dest û pigé te,

Dema gihaşte vir, herwekî veciniqe deng
jê hâte birîn û bi ser biçûkê xwe da xar bû
nihêrî, deslê xwe da ser dil; bi dengekî hîn
xurtir qîrîn bi ser ket û got:

Aha . . aha, ew jî mir; ew jî çû ... Êdî
lu tiştê ko min bi jînê va grêbide nema. Na¬
mûs çû, mêr çû, keç çû, car, kur şewitîn; bi tenê
di dest min da ev çêlî, ev gede ma bû, niha jî
ew çù.. Qey ko Yezdan jî rù ji me kurdan
badaye ù bùye arikarê neyar... Em qels û re¬

ben, neyar xurl ù zexim, bext rû ji me bada
ù Birho jî ranabe. . . Çû. . çû. . tola namùsa
me jî . . em i . . em wê jî nabînin I . .

Di vê demê da nema gotinên wê xweş di¬
hatin bihîstin, Bi heyecaneke ecêb cendekê bi¬

çùk rakir ù li ber şewla hîvê ji bo cara paşîn
lê nihêrt. Bi tevgereke tertilî da ser dilê xwe
û guvaşt; kûfineke bê awa bi ser kek. Hînga
cendekê biçùk di ber goi-à Birho ra dirêj kir

[/] Wê gavé hîn Ferzende ne miri bû; lê bi guleyekî
topa eceman birîneke mezin -le bù bù. Heya hinekan
digot, lingeki wi jê bûye.

[2] Navê kurê Birho ê mezin e. Pisti mirina bavé
xwe yclck şer di riya ivclét da kirin. Ji malbata
Birho ew bi tenê maye.

[3] Navê cşîra Birho ye ko rv esîr bavekji bavên
eşîra Celaliya* a bi nav ù deng e.
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ù dîsa .şîna xwe holê bi ser xist:

Binliér ew ji mir ez marne bê fer
Li ser namûsê biçûk ji da der
Hinde kulên reş û derd û kûvan
Namûs e ko xort bispêrin jinan
Dil hene ko vê jehrê bi cî kin?!.,
Mêrxasên kurdan bila fedi kin
Wekî Xelikan nakiire xiret
Holê ji lewre em bûn eşaret
Madem tu. naçî di hewara min
Ji niho pê va mirin para min
Niva ji Xwedè min navê jigîn
Pistî mirinê tola xtve diyîn
Namûs ù kur çûn bes maye ev can
Wi jî ji bonalle bikim qurban.
Bi kula bùna şînê ra guliyên xwe çep ù

rast li stoyê xwe pêçan, carê dudùyan pi pel
li dora xwe nihêrî ù ev golin kirin:

Hê cane bê rùmellbi dest min da tu bi
tenê mayî; min te ji navê...

Bi vê gotinaê ra hi her du deslan guliyên
xwe kişandin. Xwedê, ci dengekî ecèbjigew-
riyê dihat. Min da xwe ko herim nehêlim; lê
çokên min rikrikîn ù levger ji min ne dihat..
Du sê caran min xwe deverû her vê kil da;
lê bê fêde bù. Min guh dayê hîn ew dengê ki¬
rêt jê dihat: Di nav wê vixînê da gotinên ko
ez lê gihêşlim ev bùn:

Tola namûsê . . namùsa min . . min . . .

Piştî du deqîqan pêjna dengê jinikê vemirî.
Dereng dereng çokèn min hatine ber min ù ra-
bûm çûm ser her du cendekan ù gora Birho.
Berî her tişlî min dest avêt nebza jinikê; lêji
mêj va can da bù. Min biçùkê wê hil da û lê
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nihêrî, birîna du singoyan di rex hev da li ser
çiçikê wî ê rastê hebû. Pirtalên li ser cendek
di xwînê da wekî reqemeşkan hişk bù bûn.
Piçek xwîna 1er di bêvila wî ra xwe berda bù
ser dev ù lêvan ù hîn nuh qeşmax girti bù.
Gûn lê zer ù zipilî bù bù. Lêvên wî hinekî ji
hev bi dur keti bùn ù diianan wekî mirariyan
xweya'dikir. Gava mirov lê hùr dibû, ji xwe
ra digot; belbî cendekê vî gedeyî jî bi vê qe¬

dera malkambax ù vî halê nedî ù ne bînayî
dikenel...

Ma gelo ev çi zînat bû?!.. be em giştik
gunehkar; lê vî biçùkê du sal ù nîvî çi kiri bû
ko Yezdan sînga wî da bù, ber singoya neyar?!
An ew cezayê gùnehèn ko bav ù kalên wî kiri
bùn dihate pêşiya wi ? . . Ma seza ye ko yek
cezayê kirên en din bikî.şîne ?.. Ma cihê vê ye¬

kê di rê ù rêzanên Xwedê da heye ? ! . .

Bersiva van pirsên han gelekî hèsan e. Divè
cihê vê yeka han di rê ù rezanên Xwedê da
hebe. Mafir mîrasa ked ù xebata bav û kalan
ji me ra dimîniye; ji bo çi em ji mîrasa kirên
wan en kirêt ù bêrê bê par bimînin. Teqez ev jî
ji edaleta Xwedê ye. Ma gelo kî dikare bêje ko
« bext » ne havila kirên bav ù kalan e ù di ki¬
rasê rasthatinê da tê pêşiya kur ù neviyan?!...
Lê ne hewce ye ko ez di vî warî da xwe bi ber
pêlên lehiya felsefeyeke nuh bixinim. Bi tenê
dikarim bêjim ko heke bav û kalên wî gedeyî
berî daketina boblatè di riya welatê xwe da
xebilî bùna, îro ew gede bi wî halê han ne

dimir.
Li ber nêhrekèn holê mirov nizane bi

awakî dirsit bifikire. Di halelên holê da her
car atife li ser eqil bikim dike-
Di wê hingê da li min jî welê
hal. Her ko min li pès xwe 1'

wan her du cendekan nihêrt
ù hevdeyên şînê ù xwe kuşlina
jinikê hâte ber çavên min, ber
wekî sêlek xişor bi ser dil ù
hinavên min wer be. Pêl ù
gurik li dil radibùn ù di dev
ù kepoyê min ra bi der diket..

Çi bikim, tiştek ji destê
min ne dihat. Xwedê, wè gavé
mêraniya di dilê Ferzende da
ne dida min ko desl bavêjim
darê tilingê ù piştmêriya tola
jinik û biçùkê wê bikim!.. A
ko ji destê min bihata giliyê
vê zînata nedî u nebînayî bi
Xwedê da kirin bû. Di wê demê
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da destekl min di bin stoyê biçûk da û destê
din li ser çavên jinikê; wan çavên ko ne
dixwastin bê dîtina tola xwe di hev kevin, min
berê xwe da ezmên û ev gazind ji Xwedê
kirin:
Yezdan ev çi zinat e? bi ser me da dibare!..
Heke bi a te nebe neyar veya nikare
Me çi kir ko le holê ji derê xwe avêtin
Di nav kira neyaran xwastina le diyar e!..

Ma hêja ye vî qewmî her gav tu nas dikirin,
Di riya fermanên le rojê hezar dimirin..
Iro jî bi vi halî namûs û biçùkên wan
Bidî destê neyaran paymal bikin bigurin?!..

He binhêre ji biçûk nivisii maye bê jin!
Tu bê kîjan dilhovi qefsing jê kirye birin!..
Seza bû ko ev berxik te existe vl halî?!...
Ji dev téye bina şir di kepo ra têye xwîn!..

Dagtka wi a bi namûs te da destê neyaran,
Namûs û kur û mêr çûn tev da li sûna waran...
Qudsiyata namûsê ne le raveyî me kir;
Çawan tu qail bûyî va ne bûye tucaran?!....

Di wê gavé da dengekî xurt gazindên min
birin û ev gotin kirin:

Ho xort! ji bo çi beradayî gazindan dikî?..
Xwedê çawan neyarên we alirandine, hûn jî
welê alirandin. Li nik wî hûn hemî yek in. Lê
dinê qada xebatê ye; heke hûn xwe ketî ù
nizim dibînin, teqez ew ji dest necamêriya
we ye. Bixebitin û paşê bazgùrî Xwedê bibin;
heke daxwaza we ne da hînga gazindan bikin..

Min ne xwest ez van pirsan bê bersiv bi-
hêlim; min got:

Kes heqê xebatê nikare inkar bike. Lê
em giliyê zilm ù zînatê dikin. Ma seza ye ko
zînantker (zalim) bê ceza himînin?..

Namînin; lê ne îro...
Ma halê me dé îro çawa be?
Ma nayê bîra te ko bav û kalên we kur¬

dan gotine: « bi gur be ko tu guraxwnrî nebî ».

Min got: ev yeka han jê ra demekî dirêj divê.
Wî got: ne ewçend dirêj; lê berê xwe bide

çiyê, tuyê her tiştî bizanî.
Min berê xwe da Ararata mezin. Li ber

çewla bivê her der bi hemdê xwe diyar bù.
Di nava bîstekê da diwazde caran berf barî.
Paşê birek gurê pişthişîn di çiyê da daketin
û bi nav welêt da çûn.

Minjîdaxwe ko li şopa wan guran herin
welêt; lê ez hişyar bûm.

Ez ji cihê xwe pir bi dur keti bûm ù
dikan bang didan; hîn ew gotin li ser zimanê
min digerîn: « bi gur be ko tu guraxwarî nebî »

Eka 9-6-933 OSMAN SEBRÎ

JI MIN VE
TIŞTÊN DINYAYÊ

1C Jina qenc bihuşt e. Pîreka ko ne di
fikira meriv da be dûjeh e.

17 Dinya û qehpik xwehèn ayinê ne. Kl
li ber wan bisekine, ew di wan da xweya dike.

18 Merivê ko malè xwe ji yerefa xwe
mezintir bigire hêviya qenciyê jê meke.

19 Merivê ko li xwe miqale nebe nikare
li tu kesi miqale be.

20 Kesê ko ji keran bixeyideji wan kertir e.

21 Dosl ji xwe ra zû çêmeke ù dosiè
xwe zù bermede.

22 Gotina paşin mebéje, heya negihê
paşiyê.

23 Rih dibe bosl, ji doslaniya merivê
dijmin ra ne qerar e ne soz.

24 Merivê ne ji cins û welatê le be jê ra
me be pir ko li ser te derbas be. Ko li ser le
derbas bû û çû lu hew leyî bîra wi.

25 Ji doslê xwe ra bas be, heya bibe
xirab jê dur be.

20 Ji neyarê xwe ra neyar be, heya bibe
qenc jê ra qenc be.

27 Sistiya ne di cihê xwe da ew dibe tirs.
2$ Qencî bi merivê bênamûs wenclayi

dere.
29 Wacib e wek din xwendina keçan beri

kuran: çiko diyên welal ew in. Jin û mirina
welal di zanin û nezanîna wan da ye.

XO Gava ko meriv bi xelkê nikari be,

meriv bi xwe dikare.
31 Kesi xizan û dewlemend Une. Xizani

û deivlemendi ji eqilê meriv e.

32 Dora te di peyivê da neyê mepeyive.
33 Gotin ù şiretên hêja mefiroşe

biyaniyan.
3h Kesê ko bi kêra milet û welatê xwe

negê bi kêri lu kesi nayê. Eger zirûret hewce
bike ji merivê wilo ra wan wekî pîrekê ji bo

di ser ra derbestiûnè îslîmal bike.
35 Merivê ko ji xwe ra nexebile ù ji

xelkê ra bixebite para wî pafi posmanî ge.

Hefsarê sigaset û levgeran kêmt emirê çel sali
medin deslê kesî.

36 Golin û şirelan bibihise welê ê qenc
ji xwe ra jê bibijêre. û gê din berde.

57 Perê le hebin, bê wan mère çolê.
38 Çek û silehên te hebin û heke bêne

hilgirtin bê wan mère çolê.
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HIRÇ Û ŞIVAN
Digotin şivanêk hebù; pezê xwe ve mijûl

dibù, bi çêrandina' wan. Dilber, dilnazik
bû ligel êleta xwe. Rojek hâte rastl suxir
şikestiyeki ango « hirçê ».

Hirça me ji şivanî hind dixwest ruxse.û
hinde cara didizin: Gîsk, kavir ù pezêt helen-
gaz dixwar. Şivanî her canwar, hêwanê bê
xêr didayê da biket kar; qilêk jê re bidoze
da hirça xwe pê bikuje, ne xêr hirça me
tama' gote sivanî:

H Ho şivano," deng ji te dano, de
te kim nano....

Ş Çima?... Ey hirça gewir?....
H Çima, ez birçî me. Mi divè beran, an

de bin dojmin...
Ş Bra mi ev beran heye bi tenè, arikarê

min e, pêşiya terşi diçe, terş bê wi nameşe....
Ne emûda wî ne hat, şivan tengav bù got:
Ş Wl pezê be ji xwe re bixwe, ta subê

dey an de bine dost an dojmin.
Hirça me ev bir ù dawirand. Siyan jl

heii bi xebat e, hevalek ji xwe re ani, bine
zengil pê ve kir, xwe hêla deslék wek destèt
Rùsiya sor mesele. Hirç hejiya hat ù peyivi:

H Ha; ka ew ebid yaro?...
Ş Wey ser çavan lu hatî, te kù e?...
H Mi kù e... ezb irsî me, şivanê zexim.

Ş Gelek çak e yant ez ù tu de ehidê
qetinin....

H Cire?.. Mi çu nevê, lê berani bes.
S Ha; birêne wêra ha ( hevalê şivan

kir loz ù zewran, ew deşt hem! kir mijeh û
reşln ).

H Ew çi ye?... Toza han herwekî dixuye
egîdék tê aliyê me de...

Ş Pané tu nizanî ew kl ye?.. Ew kurê
mir Zevan e, divêtin şirê hirçan e, li wi çend
sal derman e...

H Ey şivanê délai tu mi veşêre, da
nekevme tê re « tê de », bime mirin è mîr e...

Ş Lê were qeydî nake, hevalîn heri
çak e, de sond xwem çu* li vir nake... ( Hirç ço
têrêkè de li xwe girêda ù axivt:

H Ev 1er e, lê keleh e, der nlne bo çu
rûh e...

S Ho keko were; hirç ço kelehê, ço
têrê de.... ( Heval dùman betal kir, qesta
şivani ew kir, gotê kanî ev şikestln suxir. )
sivan! gote dostî:

S Were ji mi re dar bine, lepên te
higerine, bikevin ser kelehê xirawine 	
( Herdu hevalbend ketin ser têrê, hirça xwe
peiçiqandin, wek perçiqandina Hitler dikele-
ha xwe a şehin « xeyali » bi destên Rûs û
Hevalbendan....

JANDAR MÎRZENGO

* "^
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TIŞTtNE KEVIN
LÊ HERDEM TAZE Û HÊJA

Temisloklîs cindiyê Elînê ê bi nav û deng,
l'ojeké gole kurê xwe ê kiçik:

Lawo, di welaiê Yewnanislané de ji le
xurlir pega nabinim.

Lawik li gotina bavé xwe heyiri, lé vege¬

rand û gol:
Ma çawan bavo, ez hêj zarok im, ez li

kû, xurti li kû?
Bav: Eline xurtigê li hemî Yewnanistanê

dike. E: xurliyè li Elînê dikim. Diya te xurliyê
Il min dike. Tu ji xurtigê li diya xwe dikî.

Enligonas, fermandarekî Skender i bijarle,
ÇÛ bù serdana kurê xwe ê nexwes. Bav, li ber
deriyê kurê xwe rastî keçikeke délai hat. Gava
kel hundir kurê wi got-ê:

Bavo, nexwesiga min çû.
Bav lé vegerand û gol: Belê kurê min, li

ber derî em rasti hev hatin. Gava ez dihalim
ew dicû.

Du fermandarén Yemnanistana kevin, Har-
modgas û îfîkratis di civatekê de mijûl dibûn.
Harmodgas ji malbaleke mezin, îfikralis kurê
xelkê bù. Harmodgas iavêl ser esilè îfikralis
ù tinaz pê dikirin. Li dawiyê îfikralis gote
Harmodgas:

Mezinahiya min bi min desl pê dike,
mezinahiya le, di le de temam dibe.

Şagirleki Sokrat hekîm jê pirsî: kîjan
çêtir e, mirov bizewice an bêkar bimîne?

Sokrat: Tu kîjanî jî biki, paşî poşmani ye.

Romani, yekî ji hekimên Yewnanislana
kevin, jina xive berda bù. Xelkê wi jê yazind
dikirin ù digotin: Ma jinik ne spehî bû, ne bi-
namûs bù, çi qisûra wè hebû?

Romani salekê xwe derêxist, şani wan da
ù got: Ma ev sol ne spehî ge, ne çeleng e, ma
lu qisûra wê heye.

Hemiyan gol: Spehî ye û lu qisûra wè nîne.
Romani gol: Lêbelê ev sol li min teng e û

dera ko li linge min
dide hon nabinin.
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Rojekê Konfiçgûs,
hekîm û pêxemberê Çînê,

* digel şagirieki xwe di
l çiyê de digerigau. Raslî
\ jineke hatin:jinik li ber

tirbekê rûnişti bû û bi
kelogirî digiriya. Şagirl
nizingi li jinikê kir û
got-ê:

Te xêr e hirmel,
lu cire holê digiri

Jinikê got: Ez li
kurê xwe digiri m, deh-
ban ew kuşliye. Beriya
wi dehban bavé wi ù
xwezûrê min ji dirandi
bùn.

Konfiçgûs: Hingê
hon cire terka vê' derê
nakin û naçin bajarekî?

Jinikê: Ji ber ko li
hire In hikûmeta zalim
nine.

Konfiçgûs gole sagirtè
xwe: Tu dibînî hikûme-
tên zalim ji dehban jl
xerabtir in.
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Hemiyan gol: Spehî ye û lu qisûra wè nîne.
Romani gol: Lêbelê ev sol li min teng e û

dera ko li linge min
dide hon nabinin.
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Rojekê Konfiçgûs,
hekîm û pêxemberê Çînê,

* digel şagirieki xwe di
l çiyê de digerigau. Raslî
\ jineke hatin:jinik li ber

tirbekê rûnişti bû û bi
kelogirî digiriya. Şagirl
nizingi li jinikê kir û
got-ê:

Te xêr e hirmel,
lu cire holê digiri

Jinikê got: Ez li
kurê xwe digiri m, deh-
ban ew kuşliye. Beriya
wi dehban bavé wi ù
xwezûrê min ji dirandi
bùn.

Konfiçgûs: Hingê
hon cire terka vê' derê
nakin û naçin bajarekî?

Jinikê: Ji ber ko li
hire In hikûmeta zalim
nine.

Konfiçgûs gole sagirtè
xwe: Tu dibînî hikûme-
tên zalim ji dehban jl
xerabtir in.
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TORPIL
XWE KAR RIKIN

Sîsil Rrawn, rojnanievanè i-mè-
rîkanî, yè ko di binavbûna zireli-
pûşên ingilîzî « Rîpùls » n |« Rrîns
of Wils» de liazir bnye biserhaliya
jêrîn nivîsandiye n gotiyt1:

Li 8êSibata sala 1941e me
terka Sengaporê da bù. Meê
bêla xwe bidaya vaporqefieyên
japonî yen ko diçûn Melayoyê.

Rîpùls ù Prîns of Wils rojê
pê de bêî ko bêne dîtin bi rê
ve çù bùn. Ber bi êvarê me
di nav ewiran de çend balafi¬
rên japonî dîti bùn. Diviya bû
wanjî em dîti biwan. Ji lewre
şevêjpê de em li hêviya hicùmê
man. Lê wan xwe şanî ne da.

Ji xwe ez li ser vaporeke
welê bùm ko binavbûna wê
ne dihate bîrê. Rîpùls 32000
ton mezin bù. Lê 1200 deryavan
hebûn, Di pêşiya me de Prîns
of Wils hebû. Ew jî bi qasî Rî-
pûlê xurt ù mezin, Di dora me
de jî bertorpiyorin hebûn.

Roja din bi şefeqê ve der¬
yavanan xwe karî şer dikirin.
Bi şev ne hati bin jî hebû ko
bi roj' bihatana. Berî nîvro

saet yanzdeh bû. Telêfona ge-
miyê dida zanîn « dijmin! xuya
kir, herkes li şergeha xwe ».
Balafirên japonî wek libên liz-
bihê, li pey hev dihatin.

Top ù mîtralyozên Ripùls
ù Prîns of Wils devên xwe
da bùn ezmên ù agir diwe.şan-
din. Neh balalirên japonî di
ser serê me re diliriyan ù

bombeyên xwe berdidane me.
Di dora me de behir difùriya ù

slùnine spî radihùn. Topçiyên
me topên xwe dadigirlin, diike-
nîn û ji hev re digotin: « Bi
Xwedê bomboyèn xwe xweş
tavêjin ». Ji dengê topan guhên"
me ewçend têşihan ko me
digot emê ker bibin. Di vê
navê de min dengek bihîst.
Wî. dengî digot: « Em hatine
hingaftin ». Bombe li paşiya
gemiyê keti bù. Çend peya hati
bùn kuştin. Hin jî birîn bù bùn,

Saet bù bù 11,20. Hîngafti
bùn Prîns of Wilsjî. Zirehpùs
ji rêveçûnê keti bû; tiştek li
makînan qewimî bù. Balafir ji
me geriyan. Me cîxare berdan
û li bidùr-ketina wan lemaşa
dikir.

BALAF1REKE NEXWEŞHILG1R

Klişa me bata/ireke nexweşhilyir şani dide. Ev balafirên ha birîndarên
Zgiran ji qada şer diguhêzînin xestexanan. Ev sûreté ha balafirckè ji ni
celebi şnnî dide ya ko birindarên qada serè Talyayê diyuhêzînc bajaran.
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Gelek ne bori, balafirine
din xuya kir; balafirine torpîl-
avêj. Rêparwa dadikelin ù di
dora agirê topan de wek pi-
rîstanikan diliriyan ù dikirin
ko kêsê li me bînin. Yekî li
rex min di^ol: « Ka fedkire
wan zeran yanî japon
çawan dirêjî me dikin.

Topên me lev de agir
dikirin. Zirehpùsa bi 32 000
ton mezin ji vê reqînê wek
gemîke adekî dihejiya. Li
devên top ù mitralyozan ava
sar digerandin. Ji ber ko
sincirî bùn. Topçiyên ciwan bi
eşq ù şewq topên xwe dadigir¬
lin û agir dikirin.

Yekê ji balalirên japonî ji
sêsed gavî torpîlek berda me.
Mîlralyozvanên me baskekî wê
birîn. Lê balalira dijmin di vê
navê de mîtralyoza xwe li me
reşandi bù. Ji min bi çend
gavan dur sê topçî ketin erdê.
Berikên mîtralyozê li wan keti
bùn Balalireke din ewçend
nizim bù bù ko di bilindahiya
zirehpùsê de difiriya ù bi
mîtralyoza xwe bera me dida.
Bi carekê ew balalir ket
behirê, noqî bù; dîsan derket û
herwekî tiştek lê ne qewimî be
bi firê ket ù bilind bù.

Ev êxîşa ha jî heta saet
( 11,51 ) dom dir. Ji nù ve hin
xesar gihaşti bùn Rîpûlsê.
Deryavanekî digot zabitekî:
« Ev japonî xortine mêr in.
Ev hicûma ha di emrê xwe de
çênebûye. Nakeve serè minjê
xeternaklir hicùm hebe ».

Saet bù bû dwanzdeh.
Refekî din hat. Hemî jî bala¬
lirên torpîlavèj. Japoniyan vê
carê ji her carê bêtir nîzingî
li me dikirin. Me digot qey
dilê wan heye bên ù bi bala¬
firên xwe deynin ser gemiyan.
Ji pêş ù pas, ji rast û çêpê
dirêjî me dikirin. Torpîlên xwe
berdidan û mîtralyoz li me
direşandin. Êdî guh ne didan
agirê topên me; di ber devên
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topan re diborln. Hin diketin
behirê, di nav avê de winda
dibùn. Lê en din xem ne di¬
xwarin, dirêjî me dikirin, ecêb
çêdikirin. Bi hingaftineke te¬

mam, higaftine Rîpûlsê. Torpil
li pa>iya zirehpùsê.ji cihè ko
ez lê bùm bîst gavan dur, ket.
Te digot qey vapor gava bi hemî
qeweta xwe diç ù li dîwarekî
qelibî bû. Ez jicihê xwe rabûm
û qederê car gavan bi dur
ketim. Deng bi boriyên telêfo¬
nê keti bù: « Torpîl, xwe kar
bikin; piştên canxelas binepi-
xînin ». Gelek ne borî japonan
hingafte mile vaporê êşepêjî.
Emirekî din di nav boriyên
telêfonê re geriya: « Xwe bidin
pira paşîn.... »

Herkesî berê xwe da bû
wê pire bêî ko yek dehf bide
yekî. Deryavanekî xort lez dida
xwe û dikir ji hevalên xwe der¬
keve. Zabiteki bi nermî got-ê:
« Hêdî be kurê min, em tev de
di riyekê de diçin û armanca
me yek e ».

Em di ber topekê re der¬
bas bûn; du kuştî li ber bûn.
Car deryavanan hevalekî xwe
I birlndar, lingşikestî, girti bû
û ew tavêtin behirê da ko
bikare bi melevaniyê xjve bige¬
hîne gemiyekê. Zirehpûşê xwe
xwîl kiri bû û noqî' dibû. Ez
gihaşti bùm pire. Li rûyê be¬

hirê qederê pêne sed serî xwe
tev didan. Hinên din xwe ji
pire tavêtin behirê. Min çavên
xwe li doré gerand. Japoniyan
hingafti bû « Prîns of Wils »

jî. Agir bi keştiyê keti bû, ew
jî bin av dibû. Deryavanên wê
jî xwe tavêtin behirê.

Hin deryavanan, xwe ji qûna
gemiyê avêli bûn avê. Perwane
hêj digeriya, qederê dwanzdeh
zelam di nav baskên perwanê
de telef bùn. Êdî min jî dikir
ez xwe berdim avê. Lê gava
min dona ko rùyê behirê girti
bû didît ez jê ditirsiyam. Ezê
çawan biketama tê de ù min
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ew mazût daxwara. Dawiyê
min xwe berda ù tifafek ji wê
donê di qîrika min re derbas
bù. Min xwe ji zirehpùsê hi
dur dixisl. Dengek hâte min
« Tu selamet î, apo ». Min lê
vegerand ù got: « Belê ». Lê
dîsan min don daqurtand.

Di navbera min û bertor¬
piyorê de hêj nîv kîlomêtir
hebù. Li rex min yekî digot:
« Gerzînek bi linge min de
hatin ». Min serê xwe lê bada.
Mêrik bin av bù çù. Min za-
bitek dît di nav behirê de
pista hin deryavanan dinepi-
xandin da ko bikarin li rùyê
avê bisekinin û xwe higehînin
bertorpiyorekê.

Ev bù bû saetek ko min
di behirê de keftçleft dikirin
ù li ber xwe dida. Ez gihaşti
bùm qayixekê. Deryavanên tê

de ez kişandim û ez birim nav
xwe. Di nav wan de yekî
ewçend dona mazûtê daxwari
bù ko bi tesîra wê mir. Ew
avêtin avê ù li sùnê yekî din
anîn ser qayixê.

Piştî saet ù nîvekè em
gihaşti bùn bertorpiyorê. Werîs
ji me re dahelandin û em
hilkişiyan ser gemiyê. Kuman¬
darè « Prîns of Wils » winda
bû bù. Tenent, kumandarè
Rîpûlsê, di nav necatdîtiyan de
bù. Min li zabitê ko di deryayê
de pista ' deryavanan dinepi-
xand pirsî. Lê geriyan, zahitê
qehreman di nav pêlên behirê
de winda bû bû.

Ji her du zirehpaşên fêris,
li rûyê avê bi tenê xetine dona
mazûtê ma bùn.

CEMÎLÊ TACDO

Eskerine ordiwa heştan a ingilizi ketine bajarekî talyanî
û di nav kûçe û kolanan de şerê elemanan dikin.

ES&&.'.

Guleyine topên behrî en dûravêj. Van gulan di ser gurguro-
kan de dibin heta perê behirê û li cenkeştiyan bar dikir. '
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ÇlROKA TARJXt:

KEÇA KLÊOPATRÊ
Klêopatrê, di pey mirina Mark Antonyo re,

mar berda bù ser xwe û çavên xwe li dinya
gewrik noqandi bûn[l].

Klêopatrê di pey xwe re, ji bavine têvel
çend zaro hişti bûn. Di nav wan de sê zarok
hebûn ko ji pista Mark Antonyo bùn. Alêk"
sandr îlyos, Klêopatrê Selînî ù Fîladelf. Her
sê zakok jî bextreş ù bêsiûd bùn. llerwek1
methelokê gotiye: « Bav harsim dixwe, diranên
kur disekihjn ».

Stèrka Antonyo çù bù ava* Ev fermanda¬
rê mezin di qadên şer ù siyasetê de şikesli bù.
Nikarî bû li ber bùrayê xwe Oktavyo biseki-
niya. Antonyo qurbana evîna Klêopatrê bù
bû ù di kùçeke Skenderiyê de xwe kuşti bù.
Xulamekî wê ji Klêopatrê re di nav selikek
hejîr de marek anî bû. Mar xwîna melîkê mêti
bùùjehraxwe li rayên wê rijandi bù.

Berî Mîlada Isa pêxember bi 12 salan
Oktavyo terka Misiré dida. Oktavyo qeflekî
hêsîran da bû pès xwe. Di nav wan de zarokên
Klêopatrê jî hebûn; zarokên ji bavine têvel.

îlyos ( roj ) Selînî ( heyv ) ev her du
hevalcew deh salî bùn. Fîladelf ji wan
pîçûktir bû.

Oktavyo ev her sê zarok sipartine xweha
xwe Oktavyayê, jina Antonyo. Oklavya jina
Antonyo bû. Lê Antonyo pistî ko keti bù dava
evîna Klêopatrê ew berda bù. Oklavyo digote
xweha xwe ko van zarokan bi rêzika Romayê b1

xwedî bike da ko rojekê bi kêrî wê bên.
Herçî Aleksandr îlyos ù Fîladelf gelek

émir ne kirin. Pistî çend salan mirin. Klêopatrê
Selînî bi tena xwe ma.

Romayê tac kiri bù serè Oklavyo ù bi navê
Ewgustos ew kiri bù imperatorê rohelat ù

roavê. Imperator Ewgustos dixwesl di heyamê
wî de dewleteke nù bête çêkirin ù li texte wê
melik ù melîkeke welê rùnin ko Romayê
ew bi şîr ù rêzika xwe hi xwedî kirine.

Hingê li Romayê mîrek hebù. Mîr Cobaye
efrîqî, kurê Cobaye pê.şin melîkê Nomêdyayê.
Imperator Jûliyûs bavé wî şkênandi bù ù we¬
latê wî li kişwerê Romayê zêde kiri bù.

Mîr Coba di Romayê de terbiyeke latînî
girti bû û ji qeyserê wê re, wek yekî romayî,
serî data ni.

[Ij Di hejmarên Hawarê en 50 ù Ole de du çîrokèn
tarîxî hene « Klêopatrê » û « Sùsa dilah ». Ev çîroka
ha bi hin niqtan bi wan çîrokan ve girêdayî ye.

Ewgustos, Coba bi navê Coba diwim kire
melîkê Morîtanyayê. Coba jî rabû li payitextê
milkê xwe navê Qeyseriyê kir. Coba bi vî
awayî ji qeyserê xwe re minetdariya xwe
şanî -rlida.

Imperator dixwest jê re jineke welê bide ko
ew jî wek wî bi şîrê Romayê hati be bi xwedî
kirin. Ewgustos, Selînî da Coba. Selînî jî wek
diya xwe bû bù melîkê.

Ewgustos, wextê Selînî dikir bi rê bikeve
gol-ê: « Keça min navê rojê li birayê te ne
hat. Min hêvî ji xwedê heye navê heyvè li te
bêt û wek heyvekê li milkê xwe geş bibî».

Selînî wek diya xwe çù Efrîqayè.
Coba ji bo şênî ù avahiya milkê xwe

xebateke zor dixebitî. Tistên ko li Romayê
hîn bù bùn, ew ti.şt li wetalê bav ù kalên xwe
tetbîq dikirin. Di wextê wî de Morîlanya di riya
şaristaniyê de tifafekî mezin pêş ve çù. Coba
ji welatê xwe re dixebilî ù rûyê xwe li Roma¬
yê spî dikir.

Lê Klêopatrê Selînî bedbext bù. Mêrê wê
xwe ewçend da bù xebata welêt ko wextê wî
ne dima xwe hinek jî bide hezkirina jina xwe,

Selînî di wê tenahî ù xerîhiyê de texmînàn
dikir, xwe ù mêrê xwe datanîn ber hev ù di-
gihaşte vê encamê: Bi xwe kî bû; keça Antonyo,
keça Klêopalrayê. Di rayên wè de xwîna Roma¬
yê ù xwîna Yewnanistanê a esîl ù petî digeriya.
('oha kî bù? Ji efrîqayè yekî morîlanî.

Coba, ji van ti.ştan bêxeber, ji avahî ù

spehitiya welatê xwe re dixebitî. l'ayilextê xwe
bi kùçeyên lireh ù mezir, bi heykelèn seh ù

neqişkirî dixemilandin. Melîk ù melîkê hero
hêj bêtir ji hev dur diketin ù herkes bi serê
xwe, bi mirov ù berdevkên xwe ve dijî.

Selînî di welatê Morîtanyayê de ji mêrê
xwe cihe, xwediya heqine xweser bû. Ji ber
ko Klêopafra Selînî ji esilê romani bù. Herçî
mêrê wê bi terbiye ù rêzikê bû bù rajèrê l!o-
mayê. Ileqên ko xweserî Selîniyê bùn ew
heq mêrê wè jî lê venasî bùn.

Li gora van heqan Selînî dikarî bù sûreté
xwe li ser polên, Morîtanyayê bide çap kirin,
şikilê xwe li ser heykel û qesirên welêt bide
neqişandin. Dîsan, heke bixwesta dikarî bù
emirê xwe bide #ordiwê ù têkilî xurtiya melîk
jî bibe.

Klêopatrê Selînî jî gelek caran ev heq
bi kar dixistin.

I.ûna were, ez welê dibînim ko nîzingî
gorinê bûme. îşev di sînga min de tengiyek
heye, bihina min li ber min diçikihe.
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ÇlROKA TARJXt:
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Lûnayê xwe avêt lingên xanima xwe û

got-ê: Xanima min lu cire holê dibêjî, tu hêj
ciwan ù spehî yî. Ayende ( istiqbal ) li te bi
ken dinihêre û banî te dike.

Bawar nakim Lûna, qederê xwest" ko
ronahiya birayê min îlyos-rojê zû vemire. Şew-
qa hêva minjî nakeve serê min ko dom bike.

Hêstirên her du heyvan Selînî û Lûnayê,
di qesira Coba diwemîn, di sikûna şevê de bi
hev re herikîn. Selînê gote Lûnayê:

Lûna, ev nav li te kirine ji ber ko tu di
çeva ko ez ji diya xwe bûme welidiyî. Navên
me di yek manayê de. Nisbet bal diya min
ve navekî yewnanî li min kirin « Selînî » û

nisbet bi aşiqê diya min ve navekî romanî li
te kirin « Lùna ». Mana lier diwan jî heyv e.

Heyv şevên tarî bi ronî dike. 1 ê bawer bike
ji heyva yewnanî re ne nesîb e ko bibe hey-
veke çardesevî. Belè daxwaza qesyer Ewgustos
naçe serî. Lê min ji Xwedê hêvî ye ho heyva
romanî her geşlir bibe ù xwe û dora xwe bi
ronî bike. lîelê Lùna. .

Lùna lingên xanima xwe ramîsan, ew bi
hêstirên çavên xwe şil kirin ù got:

Xanima min, ma tu nizanî ko bavé min
ê misrî, yê ko di nav hejîran de marek biri bû
xanima xwe, herwekî di jiyînê de, di mirinê
de jî jê veneqetiya. Ma ez kengê terka te didim.

Hingê emê xwe bigehînin diya min
Klêopatrê, melîka hisn ù cemalê ù kurê wê Roj.

Roja din qîrîn bi qesirê keti bù. Xeber
gihandine melîk Coba ko jina wî Klêopatrê
Selînî emirê Xwedê kiriye.

Melîk terka civala xwe da ù qesta oda jina
'xwe kir. Cendekek li peş wî bù... No du
cendek...

ŞEHÎNŞAHA CIHAN
Dilbera min dil ji min bir şad ù bendan kir

[ xeder
Xişm û şahan heq rewaye lew ne kêşa min sudem .

Kî li min xişmê dikin carek heye rehmê bikê
Lew ji karê padişahan xişm e geh litf ù kerem
Dilbera min bes ne şah e; lê şehînşahi cîhan
Padîşahê texte Kurdistan ù iran û Ecem
Min sibê dî ew ji bircê hâte eywan û sera
Tebl ù sazan da niwazan şadiman û pir heşem
Nagihan ez çûm bi ser da merheba guft ù kent
(jo: li ser çavên me hatî ey melayê mihteşem.
Min digel wê kir telef-lif ta ji min kir pirs û liai ~

Go: Cegerxwîn dil ciwa ye? min digo: derd
[ û elem.

^ 	 CEGERXWÎN

Cendekê jina wî. Gava can terka ten dida
kenek li ser lêvên wê hişti bû.'

Cendekê Lûnayê. Jehrê da bù rûyê keçikè
ù ew xisti bù rengekî reş.

Coba li ber cendekê jina xwe sekinî ù gote
berdevk ù cèriyèn qesirê:

Melîkê di bexçê qesirê de veşêrin ù çil
rojî şîna wê girêbidin.

Coba destê jina xwe kire destên xwe û
got: Te di dinyayê de tu rahetî ne dîliye. Ji
niho û pê de perestoyên Romayê te bisitirînin,
Xwedê ji kurê me « Betlemyos » ù keça me
« Drozîlê » re jiyîneke çêtir hez bikit,

Coba dikir ko derkeve, dengekî jê pirsî:
Lûna, emê. Lûnayê li kù veşêrin?...

Coba: Li rex xanima wê, heyvê ji heyvê
veneqetînin....

Dihok: 25 Çiriya-pê.şîn 1943

	 B1ŞARÊ SEGMAN

- ' u;

Di Behira-spi de yekinekînc stola ingilîzî. Ev yekînekên ha di peravan de digerin ïi riyên
dijmin yen irlibat û neqliyatê bombaran dikin û bi vi awayt xesarine mezin digehinin neyar.

14 422 21

Lûnayê xwe avêt lingên xanima xwe û

got-ê: Xanima min lu cire holê dibêjî, tu hêj
ciwan ù spehî yî. Ayende ( istiqbal ) li te bi
ken dinihêre û banî te dike.

Bawar nakim Lûna, qederê xwest" ko
ronahiya birayê min îlyos-rojê zû vemire. Şew-
qa hêva minjî nakeve serê min ko dom bike.

Hêstirên her du heyvan Selînî û Lûnayê,
di qesira Coba diwemîn, di sikûna şevê de bi
hev re herikîn. Selînê gote Lûnayê:

Lûna, ev nav li te kirine ji ber ko tu di
çeva ko ez ji diya xwe bûme welidiyî. Navên
me di yek manayê de. Nisbet bal diya min
ve navekî yewnanî li min kirin « Selînî » û

nisbet bi aşiqê diya min ve navekî romanî li
te kirin « Lùna ». Mana lier diwan jî heyv e.

Heyv şevên tarî bi ronî dike. 1 ê bawer bike
ji heyva yewnanî re ne nesîb e ko bibe hey-
veke çardesevî. Belè daxwaza qesyer Ewgustos
naçe serî. Lê min ji Xwedê hêvî ye ho heyva
romanî her geşlir bibe ù xwe û dora xwe bi
ronî bike. lîelê Lùna. .

Lùna lingên xanima xwe ramîsan, ew bi
hêstirên çavên xwe şil kirin ù got:

Xanima min, ma tu nizanî ko bavé min
ê misrî, yê ko di nav hejîran de marek biri bû
xanima xwe, herwekî di jiyînê de, di mirinê
de jî jê veneqetiya. Ma ez kengê terka te didim.

Hingê emê xwe bigehînin diya min
Klêopatrê, melîka hisn ù cemalê ù kurê wê Roj.

Roja din qîrîn bi qesirê keti bù. Xeber
gihandine melîk Coba ko jina wî Klêopatrê
Selînî emirê Xwedê kiriye.

Melîk terka civala xwe da ù qesta oda jina
'xwe kir. Cendekek li peş wî bù... No du
cendek...

ŞEHÎNŞAHA CIHAN
Dilbera min dil ji min bir şad ù bendan kir

[ xeder
Xişm û şahan heq rewaye lew ne kêşa min sudem .

Kî li min xişmê dikin carek heye rehmê bikê
Lew ji karê padişahan xişm e geh litf ù kerem
Dilbera min bes ne şah e; lê şehînşahi cîhan
Padîşahê texte Kurdistan ù iran û Ecem
Min sibê dî ew ji bircê hâte eywan û sera
Tebl ù sazan da niwazan şadiman û pir heşem
Nagihan ez çûm bi ser da merheba guft ù kent
(jo: li ser çavên me hatî ey melayê mihteşem.
Min digel wê kir telef-lif ta ji min kir pirs û liai ~

Go: Cegerxwîn dil ciwa ye? min digo: derd
[ û elem.

^ 	 CEGERXWÎN

Cendekê jina wî. Gava can terka ten dida
kenek li ser lêvên wê hişti bû.'

Cendekê Lûnayê. Jehrê da bù rûyê keçikè
ù ew xisti bù rengekî reş.

Coba li ber cendekê jina xwe sekinî ù gote
berdevk ù cèriyèn qesirê:

Melîkê di bexçê qesirê de veşêrin ù çil
rojî şîna wê girêbidin.

Coba destê jina xwe kire destên xwe û
got: Te di dinyayê de tu rahetî ne dîliye. Ji
niho û pê de perestoyên Romayê te bisitirînin,
Xwedê ji kurê me « Betlemyos » ù keça me
« Drozîlê » re jiyîneke çêtir hez bikit,

Coba dikir ko derkeve, dengekî jê pirsî:
Lûna, emê. Lûnayê li kù veşêrin?...

Coba: Li rex xanima wê, heyvê ji heyvê
veneqetînin....

Dihok: 25 Çiriya-pê.şîn 1943

	 B1ŞARÊ SEGMAN

- ' u;

Di Behira-spi de yekinekînc stola ingilîzî. Ev yekînekên ha di peravan de digerin ïi riyên
dijmin yen irlibat û neqliyatê bombaran dikin û bi vi awayt xesarine mezin digehinin neyar.

14 422 21



ÊZDÎ Û OLA WAN
Ji Mîrza Tawûsparèz re

3-
EŞÎRÊN ÊZDIYAN:

Eşîrên êzdiyan wek eşîrên kurdan en mayî
heyîn ù yekîtiya xwe ne parastine. E.şîrek Une
ko ne bûye çend bavan ù dîsa eşîrek nîne ko
bavek an hèlek jê, ji ber sebebên ko em de li
jêr bêjin di Êzîdxanê[l] an ola êzdiyan da bi
derneketi be. Heke em du-sê gundên êzdiyên
Kurdaxê û çend gundên li Kurdistana bakur jê
biderxin, hemî eşîrên êzdiyan li Iraqê ù di
êrdimên (menteqe) Şengal ù Şêxan da dimînin.

Berî sê sed sali êzdî ji îro gelekî pirtir bùn.
Çi gava Êzdî di Êzîdxanê da bi derketine ù li
Kurdistanê belav bûne; gelek bavên pir eşîran
bin bi tevayî û hinek jî bi malbatî bùne îslam.

Di dema xîlafeta Osinaniyan da hikûmeta
tirk ji bo qelihandina reha ola êzdiyan pir
caran bi leşkerine mezin û xurt bi ser êzdi¬
yan da girti bû. Her carekê)ji van caran, çawan
ko bi sedan êzdî dihatin kuştin; hin eşîr ù ba¬

vên gelek eşîran jî Êzdîxane berdidan û li nav
Kurdistanê belav dibûn. Tirk têkilî van eşîrên
derkelî ne dibùn. Wan dizanî ko herçî eşîrên
di Êzîdxanê da bi derkevin ù bi nav eşîrên
îslam da herin; demekî dur najo de îslam
bibin. Dawî jî her wekî wan texmîn kirî bi
derket. Ji van bav û eşîrên ko ji Êzîd xaneyê
bi derketî ji sedî heştê bùne îslam. Dinan,
Delikan û Gevozan ji van eşîran in.

Eşîrên ko îro di Êzîdxanê da mane, bùne
gelek bavan. Ji van en Sengalê dîsa hinekî
rewşa xwe a eşîrtiyê parastine. Lê herçî eşîrên
êrdima Sêxan, ew rewş jî wenda kirine ko bi
tenê navê eşîran maye. Ji ber vê yekê hemî
eşîrên êrdima Şêxan e bê serek ù rasterê bi
mîrê êzdiyan va e girêdayî ne. Navên eşîrên
êrdima Şêxan ev in:

Hekarî, Xetarî, Mamùsî, Tirkan, Qaîdî,
Domilî, Hiraqî, Xiskan, Şêx Xidirî, Şariyan,
Sînan, Girêpanî, Dinayî, Başîtî, Beîza>nî û

Hekîman.
Ji van eşîrên han Hekarî bi tenê di rewşa

eşîrîtiyê da maye ko ew jî di navbera sêx
Xidir û şêx Wezîr da hatiye par va kirin. Te-
vayiya vê eşîrê hezar û sed mal e.

Herçî eşîrên Sengalê, herwekî me li jor
gotiye, tevi ko bùne pir bavan jî rewşa xwe a
eşîrîtiyê parastine û xwedî serek in. Ji van
eşîran Qîranî 1200 mal e; mezinê wan şêx Xidir

Êzîdxanê ji erdê ko êzdî tê da rùdinin ra tê gotin.
Lê gava kurd Êzîdxanê dibéjin qesda wan Şengal e.

e. Feqîran 300 mal e; serekê wan Xwedèda ye.
Korkoran 250 mal e; serekê wan Eliyê Golo ye.
Hibaban 750 mal e, serekên wan Etoyê Elî bi
Xidirê Salih va ne. Delikan 300 mal e; serekê
wan Miradê Evdê ye. Mendikan 600 mal e, lê
bùne sê bavan; ji van Keleşî bi Qasimê Meto
va, Ezoyî bi Qasimê Hisên va ù Şenwanî bi
Xelefê Hesen Beş va hatine girèdan. Elîfiran
250 maie, serekê wan Hesen xelef e. Mirkan
500 mal e, serekê wan Idebê Eso ye.

Dinayî 1300 mal e ko bi navên Bekiran
ù Aldexî du bav jê veqetîne. Bekiran 300 mal
e; serekê wan Cerdoyê Mehmûd e. Aldexî 700
mal e, serekê wan Ilesenê Haşûr e. Lê herçiyên
ko bi navê Dinan têne salixdan 3(K) mal e; serekê
wan Hesenê Elo ye. Osifan 500mal e; serekê wan
Xelefê Eto ye. Mala Xaltî 700 mal e; serekê
wan Brahîmê Qùlo ye. Mùsqoran 1000 mal e,
serekên wan Hesenê Berces ù Evdelê Reşo ne.
Heskayî bi navên Ciwanî ù Xurkarî bùne du
bavan. Çiwanî 250 mal e; serekê wan Xidirê
llesùm e. Xurkarî 75!l mal e; mezinê wan şêx
Xelef e. Ilewerî 100 mal e; mezinê wan şêx
Xelef e. llelîqî 100 maie; serekê wan Miradê
Brahîmko ye. Cefrî 300 mal e; serekê wan
Miradê Osman e. Simoqî 800 mal e; bùye du
bavan. Ji van Helîçermikî 300 mal e; serekê
wan Ilemo Milhim e ù Mehmùdî 500 mal e;
serekê wan Smaîlê Ehmed e. Çelikan 150
mal e; serekê wan Simoyô Fatimê ye.

Ji van eşîrên Sengalê, çiqas ko Feqîran
hindik hatine nîşandan jî; hemî eşîrên Şengalê
bi çavên mezinatiyê li serekê wan ê kevin
Hemoyê Şero dinêrin. Piştî mirina Ilemo, kurê
wî Xwedêda cihê bavé xwe wenda ne kiriye.

kuta bû OSMAN SEBRÎ
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ÊZDÎ Û OLA WAN
Ji Mîrza Tawûsparèz re
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Di meha borî de ïi welatê
'Libnanê tiştine girane çêbù-
ne. Xwendevanên me ev tişt,
kit kit, di rojnaman de 	
xwendiné an di radyowê de bihîstine. Emê
wan tiştan, di vê stùnê de, bi rêzê ve ù
digel biserveçùna wan berpeyî xwendevanên
xwe bikin.

Di destùra Libnanê de madeyin hebûn ko
li gora hikûmeta Libnanê ew made û istiqlal
bi hev ne diketin.

Li 6ê Çiriya-paşîn hikûmeta Libnanê ji bo
edilandina wan madan peşnihadek qedimande
Parlemanê. Li ser vê yekê civata fransizan ya
azahiyê rabù ù li 7ê Çiriyê beyanamak belav
kir. Civatê di beyaname de dida zanîn ko
Libnan destùra xwe bi tena xwe nikare bigu-
hêrîne, ji ber ko ew destùr hikûmetên Libnan
û Fransayê bi hev re çêkirine; ji lewra ji
edilandina wê re raya Fransê jî divêt. Ji ber
vê yekê divêt Libnan û Fransê di vê babetê
de bikevin mizakerê ù bên qerarekê.

Dema ev beyaname gihaşte destên hikù-
mela Libnanê, vê hikûmetê di cih de beyana¬
mak belav kir ù tê de da zanîn ko hikûmeta
Libnanê hikùmeteke misteqil e ù edilandina
destùrê bi tenê heq ù selahiyeta wê ye û tukes
nikare têkiliyê pê bike.

Ji mile din serekcimhùr, serekwezîr ù

serekê parlemana Libnanê gihane hev ù qerar
dane ko meclis li 8ê Çiriyê dest bi edilandina
destûrè bikit.

Mr. Hêlö, nîmînendeyê Fransê, yê ko
hingê li Ceznîrê bû bi telêgrafê ji hikûmela
Libnanê daxwaz kir ko edilandina destùrê hi¬
nekî bi sùnd de bihîlin. Hikûmeta Libnanê guh
ne da vê daxwazê, ji ber vajî ve lez da xwe
ù li 8ê Çiriyê parlemanê destùr li gora ko
hikûmetê pêşnihad kiri bù tadîl kir.

Di vê navê de Mr. Hêlôji Cezaîrè vegeriya
û li lié mehê beriya rojê, li saet siseyan
serekcimhùr, serekwezîr û hin wezîrên Libna¬
nê dane girtin, parleman û jiyîna destùrê da
sekinandin û bi mersûmekê Mr. Emîl Êdê
serekdewlet û serekhikûmet tayîn kir û tadîla
destùrê nelê daye hesibandin.

TISTÈN KO
DI LIBNANÊ DE ÇÊBÛ NE

Bajarên Bêrût, Seyda ù
Trablisê dikanên xwe girtin ù
dest bi nimayişan kirin; hin
lêxistin jî çêbûn. Dikan

qederê 15 rojan girtî man.
Ingilîz ù emêrîkaniyan kêfa xwe ji vî îşî re

ne anîn; rabûn ji civata fransizan ya azahiyê
re noteyin rêkirin. Wan her du hikûmetan
di noteyên xwe de ev ÎŞ protêsto dikirin û
ji fransizan daxwaz dikirin ko tevdîrên Mr.
Hêlo bêne rakirin.

Li ser vê yekê Civata fransizan ya Cezaîrè
rabû ji bo safî kirina mesele général Ketrû
rêkire Bêrùlê. Ji mîlê din Mr. Kêzî wezîrê
Brîtanyayê di welatèn rohelatê nîzing de jî
hâte Bêrùtê.

Ketrû; Kêzî, Spîrs û niminendeyê Emêrî¬
kayê gihane hev ù li ser mesela I ibnanê
peyivîn. Ketrû dixwest mesela Libnanê wek
xilafeke I.ibnan-fransizî bihesibîne ù welê safî
bike. Lê herçî ingilîz ù emêrîkanî wek meseleke
navbera dewletan lê nihêrtin. ïngilîzan digot em
di sala 1941ê de ji isliqlala Libnanê re kefîl
bùne, ji me re divêt em berevaniya wê bikin.
Emêrîkanî jî di vê likirê de bûn.

General Ketrû li 20ê mehê rapora xwe
rêkir Cezaîrè û civata fransizî li ser wê raporê
qerar da û émir kir ko serekcimhùr vegerê
sùna xwe ù herçî serekwezîr û wezîr bêne
berdan.

Lê serekcimhùr Şêx Bişara Xûrî ev qerar
qebûl ne kir. Serekcimhùr digot ez bêî hikû¬
meta xwe venagerim sùna xwe. Li ser vê yekê
Mr. Satênyo, mersûmek derêxist û mersûma
Hêlôji orlê rakir.

Piştî derketina vê mersûmê serekcimhùr
digel serekwezîr û wezîrên xwe vegeriyan
seraya Bêrùtê û ji nû ve rùnistin cihê xwe.

Lê hêj xilaf safî ne bûye. Fransiz hêj di
vê fikirê de ne ko tadîla destùra Libnanê nelê
ye. Ji mile din pirsa miahedê heye; miaheda
fransizan digel Libnan ù Sûriyayê.

General Ketrû çûye Cezaîrè. Piştî ve¬

gera wî heye ko mesela miahedê û meselayên
din bêne mizakerê kirin.

NÊREVAN
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Ji bo Sûriyê Pêne lîreyên suri Ji bo welatèn din lireki ingilizi
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CÛK Û PÎRÊ
Dibéjin ko pirek hebû, çû ser tenûrê da ko nan

tixê, pif kire agirê tenûrê, agir pê ne ket. Di gava
çûkek hal ù got-ê: « Pire heke agirê te pênakevê,
itirik di linge min de heye, derêxe û deyne ser
çavê êgir, we pêkevê ». Pîrê stirl ji linge çûkê
derêxist ù danî ser êgir, agir pêket. Pire nanê
xwe lêxist, çûk ber bi wê ve hat û got: « Ez
stiriyé xwe dixwazim ». Pire gote çûkê: « Ezê
ji te re pistlk sliri û qirs btnim » Çûkê go:

« Na xwe ez heft nan dixwazin ji bedèla

sliriyê xwe ».

Pire heft nan dane çûkê. Çûk nanê xwe
bir û çû. Dî, gava şivanek koda şir li ber e, û
bê nan dixwê, ji ber ko bi wî re nan ne bû.

Vêca çûkê gole sivan: a Kuro, bi min re heft
nan hene, cirnek paqij bike emê vî nanî tê de

hûr bikin û sir béxin ser û emê bi hev re
bixwin. Şivan rabû weke çûk got-ê kir û bi hev
re xwarin. Pişli ko xwarin çûk gote şivên:
a Min heqê nané xwe divê » Şivên go: « Ma te

çi divê? » Çûk got: a Min heft beran û berxek
divê, heqê nanê min ». Dawi şivên heft beran
û berxek dane çùk.

Çûk ew birin û çû, heta giha gundekl, di
daivetek li wê derê hege. Lê ji bo dawelè dîk
û mirisk digurandin, neperûskê sêr. Vêca çûk
gote wan: « Ezê heft beran û berxekî bidime
we liştine holê hûrik megurînin, serm e ». Vêca

rabûn her heft beran ù berx gurandin. Pistî
ko gurandin çûk go: « Min heqê wa divê ».

Golin wi « Ne le dane me ji bo ko em ji da¬

welè re bigurinin, ji bo çi em heq bidin le».

Tali çùk, bûk ji nav lepê wa revand û bi
çolê de çù. Gava di şivanek wi li wè derê ye,
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ÇlROKA KCRDMANCt:

SEWÎLÊ SOFÎ
Sofîk hebiï; sewîlê xwe bir û çû

serê kaniyê, da ko destmêj bigire. Vêca
sewîlê xwe danî bin latekê û çû ko
destê xwe bişo. Vegeriha cem sewîlê
xwe, dî lat bi ser sewîlê wî de ketiye,
sewil şikesfiye. Sofî gote latê: Çima te
sewîlê min şikancl?

Latê go: na xwe, çima giya di bin
min de şîn dibe?

Sofî gote giyê: Ji bo çi tu di bin
latê de şîn dibî.

Giyê go: na xwe, ji bo çi pez min
dixwin?

Sofî gote peza: ji bo çi bon giyê
dixwin?

Peza go: na xwe ji bo çi gur têne me?
Sofî gote gura: çima hon têne pe<;a?

Gura go: na xwe çima se têne me?
Sofi gote sa: çima hon têne gur?
Seya go: çima kebanî me 1er nan

nakin?
Kebaniya go: naxwe, çima mişk he¬

banê me qui dikin?
Sofi gote mişka: çima hon hebana

qui dikin?
Mişka go: na xwe, çima kitik têne me?
Sofi gote kitika: 'çima hon mişka

dikujin?
Kilika go: em mişka dikujin û di

dora mala xwe de çiva didine xwe.
Sofî dev ji van berda û perçeyê

sewîlê xwe dane hev.

çûk gole şivên: « Bilûra xwe nadl min, ezê vè

bùkê bidime te? » Şivên go: « Belê » û bilùr da
yè û bûka xwe bir.

Çùk rahişte bilûrê û çû serê latekê sekinî
û go: « Çiri, wirt, min stirik da bi heft nan, û

qurseki da bi hefl beran û berxeki, û min heft
beran û berxek da bi bûkekê, û min bûk da
bi bilûrekê û lait ez li ser latekê û kes nlne
serê min hûr kê.

Şivên rahişte kevireki û li serê çûk da si-
/ces/; fûA" mir. Şivan bilûra xwe jê vegerand.
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DI Vî ŞERÎ DE
XEBATA JINÊN SOVYÊTISTANÈ

Jinên Soyêlistanê dl vl şer! de xebateke
«or dixebitin. Kovar û rojname hero qala qeh-
remaniy» jinên Sovyêtistanè dikin.

Heval Evdirehman Siltanof, sekrêtêrê sefa-
reta Sovyêtistanè ya Misiré ji kovareke Misiré re
qala xebata jinên welatèn ûris kiriye ù gotiye:

Ûris ji vl sert re şerê welêt dibéjin. Her¬
kes jin û mêr, kal û ciwan hemî pardariya vê
clhadê dlkln. Herweki hon dizanin elemanan
bajarên me xerab kirine. Ji avakirina wan re
jin jl mêran bêtir dixebitin. Piştî . xelaskirina
Stalîngradê komek jin çû bûn-ê. Xelkê gote
wan, hon hatine çi, ma hon nabinin ko di bajêr
de avahiyek ne maye ko hon bikarin tê de rûnin.

Jinan 11 wan vegerand û got: Em ne ji bo
rûniştinê lé ji bo avakirinê hatine.

Qava jl hikûmel an ji fabrtkekê re peya
divêtin jin di ser mêran re digirin. Ji ber ko
ew dl xebatê de bikêrhatîtir in.

Ji mile din jin xweyiyên her heqê civakî
û siyas! ne. Dibin qazî, diktor, evkat, sefîr,
mamoste, nimtnende b. p...

Bivê nevê tête birê, jinên ko di KkÉniet
an di fabrîkan de dixebitin gava zaro dïtëmin
ci dikin. Hikûmetê jê re tevdîrên gerek dîtïiie.
Ji jina avis re berî zayînê bi mebekë risse!
didin. Piştî zayînê jî meheke din rïxsela wê
heye. Di van her du mehan de jinik lï mal
rùdine lê miaşê xwe bi temamî dibe.

Heke jinikê tu kesê wê nîne ko lï zaro
miqate bibe jinikê hero sibê gava diçe xebata
xwe zarokê xwe dibe «t mala zarokan » m lî wè
derê dihîle. Mala zarokan teşkîlateke hikftmett
ye. Êvarê gava ji xebatê vedigere mal zarokê
xwe bi xwe re ditîne. Heta ko zarok dibe M
salekê an bi sal ù nîvekè; yanî hetanî ko Ji
şîr tête vekirin. Ji hingê û pê ve jinik zarokê
xwe dibe « Bexçê zarokan ». Ev jî teşkHeteke
hikûmetê ye. Zaro tê de bi hevûdin re dileyizîn.

Di ziwacê de mêr xwediyê malê ye û
debar li ser wî ye. Kêm caran jin ji mêrê xwe
tête berdan. Lê heke hâte berdan zaro bi dé
re dimînin û ji miaşê mêrik seyekek ji bo
nefeqê tête birîn.

Heçî jinên ko şeş zaro hene hikùmet ji
wan re miaşekî xweser dide û jin vî miaşîbeta
mirinê dibin. Yen ko hevalcewan dîtinin jî wan
re ji aliyê hikûmetê ù ji aliyê ehaliyan mi-
kafatek heye » EVDIREHMAN SILTâNOF

CEBRAÎL
NEMERD Û DEXSOK

Li uiexlè. berê du mirovên kêm
hebûn, bû bùn hevalên hev; yekî
nemerd, yekl dexsok. Ê nemerd ew¬
çend ttmakar bû ko ne dixwar ne ji
vedixmar hema dida hev. Ê dexsok ji
ji qenciya ko digihaste xelkê ewçend
dlqehiri ko dikir bimire

Rojekê Havini her du heval li
çoli bl rê ve diçûn: rasli pîrekî
hatin. Wt ptrl hevalti bi wan re
kir heta ko glhastlne serê duriyanekê.
Pir sekini û got: Ez Cebraîl im, di
hire de ez dikim ji we veqetim. Min
divê ez qenctkê bi-we bikim. îcar
bila yek ji we ji min tisleki bixwa-
zll, ezê wl lislî bidim-ê, û ji wi
re ko tistek ne xwestiye duqatê tiştê
ko hevalê wt xwestiye bidim.

Ê timakar dl dilê xwe de digot:
« Ez dizanim jê tistekî mezin bi-
xwaztm. Lê bila berî ewilî hevalê
min bixwazlt da ko ez bikarim jê
du caran bêtir bislinim s .

Ê dexsok dlogt: « Heke min
Ji tistek xwest duqatê wi wê bigehe
hevalê min ».
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Tangine Emêrîkanî Berdane Tangine Elemanî ù Ew Xerab Kirine.

Bi vt awayî her diwan ji qîwa
xwe ne tanî beriya ê din daxwaza .

xwe eşkere bikin. Midekî ker û lat
sekinin. Dawî ê timakar, yê ko ji
hevalê xwe xurlir bù, rabù li hevalê
xwe xist û yot-ê: « Kuro biştexile,
eu firsendek e, tu dikarî dewlemend
bibî ».

Ê dexsok gote hevalê xwe; Bas e,
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ezê bişlexitim, li ez ditirsim tlmt II
dawiyê posman bibî. Û berê xwe da
Cebrail ù got-ê: <r Bila çtatkt min
kor bibit » .

Cebrail li ser gotina xwe sekini,
dexsok bi çaveki hist â i timaltar
ji her da çavan kor kir.

QADIRÊ FERMAN
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JI EDEBIYATA FARISI
Ji seydayê délai

Mîrza Evdilhadi re ,
Seyda!

Te berê' xwe da oxurê, pijli xwe da felekê; te
qesta mala Xwedê kir.

Oxura le li xêrc bit. Xwedê te bi selamet
bigehîne Mekè, bi lami ù deslmala xwe a

gii-, li Krefatê li ber berê rcş bisekim".
Yezdan te bi saxî û xweçî vegerînit mal.
Em ji te re bibêjin tu bi xêr hatî seyda
hacî Evdihadî.

Li Şaniê le ji min re goti bù, te carekê tiştin
ji edebiyata farisî tel-cime kiri bùn; ew geleg
spehî bùn. Cire hergav li.jtine farisî ji me re
tercime nakî?

Ji bo bicihanîna daxwaza (e, ve ne min (isline
farisî wergerandine kurdmanciyè. Xwedê
bikit lu bi wan kèfxwes bibî.

-[ JI GUI.ISTANA SADIYÈ ŞÎRAZÎ ]-

Yek hebù çavê wî têşiha. Çù nik beytare-
ki ù got-ê, min derman bike. Beytar ji dermanè
ko dikir çavên çarpeyan di çavê wî kir. Mêrik
kor bù; çù şerîetê. Qazî got: Tu sùcê beytar
nîne; mêrik bi xwe ker ne biwa ne diçù balê.

Mexsed ji vê gotine ew e ko heke mirov
karine mezin siparle mirovên neceribandî dawî
poşmanî ye. ('.cm eqilmandan mirovine welê
eqilsivik têne hesêb.

Ma kengê eqilmcnd karine mezin dispère
pespayan.

Yen ko hesîrè çêdikin ma kengê dizanin
di karxana hevrîşim de bixebilin.

[ Jl DÎWANA HAFIZÈ ŞllUZÎ ]

Eg mirovên xudandil ù dilovan, dilê min ji
dest tliçit. Ez bi vi derdi derdemend im ko, pê re
listén ko di dilê min de neşarii ne ew wè eskerê

[ bibin.

Em di keşligê de rùniçti ne, ey ba bide xwe
ù keştiya me bajo. Heye ko cardi em rùyê nasê

[ xwe bibinin.

Ev deh rojên ko em di dinyayê de diborinin
ne tu tist in: hemî çîrok ù efsane ne. Guh bide
ù vî wextê kurl ji qenciya dost û yaran re

[ /irsendekê bijmérine.

Sevèdi, di civata gui û şerabê de bilbil çi xwes
dixwend û digot: Şeraba spêdè bînin, hon ji

[ şerabxwirino werin, lê bigehin hev.

Li neynika Skender binêre, ew peyaleke şerabê
[ ye. Ew ji le rc halê milkê Dara şanî dide.

DÛKA KENTE DIGEL KEC Û Kl'RÊ XWE

Ey xudan ihsan ù keramet, ji bo şikirdariya
selamela xwe, carekê li derwésé feqîr bi xwesi

[ (i qenciyê çav dêr.

Bislehiya her du dinyan ( dinya û axirel ) di
van her du golinan de ye: Bi doslan re xweşi,

[ bl dijminan re midara.

Di tanga çaknavigé de ré ne dane me. Heke le
[ ev ne ecibnnd, were qeza û qederê biguhêrine.

Eiv tisté lehil ( şerab ) ko sofi navê wi kiriye
diya xebaselan, ew li nik me ji maçkirina

[ hinarikên keçikan sirînlir c.

Di hegamèn lengigê de xwe bide mesli ù ve'
xwarinê. Ji ber ko ev kimyaya hestigê, parse-

L kan dike qarûn.

Wek findê scrhişk mette, lu nabini ew ji xêrelê
xwe disojil. Fedikire dîlberè, meriner di mista

[ wè de wek mûmê dihelit.

Bedewén parisi, yen ko jiyinê dibext/inin ve ne.
[ Meggero, hère mizginiyê bide pîrèn parisi.

Ev xirqeyê wey lê. rijandi, Hafiz bi hemlé xwe
li xwe. ne kiriye. Ey şêxê daw û damen-pak

[ me ji le divêt lu li »'« negirif
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DÎROKA
JlNA NAPOLYON

« Di dinê dn lier tişt ji heyina »

« xurli ù mczinntlya Xweitè ra »

« jjahirtek e ».
Nnpotyon

6

VEGERA KORSÎKA YÊ

Di îlona 17.)lan da Napolyon
ji bo sê mehan eareke din destùra
çùyîna welatê xwe Korsîkayê xwast
û tevî brayê xwe çù. Ev sê mehên
han wekî adeta xwe di nav kitêban da
derbas kir. Her wekî xwe ji bo kirên
mezin pêk tanîn; rojê pê da karê wî
rakirin danîna xerîtan ù çêkirina me-
selên hîsabî bù.

Sê mehên destùrê kula bûn, Na¬
polyon hîn ji Korsîkayê ne çû bù û ne
dixwast hère. Xweya bù ko di vê dema
han da fikira xwe gu îartiye. Qey ko
hezkirina serxwebùna Korsîkayê dîsa
ji nuh va di dilê wî da cih girti bù.
Di nava van her sê mehên han da,
bi serek Paolî û hevalên wî ra pir da
ù standi bù. Ew hemî yar ù hevalên
bavé wî bùn. Çi gava bi darî wan
camêran diket, çîroka serxwebùna
xebatên ko di wê rê da bùne pêşî ù
peyiva wan bù. Di nava wan peyivan da pir
caran navê bavé wî ù fedakariyên ko di riya
welêt da kirine derbas dibùn. Ne mikûn bù
ko ev axaftin xwîna Napolyon bi kel nexin ù
şopine kûr û bi cih tê da nehêlin.

Êdî wî qerara xwe da bû; nema vedigerî
Franseyê. Heke leşkerî bù li Korsîkayê jî hebù.
Di nav leşkerekî holê kiçik da hîn çêtir dikari
bû xwe bide naskirin... Li ser vê ramanê kete
leşkerê giravê ù Paolî ew kir kumandanê fir-
qeke dilxwestiyan ( gunilî ). Piştî vê kira han
nema dikari bû hère Franseyê; ji ber ko qanù-
na leşkert di şolên holê da cezane mezin didan
zabitên leşkerberdayî.

Napolyon serekî di nav leşkerê giravê da
ma û bi serek Paolî ra da û stand. Bi jîrî û

jêhatî bùna xwe hezkirina hemiyan, memaze
a Paolî girte ser xwe. Heya ko Paskal Paolî
der heqê wî gotiye: « Ew î ji havinê bo-
keyên kevin e ù wekî peyayên ko Plûtarxos
salixa wan daye ». Rast jî serek Paolî
mêrnasekî ecêb bù û ne îşaşbû.

Lê tevî ko heya wê gavé hezkirina l'aolî
di dilê Napolyon da roj bi roj zêde dibû; piştî
ko kete nav leşkerê korsîkayê, hin tist dilê wî
ji serek Paolî şikand û tew bi carekê lê sar

giravê,
paşiya

kir. \Yî di tevgerên Paolî da tiliya ïngilîzan
didît. Cihê ko dixwastin ji fransizan biûlitin,
wê têketana bin destên îngilîzanl..

Ev yeka han li Napolyon xweş ne dihat.
Malir ko de serxwebûn tine bùya, bi her
awayî Fransiz ji ingilizan çêtir didît. Qene rê
û rêzan, ol û adêtên fransizan pirtirî ïngilîzan
nîzikî en korsîkiyan bùn...

Li ser vê yeka han dilê Napolyon li Paolî
ma; lê piştî ko dev jê derbas bù. Ji ber ko
vegera Franseyê jê ra ne mikûn bù. Di vî devî
da bû ko nùçeyekê hêviya Napolyon vejand ù
de bikari bina vegeriya Franseyê. «Hikûmeta
Franseyê bi Nemsayê ra keti bù şer ». Di de¬

mekê holê da te:;ez hikûmet hewceyi hemî
zabitan bû. Di deverên wanî da li gunehên
kevin, nemaze holê biçùk, ne dihate nihêrin.
Riya Franseyê jê ra vebû bû. Bi vî awayî
dikari bû ji Paolî xelas be. Ew Paoliyè ko di
biçûkiya xwe da jê hez dikir û dixwast rojekê
ji rojan mîna wî bibe; niha ji dixwast jê bire-
ve!.. kî zane, heye ko bavé Napolyon Karlo
Bonapart jî di dawiya hevaliya xwe da ji ber
sebebine hêja dev ji Paolî berda û pê ra bi
der neket. Piştî panzde salan jî kurê wî rû ji
Paolî bax didan ù xwe davête himbêza hikû¬
meta Franseyê.

Napolyon di texmîna xwe da ne xapiya bù.
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Dema gîha Parîsê di Gulana sala 1791an da
reşbelekek berpeyî wezîrceng kir û jê xwast ko
wî vegerîne leşkeriyê. Di dawiya tebaxê da. bi
ritba sersemeriyê (yùzbasî) vegerandin firqa wî.

Di nava van sê mehên ko li Parîsê li benda
bersiva reşbeleka xwe ma bû da, destengiya
ko Napolyon dîtiye tiştekî ecêb e. Tevî ko destê
xwe digirt û mesrefên zêde ne dikir, di nav
du mehan da bê père ma. Ji neçarî saeta xwe
firot; lê bi tiştên holê berikên vala tije ne
dibûn. Ne xweya bû ko wezîrceng de kmga
bersiva reşbeleka wî bide. Ji bo ko ne keve

Tangeke emêrîkanî, ji tipi
serê Îtalyayê de dirêji

Serman, dl qada
elemanan dike

Zirehpûseke ingilizi, di serê Îtalyayê de xwe daye bas-
keki xelèn elemanî ù ji dur ve gûlcyêa xwe le dibarine

6

dafa birçlbûnê tiştek hati bû bîra wl; simsa-
riya xaniyan!,. Dixwast bi deyin çend xaniyan
kirê bike ù watt bl bihakî bilinlir bi kirê bide;
heye ko bi wê karê debara wî bibe. I ê xwe-
diyên xaniyan bi zabitekî holê zîvar bawer ne
bù bûn. Xwedê kir ko bersiva reşbeleka wî
hîn pir ne ajot. Çiqas ko des!engî kişand jî, ji
bo nanê gewriya xwe hewceyi minetan ne bû.

Dema ko Napolyon li Parîsê di vê des¬
tengiya han da bû; diya wî jî li Korsîkayê ew
tehlî dikişandin. Heçko zîvariyê ne dixwest
dev ji zarokên Karlo Bonapart berde. Lê her
*********** «n tlştekî jê ra dawiyek heye;

teqez dé rojekê dawiya van
destengiyan jî bihatana.

Hîngê li Franseyê tevgera
serxwerabûnê gîha bû dewre-
ya paşln anê kêr bi hêstî
sekini bû. Ji ber ko leşkerê
Franseyê Jl ber ê Nemsayê
direvln û xelkê ev sûcê han
diêxist stoyê melîk. Gava
serxwerabûyan dl 20ê Tîrmeha
1792an da dirêjî qesra
Twîlerlyê kirin, derê oda melîk
şiknndin û kumê sor dane serê
wî; Napolyon î li Parîsê bû.
Di dehê Tebaxa wé salé da
gava ajotin sera melîk û bi zor
li ser têxt danîn û êxistin
hepsê, dîsa Napolyon I hazir
bû; lê ev tiştên han qet lê
xweş ne hati bûn. Dawî, tevî
ko ew hevalê fikreke cimhûrî
bû jî, ne dixwest ko pêxas têkilî

. liştên girs û hûr bibin û da-
xwazên xwe bi destê zorê bi
hikûmetê bidin kirin.
HEIIDANA KORSÎKE

Me derketina serek Paolî
ji Korsîke tevî sebebên wê
berê di cihê wê da goti bû.
Pistî serxwerabûnê, gava hi¬
kûmeta Franseyê a nuh binge-
hên serbestî û wekheviyê H

nav xelkê belav kir; serek Paolî
ê ko ji çend salan da li Ingi¬
listanê dima piştî danslandinê
bi hikûmeta nuh ra vegerî
Franseyê. Hikûmetê rùmeteke
mezin ji Paolî ra girt û ew kir
hakimê girava Korsîkayê û
koumandarê hemî leşkerê wê.
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Pişiî vê yekê bû ko gava Napolyon hati bù
giravê û ne xwesti bû vegerê Franseyê. Lê paşê
dema tiliya ingilîzan di hemî tevgerên Paolî da
dît, ji kira xwe pe.şîman bû ù dev ji hezkirina
Paolî berda. Li ser vê bù ko gava kês dît vegerî
Franseyê û bi yuzbaşîtî kete leşkeriyê.

Di vê hatina Franseyê da pir ne ajot ko ge¬

lek tiştên mezin bùn. Di bajarên Liyon, Versay,
Werems ù Orlêanè da kuştarine ecêb çê bùn.
Her kesê ko bêhna hevaliya melîkiyê jê dihat
hâte kuştin ko ev di dîroka Franseyê da bi
navê « kuştara Ilonê » e bi nav û deng e.

Di vê kuştara han da herçî peyayên ola Mesîh
jî têra xwe hati bûn kuştin ù en mayî bi der
da revî bûn. Ji lewre hemî dêr ù dibistanèn
di bin destên wan da hati bùn dadan û şagir-
tên wan, keç û kur li derva ma bûn. Di nav
şagirtên keçîn da, xweha Napolyon Elîza jî j1
dêra San-Sîrê hati bù biderxistin. Ji bo wê, bi
lez destùra xwe stand û Elîza bir Korsîkayê.
Gava Napolyon gîha Korsîkayê navbera wî ù

serek Paolî li hev ket ù ji kotekî tevî xelkè
mala xwe girav berda ù hâte Franseyê.

Di rojên vegera Napolyon da bû ko eareke
din Paolî dixwast xwe ji hikûmeta Franseyê
qut bike û serxwebùna giravê ji cîhanê ra
bide zanîn. Malbata Bonapart di vê yeka han
da, wek berê ne bù bùn hevalê Paoli. Bi vè
kira han bi carekê di çav heval ù hogirên
Pàolî da bi derketi bùn. Li ser vê yekê serek
Paolî fermana zarokên hevalê xwe ê kevin
Karlo bi derxist ù xwîna wan da rijandin.
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Herçî Napolyon, peyayên Paolî bi rê
va dor lê girtin; lê Napolyon bi jîriya xwe
ew xapandin û ji nav lepên wan fililî. Lêdiya
wî Lêtsiya, pistî vê yekê sibekê, xêrxwazekî
haya wê kir ko cotkar û pêxasên Paolî têne
ko dirêjî mal û zarokên wê bikin; hema da
xwe bi destên zarokên xwe girt û bi çolê kef.
Ev malbat çend rojan holê bê cih ù war li
ber saxa ( sahil ) deryayê ma; heya ko Napol¬
yon ji wan ra çareke bi derketina giravê peyda
bike. Di nîvê şeveke tarî da Napolyon ew
êxistine Kelekeke ( zewreq ) servekirî û di
nav pêlên deryayê en wekî çiyan da berê wan
da erdê Franseyê û îskela Marsîlyayê.

Ma dihat bîra kê ko ev zarokê mihacir,
keç ù kur, diçin ko bibin melîk û melîkeyên
Ewropayê?! kes kira Xwedê nizane ..
MALBATA BONAPART LI FRANSEYÊ

Dema malbata Bonapart giha îskela Mar¬
sîlyayê, bê ko bikarin ji xwe ra poxanekî
( mesken ) peyda bikin, xwarina wan a rojekê
Une bù. Hîngê diya Napolyon berê xwe da
daîra belediyê, da ko riyeke debarê jêra car
bikin. Dilê xelkê belediyê bi wê şewitî ù
jê ra arîkarî kirin.

Di nav kesên ko bi Lêtsiya Ramolîno ra
arîkarî kirin, têcirê sabûnê Mr. Kilarî bi awakî
camêrî destê arikariya xwe dirêjî malbata
Bonapart kir. Demekî dirêj ne ajot ko nasî û
dostaniyeke çak di navbera her du malan da
hâte pê ù du sal bi ser da ne çù bùn ko Jozêf
Bonapart bi keça wî têcirî ra zewicl. Heta

*» -- . . _ Napolyon jî çav da bù
\ duşka brayê xwe; lê

keçikè kêfa xwe ji wî
zabitê jar ù qirîç ra ne
anî bù.

Heçî biçùkê biran
I.osyan, xortckî jîr ù
sergerm bû. Bi vê ser-
germiya han keti bù
nav serxwerabùyan ù
bi gotarên agirfeşan ji
xwe ra cih çêkiri bû.
Di demekî welê da ko
ke î Napolyon nas ne-
dikir ù nikari bù arika¬
riya malê bike, Losyan
di nîzikî Marsîlyayê da
bi xêra wê sergermî û

hevaliyê karekï bas dîti
bù û malbat pê bi xwedi
dikir.
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« JI KOVARA EMÊEttKANf »

« Snlùidcy Itôvyil u

MËRIK î DÎN E
Hêj nû zewici bûn û gelek heji hev dikirin.

Bi limobîlê digeriyan. Gihasti bûn Nyûenglandê.
Mêrik timobil bi lez lajol. Timobil li dareke
kevnare ket û sekini. Tu tişt bi mêrik ne hati
bù. Lê jina wî bi birîneke xedar birîn bù bû.
Dilê jinikê ji bir ve çû bû ûxwinjisèrî dihat.

Ew der xelaseka bajêr bû. Tukesî bi rê ve

xuya ne dikir. Li rast û çepê çend xanl hebûn.
Mêrik li ber deriyê yekî lewha diktoran diti bù.
Rahişle jina xwe û berê xwe da wi xaniyi,
xaniki kevin. Li deri da. Yekî bejinbilind, gewr
bi por ù riha wi keti, deri vckir.

Mêrik di dilê xwe digot, kes li -mal nine,
diktor bi xwe derî ji me re vekir. Ji xwe cw
diktor ù li mal bi tena xwe bû.

Diktor li jinikê hûr bû û gole mêrê wê:
Qehfé seri çikesliye, /ira// daye. mejî. Jê re eme-
Hgat divêtin: emeliyateke dişivar. Hege ko çébibe.
Lê lu dibîni ez bi tena .vive me, kes nîne ko arika¬
riya min bike. Divêt lu li ber destê min bixebill.

Mêrik bivê névé pê qîm ani. Nikari bù bi
awaki din bikira: jinik wè bimiriya. Lê ode di
haleki ecêb de bû: her tişl Icvli hev. Tu dibèji
qey ji mèj ve tukvs ne keti bù-yê.

Jinik benc kirin ù diktor dest M emeliynlè
kir. Li ber emeliyalè dilê mêrik dibori ù dikir

,->~^*w«M«wsy9i S-^ïWfc

BERGE H E K G L' N D E K î

ko bikeve erdê. Diktor pê hesiya û gote mêrik:
Êdl ez dikarim bi tena xwe ji bixebilim. Heke
dixwazi derkeve derve.

Mêrik derket derve. Di liwanê de diçû wi
seri û vedigeriya vi sert. Ji nişkekê ve sê peya¬
yên bi çek, bi heryekt re şejderbek, lê peyda
bûn û dikirin bikevin oda emeliyalè. Mêrik rê li
wan girt û bi lavlavê gole wan: « Ez di bextê
we de me, mihletê bidin-è heta ko emeliyeta jina
min biqedine, Pereyê min jî ji we re ».

Yekt got: Ji te ve em ki ne?
Mêrik: Ma hon ne diz in?
Wi yekî ( bi ken ) got: No em ne diz in. Em

pasvanên blmaristanê ne. Mirovê ko jina le
emeligal dike dinekî har e. Ev bûne du saet ko
ji blmaristanê reviyaye. Em hatine wl bigirin.

Her car bi hev şêwirln û qerara xwe dan
ko heta dawiya emeliyalè li hêviyè biminin û
pisti emeliyalè wi bigirin.

Mêrik ji pasvanan zani ko mirovê din
diklorekî bi nav û deng bû. Lê pişlre ji ber
zêdahiya xebatê din bûye û kelige blmaristanê.

Yeki ji pasvanan digole mêrik: Ez dibêjim
diktor emeligala xwe wè bibe seri. Ji ber ko
dinine welê gava bi sinhela xwe mijûl dibin ji-
bo wi demi eqilê wan vedigere sert.

Her çaran di pencerê re li diktor dinihér-
tin. Dema ko diktor emeliyeta xwe gihande
dawiyê û serê nexweşa xwe girêda pasvan lê
der bùn . Diklor kir ko li ber xwe bide, lê wan ew

-"^>m;km:*::::i;à:«0^ zeml *»' " birin bi-
i^::'VMBÊS^iff^^S mnrislanê ù ji bo jinikê
QÏ<M&¥WËÊÊÉÊÈÊÊÈÈ 'iïklorekt din sandin.

êMvSÊÊÊBuÊSBÊm P'y'" fe"f' rojan mêrik
ï::|!IPIilSi':ISIII| J'"a xn'e- l'ire Nûyorkê

:\: '^MMêÊMiïM'S'Si i' ew kire xeslexaneke
"y>:'SBSsSïS>*'!&ï mezin. Diktorê. xestexanê

-'''^>M^SlD::M:MÊMi U jinikê hûr bû û qole
:::yyy.«y::*Ş:*:;:<::-'M3l ... *'

:^SS',1ïl:iS#ï¤:S m ère wc:

'à Ç:^:yt}i:^y¥iÎ^^Wi ''"" 'e '"* çilibe û
wè vegerê halê xue ê

berê. Lê tistek hege ko
ez lé dernaginim. En e

liyata ko ji jina te re
eèkirine iseki zehmet e û
vê enieligaté bi tenê dik-
lorek heye ko dizane
çèke; ew ji din bûye û
iro di bimaristana Nyû¬
englandê de ye.

Mêrik keni û got: Eun
diktori[bi xwe çêkir.

XELÎLÊ GENCO

-*««;
VzP*Z y--^^ty?^$.
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ÇÎN
Û TARÎXA MEDENIYETA WÊ

DR. LYONÊL CAYLEZ
Çîn, çina pasvcmayî di tarixa medeniyetè de

xudan cihekî bilind e. Gava Ewropa iro, di
wehşetê de bit xelkê Çînê li ser kaxezê dini-
visandin. Lé pişlre Çîn di xew re çû, Ewropa
hisyar bû. Der heqê tarîxa medeniyeta Çînê
bendeke cazibedar bi çavê me kvl. Xaiven
Dr. Lyonêl Caylez c. Me ew bend li jêr ji
xwendevanên xwe re weryerande Kurdnianciijè.

Di heqê çîniyan de gelek çîrok ù efsane
hene. Lê li gora tarîxê çini îro ji 4000 salî
bêtir in ko di mintiqa çemê zer de bi cih
bûne. Dibéjin ko çînî ji cihine din yen Asyayê,
ji roavê an ji merkezê, hatine welatê ko îro
tê de ne. I.ê jê re tu delîl ù birhan nînin.

Di pêjiyê de çînî hi tenê bi cotkariyê
mijûl dibûn. Piştre dest avêtine hin fen ù

zanistiyê. Wek çêkirina porslanê, yanî ferfùi",
çêkirina dermanan ji giyan ù tiştin ji felekiyalê.

Piştî midekî bi madenê tùnc xebitîn ù
jê flraxin çêkirin û li ser wan liraxan nivîsa-
rin nivîsandin. Ji eserên kevin yen ko ketine
dest dixuye ko di sedsalên 15 ù şanjdehan be¬

riya mîlada Isa de, çînî di vê sinhetê de lilifakî
pès ve çù bùn. Hin qalikên kîso. hatine dilin
ko li ser wan pirsiyarîne kahînan hebûn.

Ev medeniyet di wexlê malbata mîrekên

Goleke bidestçêkiri. Gola ko klişa me jnn/J dide
de ge. Ev gol di sala 1730Î de kolane ù
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Şang de çêbûye. Lê M temamî eayête zaunn
tixûbên dewleta vê malbatê çi bûn. Lê heAal
ne tiştekî mezin bù. Payîtextê Tê dewteltê di
nîzingî bajarê ko îro jê re <r Kej-fîmc » dïbêjïm
de bû. Navên hin melîkên vê nialbalê M ser
hestiyan nivîsandî hatine dîtin.

Bi lexmîn di sedsala 12 an de beriya (m. î.)
( Mîlada Isa ) dewleta malbala c Ço » ya ta II
aliyê roavê rabù bû dirêjî dewleta malbata
« Sang » kir û li dawiyê zora wê bir.

Ev hakimên ha ji esilefcî din ù di mede¬
niyetè de ji miletèn ko xisti_Mn bin deslê» xwe
paşvetir bùn. Ji lewre medeniyeta Çînê midekî
dirêj sekinî û xelk ji nù ve vegeriyan haveberiyê.

Nîzama welêt islibdad û arîslotrasî bû.
Lê piştî hatina ^malbata bû nûam ji bâte
guhartin. Hikûmeta nù lorinên welêt bi çend
biran leva kirin ù welal bi wïlayet ù qezao
lêk vekirin. Ew wilayet ne weke hev, hîn
piçûk hin mezin, le lev de bî melîk ve girêdayî
bûn ù melîk bi her awayî bikini lî wan dikir
Ev nizaina nù li welêt hat ù di destpèkê
de bi sa\ a melîkê pêşîn mîr * Kocuitû »

çù serî.
Lê mîrên din yen ko di pey « Koçwîkû »

re hati bùn ne di dereca wî de bon. Desl M
israf ù zilmè kirin. Walî ù mileseiiman serf
hildan ù li melîk rabûn. Ji mile din qebîle-
yine wehşî yen ko li tixùban bon. wan jî dest

bi xcrabiyê kir.
s Di sala 842am de

" "'-^ (b. m. î) « Periya Mîlada
îsa » xrJ!; li melik rabûn
ù ev." ihmiin.

î.è pi' Ire melikine
ilïn ii iralha^: * Qa\v w
melïkv.:x- eijilni".eïM! hatin
ù k rê vclèt jî n » ve
s;iz kïno, . ïwèheysmè
de nifùza walïyan »êde
bù bù ù wilayelèn
mezin en pïçùk li ser
xwe /ède dikirin.

Le pistî midekî ni-
fùra wilayelan ewçend
mezin lui Lo nema guh
didan merkeiê. Vê he-
yamè qederekï dom kir
ù welatê Çinè bê dew¬
leteke yekbùyî ma. li
gora eserên ka gïhaslïne
destên me ji vê fasîlê
re fastla « Bihar ù
PaûêK.dibêjin. Vê,fasilê

(//
au

Ingilislanè
berdan-è.

ÇÎN
Û TARÎXA MEDENIYETA WÊ

DR. LYONÊL CAYLEZ
Çîn, çina pasvcmayî di tarixa medeniyetè de

xudan cihekî bilind e. Gava Ewropa iro, di
wehşetê de bit xelkê Çînê li ser kaxezê dini-
visandin. Lé pişlre Çîn di xew re çû, Ewropa
hisyar bû. Der heqê tarîxa medeniyeta Çînê
bendeke cazibedar bi çavê me kvl. Xaiven
Dr. Lyonêl Caylez c. Me ew bend li jêr ji
xwendevanên xwe re weryerande Kurdnianciijè.

Di heqê çîniyan de gelek çîrok ù efsane
hene. Lê li gora tarîxê çini îro ji 4000 salî
bêtir in ko di mintiqa çemê zer de bi cih
bûne. Dibéjin ko çînî ji cihine din yen Asyayê,
ji roavê an ji merkezê, hatine welatê ko îro
tê de ne. I.ê jê re tu delîl ù birhan nînin.

Di pêjiyê de çînî hi tenê bi cotkariyê
mijûl dibûn. Piştre dest avêtine hin fen ù

zanistiyê. Wek çêkirina porslanê, yanî ferfùi",
çêkirina dermanan ji giyan ù tiştin ji felekiyalê.

Piştî midekî bi madenê tùnc xebitîn ù
jê flraxin çêkirin û li ser wan liraxan nivîsa-
rin nivîsandin. Ji eserên kevin yen ko ketine
dest dixuye ko di sedsalên 15 ù şanjdehan be¬

riya mîlada Isa de, çînî di vê sinhetê de lilifakî
pès ve çù bùn. Hin qalikên kîso. hatine dilin
ko li ser wan pirsiyarîne kahînan hebûn.

Ev medeniyet di wexlê malbata mîrekên

Goleke bidestçêkiri. Gola ko klişa me jnn/J dide
de ge. Ev gol di sala 1730Î de kolane ù
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Şang de çêbûye. Lê M temamî eayête zaunn
tixûbên dewleta vê malbatê çi bûn. Lê heAal
ne tiştekî mezin bù. Payîtextê Tê dewteltê di
nîzingî bajarê ko îro jê re <r Kej-fîmc » dïbêjïm
de bû. Navên hin melîkên vê nialbalê M ser
hestiyan nivîsandî hatine dîtin.

Bi lexmîn di sedsala 12 an de beriya (m. î.)
( Mîlada Isa ) dewleta malbala c Ço » ya ta II
aliyê roavê rabù bû dirêjî dewleta malbata
« Sang » kir û li dawiyê zora wê bir.

Ev hakimên ha ji esilefcî din ù di mede¬
niyetè de ji miletèn ko xisti_Mn bin deslê» xwe
paşvetir bùn. Ji lewre medeniyeta Çînê midekî
dirêj sekinî û xelk ji nù ve vegeriyan haveberiyê.

Nîzama welêt islibdad û arîslotrasî bû.
Lê piştî hatina ^malbata bû nûam ji bâte
guhartin. Hikûmeta nù lorinên welêt bi çend
biran leva kirin ù welal bi wïlayet ù qezao
lêk vekirin. Ew wilayet ne weke hev, hîn
piçûk hin mezin, le lev de bî melîk ve girêdayî
bûn ù melîk bi her awayî bikini lî wan dikir
Ev nizaina nù li welêt hat ù di destpèkê
de bi sa\ a melîkê pêşîn mîr * Kocuitû »

çù serî.
Lê mîrên din yen ko di pey « Koçwîkû »

re hati bùn ne di dereca wî de bon. Desl M
israf ù zilmè kirin. Walî ù mileseiiman serf
hildan ù li melîk rabûn. Ji mile din qebîle-
yine wehşî yen ko li tixùban bon. wan jî dest

bi xcrabiyê kir.
s Di sala 842am de

" "'-^ (b. m. î) « Periya Mîlada
îsa » xrJ!; li melik rabûn
ù ev." ihmiin.

î.è pi' Ire melikine
ilïn ii iralha^: * Qa\v w
melïkv.:x- eijilni".eïM! hatin
ù k rê vclèt jî n » ve
s;iz kïno, . ïwèheysmè
de nifùza walïyan »êde
bù bù ù wilayelèn
mezin en pïçùk li ser
xwe /ède dikirin.

Le pistî midekî ni-
fùra wilayelan ewçend
mezin lui Lo nema guh
didan merkeiê. Vê he-
yamè qederekï dom kir
ù welatê Çinè bê dew¬
leteke yekbùyî ma. li
gora eserên ka gïhaslïne
destên me ji vê fasîlê
re fastla « Bihar ù
PaûêK.dibêjin. Vê,fasilê

(//
au

Ingilislanè
berdan-è.



ji sala 722an ( b. î ) « beriya îsa » heta mirina
Konfîçyûs, sala 479an" ( b. î ) dom kiriye.

Di vê fasilê de hakimine wilayetan rabûn
û xurtiya merkezê xistin destên xwe. Di nav
wan hakiman de nemaze hakimên wilayetên
Çi, Sûng, Ça, Ço hatine nas kirin.

Konfîçyûs bi xwe ji xelkê wilayeta « Lo »

yê bù, di dora Şantonga îro de. Kofîçyûs
mamoste bû, dersa exlaq ù felsefê digot.
Konfîçyûs têkilî siyasetê ne bù bû û qala
diyanetê jî ne kiri bû. Bi tenê dixwest xelk
ji ibadeta rih, nemaze rihên bav û pêşiyan
biparêze. Lê ev adet hetanî îro jî li welatê
Çînê heye. Ji mile din Konfîçyûs digot divêt
mirov ibadela xwe li ezmanan bike. Bi vî
awayî bi nîzingahî ve ibadeta Xwedê qest dikir.

Li Çînê nizam ù rêzika kahînan gelek pès
ve çû bù. Vê nizamê ibadeta rihan diza. Çîniyan
ibadeta rihên miriyên xwe dikir ù bavinî
wek kaniya her qenciyê nas dikirin.

Pend ù şîrelên Konfîçyûs ewçend guhdar
peyda ne dikirin. Ji ber ko hakim ù melîkên
wî wexlî dixwestin bi ber awayî di ber çavên
xelkè de bêne leqdîs kirin. Tesîra nizamên
Konfîçyûs ancax pîştî şikestina zorkeriyê xuya
dikir ù fêkiyên xwe didan.

Melîkên malbata Çaw, piştî Konfîçyûs jî
qederê 200 salî hikim kirin. Lê hikimekî bê
nizam û di nav şûrcşê de. Serekên e.şîran en
xurt li hikûmetê asê dibùn, şer dikirin. Serine
welê ko carina qebilcyin bi lemamî winda
dibùn.

Lé tisté ko seza ye mirov lê ecêbmayî
bimîne ew e ko piraniya zana ù hinermendên
Çînê di vè heyama şûreşê de jiyî bùn û eserên
xwe mivisandi bùn; herwekî Kontiçyùs. Jê pê
ve jî herçî zanayên ko di wî wexlî de peyda
hù bùn nikarî bùntcsîr li xelkè bikin. Bi tenê
rezeiiva ko ili wî beyumî de hati bû danîn
ù digolin-ê nczcriya Taw, pistî midekî (esîreke
mezin li ser jiyîna Çinè kir.

Welê dixuye ko di sedsalà 13an de ( h. î )

nîzama zorkeriyê va ko malbata Çaw d nî lu
hati bù qelandin. Lê meseleke mihim hebù. Ji
wa i wilayetên bi .erxwe niho kîjan wilayetê ser-
destiya hemiyan de bikira. Di nav wan hemî
wilayetan de ji hemiyan xurlir wilayeta Çîna
roavê bù, ew jî di halckî nîv-we'.şî de bû.

Ses wilayetên din gihane hev, gotina xwe
kirin yek da ko li ber wilayeta Çînê bisekinin
ù nehîlin ko ew wilayet bibe hakimê wan. Lê
wilayela Çînê berberî xiste navbera wilayetên
din, ew berdan hev ù yeko yeko zora wan
bir ù dest danî ser hemiyan.

Di sala 246an de ( b. î. ) ji vê malbatê la-
wikekî sêzdehsalî bû melîk û piştî ko 25 salan
hikim kir, bû imperatorê hemî welatê Çînê,
Çîna yekbûyî. Lê ev jî hakimekî mistebid bû,
lê welat xisti bû nîzam û inzibatê.

Wî melîkî di siyaseta xwe de niqteyên
jêrîn dan ber çavên xwe û ew bi cih anîn:

/ Negarlia mezheba Konfîçyûs û sagirlên
wê mezhebê kirin.

2 Nizama ko welat bi wilageline serxwe
lêk ve dikirin rakir û ji her wilagelê re ji
merkezê waligên sivil û eskerî layin kirin. Ew
wali di her karî de bi merkezê ve girêdayî û
bi tenê li ber mellk berpisigar bûn.

3 Di nav xelkê de zilamin hebûn ko
kitêbên zana û feylesofên heyamén bori xwendi
bûn, wan pê digiri û nîzama melik tenqld dikirin.
Melîk rabû hemî kitêb, ji kitêbên tib, coikari û
kahinigê pê ve, şewilandin.

i Di lixûbên Çînê^de qebilegin wehşi wek
Hesgûngé hebûn ko ji selameliga Çinè re ialûke
bûn. Melik rabû kelehên tixùban bi dîwarine siûr
gihandin hev û benda ko bi benda Çînê bi nav û
deng e ani pê. Ji bo çêkirina vê bendé ji meh-
kûm û hèsiran bi sed hezaran pega xebitin.
Dirêjahiga bendê 1500 mil e ù ev bend ji bakurê
Kansûgê digehe xelîca Lgatsùngê.

5 Kèl û qêsên welêt hemî kirin wek hev.
lsùlè xwendin û nivîsandine gihande sikilekî
sade û ew di nav xelkê de belav kir.

Herçend piraniya nizamên vî melîkî qenc
ù ji welêt re bi kêr bùn, ji ber ko di tetbîqki-
rina wan de melîk dida wasiteyine sext û hişk
xelk je têşihan. Ji lewre bi mirina wî re di
welêl de şûre.ş destê pê kir. ( b. î. 210 ) Gun-
diyek bi navê « Lînbang » ji xelkê wilayeteke
nîvro li hikûmetê rabù, bù ser. Gundî zora
hikûmetê bir, hikim xiste deslê xwe û malbata
« Ilan » danî.

Hikimraniya malbala « Han » bi hin fasile-
yan qederê 10) salî dom kir. Mirov dikare
bibêje ko nizamên Çînê en siyasî ù civakî, ji
bo midekî dirêj, di wexlê vê malbatê de haline
danîn. Di wextê vê malbat ' de jî carina ha¬

kimên wilayetan bi istibdadê bikim dikirin lé
vê kirdeyê, herweki di wcxlêjmalbaba « Çaw »

de, nifùza merkezê kêm ne dikir.
Dîsan di wexlê vê malbatê de fen ù za-

nistiyê ji nù ve dest bi şînbûnê kirin ù mezheba
Konfîçyûs bù mezheba hikûmetê a resmî. Li
ser vè yekê giregir û malmezin bi neqenciya
zilmê hesiyan ù xwe li ber wîjdana xwe
berpiisiyar hesibandin. Di nav xelkê de jî
iikira istiqlalê şîn dibû. Ji xwe herçî gundiyên
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çînÇhergav jl Istlqlala
gund û beledê xwe re
xwaheşker bûn; di wextê
melîkên zorker de jî.

Di wextê împerator
« Wo » de nifûza Hes-
yûngan jî hâte şikestin
û heyama wî midekî
dom kir. Tixubên impe¬
ratoriyê fireh bûn.

Di sala 25an ( p. î. )
(piştî Isa) malbata (Han)
dest bi kişwerkişayiyê
kir. Di bin emirê fer¬
mandar Banco de ordi-
wek çû heta Xurasanê.
Nimînendeyek rèkirin
Romayê. Lê nimînende
piştî ko gihaşte xelîca
faris jê vegeriya Çînê.

Êdl qala qebîleyên
Hesyûng ne dikirin.
Ordûne bi nizam zora wan biri bùn. Dibéjin
ko qebîleyên wehşî yen ko di bin fermanda-
riya Etilê de dirêjî Ewropayê kirine, ji vî
esilî bûn.

Malbata Han bi vî awayî hikim dikir ù

Çîn pêş ve diçû. Lê di vê navê de yek ji
meyildarên nezeriya « Taw » rabû û got ko pê
re qeweta sêhirê heye. Terefdarin jê re çêbûn
û li hikûmetê asê bûn. Serxwerabiyan li serê
xwe xavikine spî dipêçandin

Li ser vê yekê Çîn ketiye anarşiyê, yanî
bêqanûniyê. Serine mezin çêbûn û welatê Çînê
bi sê hikûmetên mezin lêk ve bûn. Heçî qebî¬
leyên bakur-roavê ji vê flrsendê îstifade kirin,
serî hildan dirêjî bajaran kirin û li Çînê
şanzdeh hikûmet peyda bùn ù welatê Çînê
cardî kete anarşiyê heta wextê ko li bakur
teteran û li nîvro malbateke Çînî hikùmetin
danin.

Di wî heyamî de Ewrope di tarîtiya
nezaniyê de pûyan bû. Herçî Çîn rexma ko
qebîleyine wehşî bêla xwe didan-ê, xwe ji weh-
şetê diparast. Di wî wexlî de mibeşirine mez¬

heba Buda keti bûn Çînê ù bûdehî[l] di
nav çîniyan de belav dikirin. Jê pê ve xelkê
Çînê ji bo peyda kirina kitêbên vê mezhebê en
miqedes diçûn Hindistanê û bi vî awayî bi me-
deniyeta Hindistanê re jî aşinahî peyda dikirin.
Jijmilê din çîniyan isûlê çêkirina kaxezê jî dîti

[if Bûdehî Ji" mezheba « Buda » re dibéjin. Ev
mezheb piştî mezheba Brahms di Hindistanê de
hatiye rû û piştre derbas! Çînê bûye.

Ingilîz ji niho de Payîtextê xwe è xerabûyî saz dikin. Klişa me
lareke Londrê şanî dide; ya ko di wexlê bombaranan de xerab bngr.

Inyilîzan ew tar vê paşiijê ava kiriye.

bùn. Xêra kaxezê medeniyet ji êrîşa wehşiyan
diparistin.

Çîniyan kaxez di sala 100e mîladê de
de peyda kiri bù. Herçî ewropayiyan piştî wê
bi hezar sali kaxez çêkiri bùn.

Di saya kaxezê de ji nivîsandine pê ve
resamîjî pêş ve çù bû. Teswîrên resamê meshùr
Long-Mîn yen ko li ser keviran kolayî bûn li
ber digertin û niviştên wan zêde dikirin.

Di heqê Çînê de dibéjin ko Çîn wek be-
hireke lireh e ù heçî çem û lehiyên ko lê
diherikin hemî wek wê şor dibin. Xêra vê
qabiliyetê Çînê heçî hêmanên biyanî, ( insirên
ecnebî) ew- daqurtaniline ù beriya sedsala se-,
şan yekîtiya xwe a nijadîn anî wicùdè. Ev yekîtî
di heyamê malbata Syù de hatiye pê.

Di heyamê'vê malbatê de jê pê ve islaha"
tine mezin jî hatine çêkirin, wek kolana cowên
avê yen ko cotkariya welêt pêş ve dibirin. Lê
ji vê islahatê re père diviya bû. Ji lewre wèr-
gûne giran li xelkê hati bùn ferz kirin. Ji ber
van wêrgûyan xelk li hikûmetê asê bûn û dî
sala 618an de malbateke nû bi navê (Tang)
rabû ser texte Çînê.

Qehremanê vè hereketê ( Lîşyêmîn ) bù ko
piştî mirina wî leqeba (Tay-Tsùng) lê kirin.
Tay-Tsûng di nav fermandar ù sergevazên Çînê
de yekî bijarete ye. Di zemanê wî de di hundirê
welêt de islahatine mezin çêbùne. Fen ù zanistî
gelekî pêş ve çùn. Herçî siyaseta xarieî, di vî
warî de jî Çînê xurtîke mezin şanl da. Tixubên
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imperatoriyê ji Pesîfîkê gihaştin heta gola
Xwarzem.

Di wî heyamî de li Çînê ù ji vê malbatê
hakimine mezin ù hêja rabûne; wek imperatora
« Wo » ya ko qederê 50 salî hikim kiriye ù
imperetor Heswan Tsùng yê ko qesira wî bù
bù sêpila şair ù binermendan.

Hingê çînî di fen ù medeniyelê de raser!
hemî miletèn dinyayê bùn. Lê yekî ji
berdevkên imperator, yekî leler, , bi çend he¬

valan ve xef û sêwir kir ù li hikûmetê rabù.
Serxwerabî hin bi hin zède bùn ù derbeke
xurt li malbata Tang dan. Bi mîlyonan mirov
hatine kustin ù vê şûreşê qederê 150 salî dom
kir. Xelkê Tîbetê dirêjî payîtextê kir. Ji mile
din qebîleyên wehşî yen ko li tixùban dijîn
ew jî rabûn. llakimên wilayetan jî bêbextî li
merkezê kirin ù di sala 956an de ev malbata
han yekcar xerab bù.

Di wextê vê malbatê de lier texlît fen ù
hiner di welatê Çînê de pêş ve çù bùn. Ji mile
din dîsan di heyamê malbata Tang de fena
çapê ya ko bûdehiyan ji bo çapkirina kitêbên
xwe en miqedes ceribandi bù, çù serî. Dîsan
di heyamê vê malbatê de isùlè imtihan û mi-
sabeqê hâte danîn. Ji ho memùriyetên hikû¬
metê xelk ji cihine dur dihatin merkezê ù

diketin imtihan ù misabeqan.
Piştî van şûreşan welatê Çînê cardî ji

hev de ket ù di nav 50 salî de pêne malbatan
X
t
t
t

lê hikim kir. Lê hikimê her malbatê midek-
kurt dom dikir ù hikimê wê li erdekî sênckirî
girtî dima. Di vê navê de li aliyê bakur
dijminekî nû xwe kar dikir.

Wextê malbata Sûng cih girti bù qebîleke
tongizan bi navê Xetay di nîvroyê benda
mezin de mixdarek erd xisti bû destên xwe û
hikûmetê nikarî bû ew jê biderêxisla.

Ji xwe di sedsala yanzdehan de çîniyan
di nîvroyê çemê zer û di dora payîtextê xwe
de li hev civiya bùn hev û ne dikarîn bere-
vaniya welatê xwe bikirana, heta roja ko
ilrsend bi dest wan ket. Ji mongolan qebîleke
din hebù; jê re digotin Notçîn. Ev her du
qebîle bi hev nexweş bùn û'bi hev re neyar¬
tî tajotin.

Lê gava wan ù çîniyan li hev da; çîniyan
nikarî bù zora wan bibira. Ji bervajî ve çînî
şikestin ù ji Xetay re hêj bêtir erd terk kirin,
ji payîtextê xwe rabûn ù bajarê Hang-Çawê
ji xwe re kirin payîtext ù bi neyaran re mi-
ahedeke silhê çêkirin û xwêkî dane wan.
Digel vê hindê di heyamê Sûng de medeniyeta
Çînê weke xwe ma. Herçî fen û şiir ne wek
di heyamê Tang de bû. Lê di tarîx, felsefe û
di zanistiyên siyasî de biserveketineke mezin
hâte pê. Di sala"_1069an de imperator li ser
pêşnihada misteşar Wangeuşê hin islahatên
daxilî qebûl kirin. Lê xelkê kevinendîş, yanî
yen ko bi likirine kevin emel dikirin, li van

t îslahatan rabûn û di jiyîna
* imperator de ew îslahat edim
S kirin.
? Di sedsala 13an de mon

golan her û her dirêjî Asyayê
; dikirin. Çîniyan digot ko xêra

tecribeyên ko bi Xetay re kiri
; bùn ewê bi mongolan bikari

bin. Lê Icar halê Çînê ji wextê
Xetayê xirabtir bû bû. Neviyê

: Gengîzxan Qobelay ne bi tenê
bakurê welêt, lê li nîvro, erdê

! Sùng jî vegirt û bi vî awayî
di tarîxê de ji bo cara pêşîn
Çîn bi temamî ket bin hiki-

I mê biyaniyan.
j Seyahê venedîkî Marko
j Polo di xatiratên xwe de qala
; timperatoriya Qobelay kiriye û

i tiştine spehî gotine. Lê Marko
: Polo tiştên ko çîniyan dest pê
| kiri bû û mongolan biri bû
i serî tev de bi aliyê mongolan
t ve daye ù ew tişt wek eserên

wan şanî dane.

22

imperatoriyê ji Pesîfîkê gihaştin heta gola
Xwarzem.

Di wî heyamî de li Çînê ù ji vê malbatê
hakimine mezin ù hêja rabûne; wek imperatora
« Wo » ya ko qederê 50 salî hikim kiriye ù
imperetor Heswan Tsùng yê ko qesira wî bù
bù sêpila şair ù binermendan.

Hingê çînî di fen ù medeniyelê de raser!
hemî miletèn dinyayê bùn. Lê yekî ji
berdevkên imperator, yekî leler, , bi çend he¬

valan ve xef û sêwir kir ù li hikûmetê rabù.
Serxwerabî hin bi hin zède bùn ù derbeke
xurt li malbata Tang dan. Bi mîlyonan mirov
hatine kustin ù vê şûreşê qederê 150 salî dom
kir. Xelkê Tîbetê dirêjî payîtextê kir. Ji mile
din qebîleyên wehşî yen ko li tixùban dijîn
ew jî rabûn. llakimên wilayetan jî bêbextî li
merkezê kirin ù di sala 956an de ev malbata
han yekcar xerab bù.

Di wextê vê malbatê de lier texlît fen ù
hiner di welatê Çînê de pêş ve çù bùn. Ji mile
din dîsan di heyamê malbata Tang de fena
çapê ya ko bûdehiyan ji bo çapkirina kitêbên
xwe en miqedes ceribandi bù, çù serî. Dîsan
di heyamê vê malbatê de isùlè imtihan û mi-
sabeqê hâte danîn. Ji ho memùriyetên hikû¬
metê xelk ji cihine dur dihatin merkezê ù

diketin imtihan ù misabeqan.
Piştî van şûreşan welatê Çînê cardî ji

hev de ket ù di nav 50 salî de pêne malbatan
X
t
t
t

lê hikim kir. Lê hikimê her malbatê midek-
kurt dom dikir ù hikimê wê li erdekî sênckirî
girtî dima. Di vê navê de li aliyê bakur
dijminekî nû xwe kar dikir.

Wextê malbata Sûng cih girti bù qebîleke
tongizan bi navê Xetay di nîvroyê benda
mezin de mixdarek erd xisti bû destên xwe û
hikûmetê nikarî bû ew jê biderêxisla.

Ji xwe di sedsala yanzdehan de çîniyan
di nîvroyê çemê zer û di dora payîtextê xwe
de li hev civiya bùn hev û ne dikarîn bere-
vaniya welatê xwe bikirana, heta roja ko
ilrsend bi dest wan ket. Ji mongolan qebîleke
din hebù; jê re digotin Notçîn. Ev her du
qebîle bi hev nexweş bùn û'bi hev re neyar¬
tî tajotin.

Lê gava wan ù çîniyan li hev da; çîniyan
nikarî bù zora wan bibira. Ji bervajî ve çînî
şikestin ù ji Xetay re hêj bêtir erd terk kirin,
ji payîtextê xwe rabûn ù bajarê Hang-Çawê
ji xwe re kirin payîtext ù bi neyaran re mi-
ahedeke silhê çêkirin û xwêkî dane wan.
Digel vê hindê di heyamê Sûng de medeniyeta
Çînê weke xwe ma. Herçî fen û şiir ne wek
di heyamê Tang de bû. Lê di tarîx, felsefe û
di zanistiyên siyasî de biserveketineke mezin
hâte pê. Di sala"_1069an de imperator li ser
pêşnihada misteşar Wangeuşê hin islahatên
daxilî qebûl kirin. Lê xelkê kevinendîş, yanî
yen ko bi likirine kevin emel dikirin, li van

t îslahatan rabûn û di jiyîna
* imperator de ew îslahat edim
S kirin.
? Di sedsala 13an de mon

golan her û her dirêjî Asyayê
; dikirin. Çîniyan digot ko xêra

tecribeyên ko bi Xetay re kiri
; bùn ewê bi mongolan bikari

bin. Lê Icar halê Çînê ji wextê
Xetayê xirabtir bû bû. Neviyê

: Gengîzxan Qobelay ne bi tenê
bakurê welêt, lê li nîvro, erdê

! Sùng jî vegirt û bi vî awayî
di tarîxê de ji bo cara pêşîn
Çîn bi temamî ket bin hiki-

I mê biyaniyan.
j Seyahê venedîkî Marko
j Polo di xatiratên xwe de qala
; timperatoriya Qobelay kiriye û

i tiştine spehî gotine. Lê Marko
: Polo tiştên ko çîniyan dest pê
| kiri bû û mongolan biri bû
i serî tev de bi aliyê mongolan
t ve daye ù ew tişt wek eserên

wan şanî dane.

22



Mixdarê mongolan yen ko Çîn vegirti bûn
li gora nifûsa çîniyan gelek hindik bù û karê
hikûmetê rexma wicùda vegerliyaran dîsan bi
piranî bi destên çiniyan dihate gerandin. Ji
lewre qenc ne hatiye zanîn hikimê malbata
« Ywan » çiqasî dom kiriye. Lê tiştê bêşik ew e

ko heta rabùna Çoywanşang çînî di welatê
xwe de bindest bûn.

Bi rabùna Çoywanşang malbateke nù bi
navê Mîng rabù ser text. Vê malbatê ji roja
pêşîn de esasek danî. Li gora wî esasî ji Çînê
re diviya bù qutbiriya xwe ji xelkê xerîb bike
ù tixubên xwe ji biyaniyan re bigire. Belê,
çîniyan li tarîxa xwe dinihêrt û didît heçî
belayên ko hati bùn serê wan bi deslên biya¬
niyan pèk hati bùn. Vî halî qederê 200 salî
heta peyda bùna mibeşiran dom kir ù bûyerên
wî heyamî ji xelkê re nenas mane.

Mongolên ko ji Çînê hati bûn bi der kirin,
gelek caran ceribandine ko imperatoriya xwe
ji nù ve saz bikin. I.ê li her carê şikeslin ù

di wexlê imperetor ( Ç.engsù ) de welatê wan
bi xwe hâte vegirlin: lê vê vegirlinê gelekî dom
ne kir. Ev imperator bù ko payîtextê xwe
guhaste Pêkingê ù avête ser welatê Anamè ù

di riya behirê re heyetin şaridin girava Sêlanê
ù welatine din, di Pesîfîkê de. Dîsa di wextê
vî imperalorî de û bi emirê wî ferhengeke
edebiyatê hâte saz kirin. Di wî heyamî de
edebiyala çînî di lema.şa ù çîroknivîsiyè de
tifafekî pêş ve çû bù. Çîniyan ev tişt ji mon¬
golan digirtin.

Le ev malbat jî ji ber bêexlaqiya giregi-
ran hin bi hin mehiw dibù. Qursanônfl] japonî
tavêlin peravan ù di Koreyê de serin çêdibûn.
Vî halî heta sala 1516an bi vî awayî dom kir.
Di wê salé de vaporeke portigalî gihaşte ben¬
dera Kanlonê ù portigaliyan tê de miesiseyine
ticarî danîn. Bi vî awayî Çînê bi ewropayiyan
re dest bi dan û standinê kir.

Di pey portigaliyan re spaniyan di giravên
Pilîpînê de mistemlikeyek danî. Holendiyan jî
birekî girava Formozê vegirlin. Ji mile din
miheşiiên ko dikelin Çînê ji diyanetê pê ve
medeniyel jî belav dikirin.

Lê dîsan şureşan di Çînê de desl pê dikir.
Mançùkiyan di bin fermandariya sergevazê xwe
Norhatço de destên xwe dirêjî lixûbên bakur
-roavê dikirin. Di vê navê de xelkê Çînê bi
hev keti bûn ù berberî bi hev re dikirin. Man.
çùkiyan ji vê firsendê îstifade kir û berda

|1j Qni-san, nijdevanên behirê. Vèn ko bi rê ve
gt-miyan (li.jjêlînin an tavêjin peravan.

Pêkingê, payîtextê welêt, çîniyan gelek' li ber
xwe da. Lê li dawiyê zora wan çû û mançù¬
kiyan welal vegirt. Di wî heyamî de ù bi saya
imperalorên Kanghesî û Çînlong Çîn gihaşte
aşî û refaheke welê ko di dirêjahiya tarîxê
de ew ne dîti bûn.

Vî heyamî qederê 60 salî dom kir ù li Çînê
her texlît sinliet ù zanîn pêş ve çûn. Edalet di
welêt de bi cih bù, wêrgùyên giran hatine
rakirin û xelkè bihina xwe da.

Di sedsala 18an de gava Ewrope di serên
Napolyon de pùyan dibù, nifûsa Çînê li xwe
zêde dikir ù dibù sê qat.

Dîsan di wî heyamî de bù ko çîniyan ji
bo cura pêşîn şerê ewropayiyan kir. Serê pèjjin
bi ingilizan re çêbù. Ingilîz ji şerlên ko
çîniyan ji bo ticaretè danî bùn aciz bùn.
Rabûn du caran heyetin rêkirîne Çînê da ko
bi van meselan mijûl bibin ù jê re hêlekê
peyda bikin. Le tesebisa lier du heyetan jî
pe.şilî; bû şer. ! i dawiya serî de ingilizan
Honkong vegirt, çîniyan bênderên Çînê ji
ticareta Ewropayê re vekirin ù Çîn bi lezmîna-
teke giran mehkùm bù.

Piştre şerekî din jî çêbù. Vê carê ingilîz
ù fransizan pev re dirêjî Çînê kirin ù Péking
zemt kirin.

Di pey wê re li Çînê serekî daxilî çêbù
k'o je re serxwerabùna Tasbing gotine. Ev ser-
xwerabùn bi deslên çîniyên ko bù bùn mesîhî
hâte pê. Vè serxwerabûnê berê xwe da bù mal¬
bata hikimdar. Ev serxwerabùn di wexlê im-
peretorîçe « Tsùhîsî » de çêbù bù. Pistî ko bi
mîlyonan peya hatine kuştin serxwerabùn bi
arikariya biyaniyan hâte temirandin.

Di pey vê serxwerabûnê re japonan dirêjî
Çînê kir ù bù şer. Pistî vî serî jî esyaneke din
çêbù ù serxwerabiyan dirêjî sefaretxaneyên bi¬
yanî kirin ù taxa ewropayiyan mihasere kirin.
Ewropayiyan Çîn cirun kir ù jê tezmînateke
mezin slandin.

Herçî malbata mançù jî piştî vè esyanè
mehiw bù ù Çîn bù cimhùriyet ù di sala 1912an
de Dr. « Sùnyalsin » bù .serekcimhùrê Çînê.

Lê Çînê dîsa rahetî ne dît. Japonan bêla
xwe da bû-yê. Japonan pîştî ko Mençùrî ji Çînê
stand di sala 1937an da dirêjî wê kir ù pera¬
vên wê tev de vegirlin. Lê général Çankayşek
li pêşiya japonan sekinî û şerê wan kir. Ji
roja ko japonan dirêjî Emêrîkayê kir Çîn jî
kete sefa hevalbendan û digel wan serê
japonan dikit.

DR.' LYONÊL CAYLEZ
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DR.' LYONÊL CAYLEZ
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JI çIrQKEN KÉMFESAL:

JINA KÊMXWARIN
Zilamek hebû, ne gelek dewlemend bû, lé ter

nan dixwar. Le çiqûz û deslgirlî bû. Destê wl
li pereyê wi ne diçû.

Mêrik dixwest jin bikit. Lê li ber mesrefa
jinikê diket. Diçû cem camêran û digot: Min
divêt ez bizewicim. Lê ez mirovekî feqîr im:
min père nîne. Ji min re jinikekê kêmxwarin
û kêmesref divêtin.

Xelkê digot, keçika ko lu dibêjl nik me
pegda nabit.

Di wi bajarî de keçikeke şehraza hebû, bi
mesela mêrikî hesiya bû. Keçikè gole bavé xwe,
heke mêrik qesta me kir ez qîma xive pê tinim:
tu hema herê bike.

Keçikè bi ser de hin sirel ji li bavé xwe
kirin da ko bizanit li mêrik vegerînit. Bav, jê
piçûktir çend keçên din jt hebûn.

Rojekê, zilamê çiqûz qesta mala keçikè kir
û mesele ji bavî re got.

Bavé keçikè gol-ê: Keçên min tev de kêm¬
xwarin in. Nemaze. a mezin bi hewagê dijit,
tu girarê naxwil.

Mêrik kèfxwes bù, keçik mehir kir û berê
xwe dan bajarekî din, da ko çend rojên xwe
lê de biborin. Ango çûne meha hingivlni.

Jin ù mér li otèlekê pega bùn. Wexlên şîv û
laşligê mêrik diçû derve di dikanine beqalan
de bi pereki hindik 1er dixwar. Li jina xwe
ne dipirsî. Ma jinik bi hewayê ne dijî...

Herçî jinikê piştî ko mêrê wê. diçû sùkè,
bani lawikê otêlê dikir ù ji xwe re /iraxine
bijarele û giran dida anin; wê ji 1er dixwar.

Pistî çend rajan qerara xwe dan ko vegerin
mal. Mêrik hisabê .rive xwesl. Jê re liisab anin:
hisabeki dur û dirêj. Tê de ji bo hero heqê sê

danén xwarinê hebûn.
Mêrik li kaxezê nihêrî ù gole olelçi:

Heyran, ev çi hisab e. Min kengê di
otêlê de xwariye?

Otelçi: Belê rast c, le ne 	
xwariye, lê xanimê xwariye.

Mêrik çù nik jina xwe, jê
pirsî ùgot: Hirmet e.vçi bazar e?

Jinikê got: Belê - di mala
bavé xwe de ez bi hewayê dijim.
Lê ji roja ko ez halime nik te ez

qui bûme, nema hewa di min
de disekine. Ji lewre ez girarê
dixivim.

Mêrik ji jinikê he: kiri bû.
Hineki da eqilê xwe, lé deng
ne kir û bi rêva dev ji nemer-
digê berda. P1RBÊJ

14

HITODIK
GIYAYÊ KO DIKUXE

BimniK
Heta niho gelek caran

hâte bihlstin ko giyayin hene ko goştl dixwin;
kulîlkin hene dikenin; hinên din digirin, Lê
giyayê ko dikuxe me ne dizanî.

Ji berê de di kitêbên giyanasî de me
dîtiye ko giyayine goştxwer hene. Wan giyan pel
an kulîlkine di şîkilê fîncanê de hene, Devên
wan kulîlkan vekirî ne. Mêş, moz an texlîtek
ji wan heywanan dikevit nav fîncanên wan
giyan û devê fîncanê tête girtin, Giya avske
bidemûş berdide û heywavê ko keti-yê di vê
avê de dihêle û bi vî awayî giya wî dixwe.

Dîsan kulîlkin hene gava vedibin lêvên
wan wek lêvên mirovên ko dikenin jl hev
dibin û diçemin. Hinên din jî pelên xwe wek
rûyê mirovên ko digirî diqermiçînin.

Lê vê paşiyê di welatèn germ de giyakt
welê hatiye dîtin ko dikuxe. Gava mirov
tozekê li ser pelên vî giyayî direşlne pekpç-
kokin lê çêdibin. Ev pekpekok, piştre û hêdika
diteqin û gava diteqin ji wan dengekî welê
dertêt ko dimîne kuxika xenêkok. Resikén wan
welatan toza birincï bi wî giyayî wer dikin û
pê wî didin kuxandin.

Ji adetén xerîb Dibéjin ko teterên,
Asya navîn gava dixwazin yekî biezimlnin şlvê
an taştê, diçin mala mêrik û bêî ko jê re tiştekî
bibêjin guhekî wî dikişîniu.

Di hemî tiyatroyên dinyayê de adetek heye.
Heke temaşagerek di orta temaşê de dixwaze
derkeve derve vîtikek kertek didin-ê. Di
vegerê de vê vîtikê li ber derî şanî dide Û dike¬
ve hundir. Welê dixuye ko di tiyatroyên japoni
de adeteke din heye. Heke temaşagerek dixwaze
derkeve derve kefa destê wî bi morekê Şeqil
dikin ù di vegerê de li kefa destê wî dinihêrin,
Ji ber ko li Japonyayê tiyatro bi saetan ve
tajon. Heye ko mêrik derkeve vîtikê bide yekî
din ù wî yekî bela.ş bêxe tiyatroyê.

Lê heke yê ko derketiye derve destên xwe
şwiştin û şeqil jê çû, hingê wê çi bike? Ewê
bîlêteke din bistîne.

l'iyadcyine ingilîzî xwe dane ber hêsa langekê û qesta neyar dikin.
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NEÇlREKE PILINGAN
Zabiteki fransiz wextê ko fransiz nû li

Hindistanê çù bûn digel mîrekî Hindistanê çû
bù nêçîra pilingan. WI zabitî qala wê nêçîrê
kiriye ù gotiye:

Ez nikarim ji we re bidim zanîn roja ko
mehracê ez ezimandim nêçîreke pilingan ez
çiqas kèfxwes bû bûm. Ma kî ji tiştekî holê
kèfxwes nabit.

Ji sê car mehan de di dora erdên mehra¬
cê de du piling peyda bû bûn, mê û nêr, ù
gelek xerabî tê de kiri bûn. Emê biçiwan
nêçîra wan. Wan pilingan ji dewaran pê ve
du zarokên hindi jl kuşti bùn.

Piling di daristaneke bi teqan de disekinin;
çemekl şeylo jî di daristanê re diborî.

Bi mehracê re gelek xulam û çend fîlên
fêris hebûn; fîlên ko gelek caran ev nêçîr kiri
bûn. Xulam tev de li fîlan siwar bù bùn, ji
sisiyan pê ve, yen ko bi me re de bimana.

Plana mehracê ev bû: Hêlevanî wê bike-
tana daristanê û piling bi ser me de bajota-
na. Mehracê bi xwe jî li fîlekî siwar bù bû;
dixwest ko ez jî pê re siwar bibim. Lê min
ji xwe re çêtir dît ^ko digel hespê xwe li
biwara dehban bisekinim.

Hêlevanî digel fîlên xwe qor girtin, daristan
li xwe ba dan, li me zivirln û dehbe bi ser
me de xira dikirin. Ez ji hespê xwe peya bù
bûm. Min hespê xwe ji xwe re kiri bû talde.
tiGngbidest li hêviyê dimam. Xulamekî serê
hespê min digirt.

Min digot qey gelekî dom kiriye. Ji ber
ko me tiştek ne dibihïst, ne jî tiştek didît.
Rojekê germ jî bilind bû bû û qehfê serê me
dişewitand. Min çavên xwe li doré gerand tu
tişt nln bû ko min xwe bidaya ber siha wt.

Ez di van texmînàn de bûm ko min dengê
hêlevaniyan kir. Min çavên xwe vekirin û
guhên xwe bel kirin. Nema bi germiya rojê
dihesiyam. Piştî bihinekê tevger dest pê kir.
Dehbeyin jl teqanê radibûn û ji ber hêleva¬
niyan baz didan. Lê-kesl guh ne dida wan.
Herkes li hêviya pilingan bû. îcar deng û
pejin bêtir dibûn. Min digot êdî nîzing bûye.
Keriyek meymûn ji daristanê derket û li da-
rine perekende belav bû. Tîmsahekjlji teqanê
derket û xwe berda çêm. Marekî fêris dişêliha
û xwe li darekê dipêçand.

Hêj mar îşê xwe temam ne kiri bû. Ez
çi bibinim, her du pilingan xuya kir. Ê nêr
da bû plşiyê. Fîlan jî nîzingî li wan kiri bù
û didan pey. Qîrîn bi hêlevaniyan keti bû.
Pilingan piştl ko li pêş û paşê xwe nihêrtin,
berê xwe dane min. Dilê min hiltavêt, bi

SKOÇLAND

Yek ji eyaletèn Ingilîstanê en lèvel Skoçland e.

Skoçland dikeve bakurê Ingilîstanê. Skoçland wela-
tekî çiyayîn e, xelkè wè lli.sk ù şerûdî ne. Hetanî
îro di nav wan de rêzikên eşîran hene. Xelk diçin
ber pez û qimasèn wan en hirî di hemî dinyayê
de bi nav û deng in. Xelk di cejin ù şahinetan
de cilên xwe en milî wendigirin û pê îftixar
dikin. Herçî mùsîqiya wan a milî, wek ya me,
texlîtek dahol û zirne ye. Dostê nie ê délai û
hêja kulnêl Ellinston ji wî welatê çiyayîn û
esîrwarî ye. Ji xwe heye ko ji lewre dostê me ye.
Klîşa me yekî skoç bi cilên xwe en milî şanî dide.
	 .,._..,_.. .. .. .. . 	

teptepa dilê xwe dihesiyam. Lê ez li xwe
hakim bûm.

Pilingan dudilî ne kir. Ê nêr bera min
da. Bi derbekê hespê min ù xulamê ko ew
digirt avêtin erdê û qesta min kir. Min tfinga
xwe lê rast kiri bû û nîşana xwe girti bù. Di
navbera me de du gav ne ma bûn. Ez li ser
çong û nîvekî rûniştî, min agir kir. Orîn bi
pilingî ket ù li erdê pehin bû. Min hingafte
bû dilê wî.

Di tifinga min de hêj berikek h.ebù. A mê
dirêjî min dikir. Lê min ne dizanî gelo mine wê
jî holê bi rahetï bikariya bikuşta. Aylimek ji
ser pista filan çû. A mê jî ket erdê, çermê wê
bù bù bêjing ». DILAWER ÇARPlNE
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MASIYÊ BRAŞTÎ
Melîka Misiré Klêopatrê,

digel a.yiqé xwe Mark Ant fi¬

ni, carina diçû masivaniyê.
Klêopatrê di masivaniyê de

yelek destbikêr bù; heryav
setika xwe ji masiyan tijî
dikir.

Herçî Anlonî, yenêra/è
romanî, heryan deslvala
vediycriya ù yclck diqehirî.

Anlonî rabû xcwasek peyda
kir, f/elek père dan-ê; cih
ù roj jî jê rc bi nan kirin.

Xewas di roja xwe de

Id selikck masî çù û noqî
avê bû. Antonyo û Klêo¬

patrê hatin, nchkân xwe
berdan avê. (larè ko
Antonyo nehkê xwe
berdida xewas masiyek pê
ve dikir.

Wê rojê Antonyo selika
xwe ji masiyan leji kir ù

kèfxwes bù. Heçî Klêopatrê
li vî îşî hinekî he.yirî ma
bù. Lé melîka jîr zùka
deka aşiqê xwe bîr bir.

Piştî çend rojan dîsa çùn
masiyan. Dema yihaşlin
qeraxa avê Antonyo
nehkê xwe berda avê.
Xehk t/iran bû bù. Antonyo
di dilê xwe de diyot,
mêrikê min vè carê nin-
sikî /èris pê ve kiriye; ù

bi kêfxweşi dikiştind.
Lé çi bibinin, bi nehkê

Antoniyo ve nutsîki di

l'une de[ sorkiri hebû.
Antoniyo ji serman wek
masiyê xwe sor bit bit.

Belê, Klêopatrê pistî ko
bi deka aşiqê xwe hesiya
bû xcwascki din peyda
kiri bù û masikî b rastî
da bù-yê da ko bi nehkê
Antoniyo ne bike. Wi ji
welê kiri bû.

KFSAXKIlllf

BI XWEDÎ KIRINA GA Û ÇÊLEKAN]

I i Twrop 13 c

dev ircn stùr.
'ekk guh duï in bixwcriiknina hci kxht hejvanan, çi pez çi

Bi vî awayî carina pczcki wan digehe sed kîloyî. Dûvên wan

pezan dibirin ù xurtiyè didin bedena wan. Herçiya ew jî digehin 800-1000 kîloyî;
ji devehèn me niezlir ù girantir. Klîseyèn me du conegayên Ingilîstanê şanî didin-

Kiriyariya Ronahiyê
Ji bo Sûriyê Pènc lireyên suri Ji bo welatèn din lîrekî ingilîzî

Xwedi ù geiîneudeyè berpirsiyar : Celadet Alî Bedir-Xan. Şam Sûriyê
Directeur Prepriétaire: Djéladet Aali Bedir-Khan. Damas Syrie
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DI VÊ HEJMARÊ DE

Nêçîra Kewan
Fenên Dêw
Xezel
Şeva Gayê Zer
Dayîn
Même Alan
Selahedîn
Bo Agadarî
Dengî Gîtiyî Taze
Kudistan
Lehîstika Şetrencê
Gula Min
Napolyon
Rewhanî û biyanî
Cêwikên Siyamî
Merêşal Lûksenbùrg

Evdirehnian Elî Yùnis
Çîrokbêj
Nalî
Evdilkerîm Mela-Sadiq
Bisarè Segman
Evdilmesîh Wezîr
Osman Sebrî
Gulavêj
Ronahî
Exbar-el-Herb
Cemîlè Tacdo
Cegerxwîn
Osman Sebrî
Hesen Hişyar
Smaînê Serhedî
Qadirè Ferman

DÎBACA
NÊÇÎRA KEWAN[1]

Carek ji cara, Xişoyê Soso û Kaloyê Remezan
Çûn û geriyan li ferxê kewan.
Ji xwe re girtin du ferx ji ber mêrkewan.
Pèsî xwedîkirina wan li sindlk û knlî.
Li dû wê bi genim û tehlî.
Hâte meya Kanùn, berfê diwar sùn
Kewgîrvan eba kisandin serê xwe û li halê xwe û

[ kewê xwe wer bûn.
Hat meha Sibal; lerqên ji qefesa hat;
Rebat qomqomi, celab sekini.
Bi xêr hat, meha Nîsan,
Vedan xwvş bù disan.
Şahî ket mala xwey-kewan
Mèkew çûn ser hèka û ribat ketne lîsan.
Rabû ser xwe Xişoyê Soso, gazî kir Kaloyê Remezan;
Go rabe em herin vedana kewan.
Şevdesta emê bavêjin ciycki kûr.
Kew bêne me wek ga û baqùr,
Emê je tijî kin ccnb ù tùr.
Rojdestan emê bavêjin kaşa,
Kew bêne wek ker ù tvehşa,
Emê bikişinin bi ccnb ù laşa.
Hêvara bavêje cihê bendera,
Tu godarî bike li qirèn û sera,
Emê tiji bikin ccnb ù fera.
Şcudestck avêtin ciycki kûr
Rebat sekini celab limlimî.
Pîre-kciu derket ser keviri.
Kir şareşar, qurcqar, go ey celabê bêzar,
Carek ji caïKt, min tu ne dî jî ser darê hatî xwar,
Hero seo, ez bi le re nakim tu bazar.
Ka ribatê le .ê lai û nikùl-xwar.
Ribatî yo here delà, delà, délayé
Tu jin î, xcberdana min bi le re nayê,
Seyê mêrê te xwe xistiye bin deuiyê deng jê nayê.
Ez ribat im, ribatê gumre me,
Sevdest ù roj desl, bi xwe ewle me;
Restemè zal ez bi xwe me.
Pîre-mêkewê go, ey ribalê qut, qop û lai,

[1] Li ciyê me cw mirawâ ko kewyîivan e gerek vé
jdibacë bizane; an- ne ne kewgirvan e.

ÇÎROKA KURDMANCÎ:

IT Ï3 IW fe I*î MBÊ^W
Di zemanê berê de raerivekî kor

hebû. Kurekî xwe ê dehsalî hebû. Li
parsê digeriya. Rojkê ji gundan drhat.
Di newalekê de,J li ber zinarekî rûnişt.
Keserek kişand. Di zinar da, derî vebû.
Dêwekî serê xwe biderxist; ji mêrik re
go: Tu li çi digerî?

Mêrik şaş bû; go min lawê xwe anî
ko tu bi xwendin bidî.

Dêw go: Salekê dî vê çaxê were kurê
xwe bere.

Derî hâte girtin; mêrik çû mal.
Salkê li mal rùnist. Sala xwe bû temam,
ewê were lawê xwe bere.

Jinikên dêw dido bûn. Yek rind;
yek pîs. A rind ji lawik ra go: Sibe da
dêw ê banî te ke; ji te bipirse; jinên

Ji mi re hene, çil ferxê par û çil ê pêrar.
Hemî nikûl-sor û celebdar.
Bêne le, wê pûrtika te, ji serê te bînin xwar.
Bila bi te nehese û dengê te sa neke mêrê min ê

[ dijwar.
Ribatî go, Ez ribat im, ribalê qut im,
Bi çakûk û kelpedana ji ser ferşê kozikê^nalebitim.
Ez ji şer û lêxistinê re pir bi emliyet im.
Mêrê wê navê wê Kormenseb e.
Kormenseb ji xew rabû, got jina xwe ev çi deng e tê?
Jinikê go, ev Gnlbarîn e, kewê Xisoyè Soso ye,
Hatiye cihê me, fort û pesna dike.
Kormenseb deng li zarowê xwe kir û ' go:

Mi/i divê hon Gnlbarîn jî mi re bi şkêlê piyê wî
[ ve bigirin, nekujin bi saxî bînin cem min;

Ev çi bê-aqil e ko hatiye warê min.
Bi carek şiqên bi ferxên wi ket û firîn,
Pire-mêrkew, dilê wè'qerar ne da, ew jî çû.
Dema gihiştin ber dafa û bi carkê aliqîn,
Pire-mêrkcwê gole aferîn Gulbarîn.
Kewê Xişoyê Soso ê xwînxwar!
Ji min rc berde du fexên par.
Ko min ù kalikê mêrê min,
Wa bibin zozana ù paîzê bînin xwar.
Gnlbarîn go, girtin bi min e, lê berdan bi Xisoyê

[ Soso ii Kaloyê Remezanê bêtebîet,
Iro sê ro, bi cinobet, ne kiriye tu ttmêj û tu taet.
Dibéjin Xişo bi zmanê kewa de bû bû zana,
Rabû ji rehma xwe du heb berda.

EVDIREHMAN ELÎ YÛNIS
Me hêvî ji axê heye ko piştî vê dîbacè, ji me

re nêçîrên welatê Sasonê, herwekî devkî û bi awayê
xwe ê şêrîn qise kiriye, bend bend di Ronahiyê
de binivîsit.

Kes nizane, heye ko dûr-nîzing digel axayê
délai em li ber wan kozik û çeperan fûnin Û

nêçîra ko axê ji me re qise kirine bi destên
xwe bikin.
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min kîjan rind e. Tu béje ez nizanim,
klja ko bi le rind e, ew rind e. Ewê ji
te blpirse, le ilmê min hin kir, hîn ne
kir. Tu bibéj ez hin ne bûm. Ewê bibêje
eybe, sibe bavé le ê were, ezê jê serin
bikim.

Dêw jê pirsî, lawik got-ê: Wexla ko
le ders dida min.ez liîn dibû m. Wexla
ko lu ji cem min radibûyî, mi xwe ji
bir dikir. Ez niha tistek! nizanim.

Bû sibe, bavé lêwik hal. Ew li ber
zinar sekini, desté xwe lêxist. Derî vebù,
dêw desté lawik girt, lesllmî bav kir.
Bav lawikê xwe girt, çû mal.

Lawik ji bavé xwe re got: Ezê işe\
bi bespekî rind bim. Sibe min bibe
mezadê. Ewê sed zêrî bi te din. Pere¬
yê xwe bigire, hevsarê min mede kesî,
bine mal.

Bû sibe, bav rabû, dî ko hespekî
rind di xanl de hatiye girêdan. Hevsarê
wl girt, çû mezadê. Xelk gişk hatin.
Sed zêr té dan. Bav pereyê xwe girt,
hevsar, jî ji sert jêkir; hat mal.

Ber ve êvarê lawik hâte mal go,
bavo te pereyê xwe girt. Bav go heré.
Lawik go, ezê îşev bi devekî spî bim.
Min bibe mezadê, ewê bîst zêran di
min din. Pereyê min bigire, hevsarê
min jêke, bîne mal.

Bû sibe. Bav rabû, dî ko devakî spî
hatiye girêdayîn. Hevsarê wî girt, bire
mezadê. Xelkgişk hatin. Bîst zêr tê dan.

Dêw di mala xwe de go, însanê vî
zemanl emel pê nabe. Dibe ko wîlawikî
ilmê min hîn kiriye; di nav xelkê de
eşker bike.

Dêw rabû, xwe tebdîlî qiyafet kir,
hâte mezadê. Di mezadê de, deveh nas
kir. Çû bi bavé lêwik re bazar kir. Go,
tu vi devayî bi çi didî. Extiyêr go, ez
bi bîst zêran didim. Dêw bîst zêrê wî
dan-ê. Hevsar ji dest girt.

Extiyêr go, _ez hevsarê xwe nadim.
Dêw go, mala min ve li vir e. Li şûna
heysar da zérekî din da£yê. Hevsar ji
dest girt û çû.

Lawik zanî ko paşî xerab e. Çawan
kir ne bû. Çû heta ber zinar. Wexta ko
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Zilflt bi qedet dake perişan e, bilaw e.

Emro le min i sêfte alûz û be daw e.

Bo çi ne girim sed kere tim dil deşkêni
Mey boç ne rijé sise le sed cige şikame.
Omriki dirèjim be xeyali seri zilfet
Sewda ù pe.ri.san im ù sewdageki xaw e.

Herçende ke rûl im be Xuda maîli rûl-im
Bê bergigê il-lcl ke helîw mail be helaw e.

Her coge û cêgaye ke wa sûr û siwér bê

Ciyi ciişeşi giryani min e, xwê-nerijawe.
Bè. faille ye men'i min ésla ke. le giryan
Bo aşiqi bèçare zû em awe rijawe.
Sûzi dilime baisî ta ù kul û giryan
Malùin e ke agir sebebi cûsesî aw e.

Manî niyeti qewetî teswiri biroyi lo
Em qewse be desli mileneq-qiş ne kişawe.
Nali wekî zilfet ke milii berî pét e

Tékî meşkêne be cefa meyxere law e,

N ALÎ

dêw çù hundir. Lawik serê xwe da
serdera derî da. Hevsar di seri dajêbû.
Lawik li xwe xwend, bû kevok, ket hewa.

Dêw dî ko lawik firî; wi ji li xwe
xwend, bû bazek kete pe}'. Lêwik di ko
xelas nabe. Bexçeki mezin dî; hewzek
di ortê de ye. Di dorhêla wi hewzî ra
paşaler rûniştine. Lêwik li xwe xwend,
bû guleke sor, kete orta hewzî.

Dêw jî li xwe xwend bû mitirbek,
saz bi piyê wî ve; hat lemena kir, bi
edeb rùnist, sazê xwe lêxist.

Xulamekî ew gui girt, da pasayè
mezin. Paşa ji deslê xwe kir berika xwe,
père biderxisla ko bi milirb bida.

Mitirb go, ez pera naxwazim; bira
paşa wê gulê bide min, ji minre]bese.

Paşayê mezin ew gui da mitirb.
Lêwik dî ko îş xerab bûye. Li xwe
xwend, bû garisê zer, rijiya erdê.

Dêw jî li xwe xwend bû qurkek bi
deh çêlikên xwe ve û garis ji erdê] di-
neqandin. Lawik li xwe xwend bû
roviyek, qurk ji xwar, çêlî jl xwarin.]

Lawik dîsa bû merî. Paşaler lê ecêb¬
mayî man; golin ev çi îş e? Lêwik ji
wan ra qise kir û mesele got.

Ji hingê va dêw însana hini fené
xwe nakin.
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rij ZARAVAYÊ CIZtRÉ:

SEVA GAYÊ ZER
Şev û rojek Kanûn ma bi. Pîrek hebî bi

car kura ve; gayeki wa î zer hebî, jiyîna wa
bi wî gagibî. Evara Kanûna-Paşin xelas bi bi.
Babê pir derkel ji derve, temaşeyek li ezmana
kir, hat hundir gol zarokên xwe:

Lawên min ez vê şevê xirab dibînim, rabin
gagé zer şerjê kin, agiri xweş bikin sîtilê kur kin.

Zarên wigotin-ê: babo jiyîna me li ser mile
vl gayi ye, emê çawan dil bidi vi gayi serjè bikî.

Babê wan got: Wek min jiwere goti ez vê
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şevê gelek xedar dibinim; şerjêkirina gayt wê
rihê me hemiyan xelas bikit.

Li ser vê yekê ga şerjê kirin, agir xweş,
sîiil kuç kirin. Ji êvarê pê de berfê lê kir, berfe
ke bos û ecêb.

Demek gé sevê pire aqil rabî derket ji derve,
nêri berfê wê serban teji kirin, kefenek spi avêtt
ser dinyayê. Hema hat laweki ji yen xwe hisyar
kir û heslîk 1er goşl û'germ da destê wt, go dé¬

robe lawê min berfmalè hilîne, hère serê bani,
berfè bavêje.

Kuriki ew goslè germ bi dest xwe girl, berfmal
hilanî çù serê bên, fekiri ji gazé bêtir wê berf

bari. Berfa li -ser banî
hemî malişt û vegeriya
ber agiri û li cem silila
goşl rùnist. Deir.ek di
çû; pîrê hişgar carekê
derkel fekiri ivê berf
dibaril, lé barîneke ecéb.
Cardi heslîk ji yen goslè
gagî da dest lawê xwe
é ('in ù berfmal da dest
û gui-', rabe kurê min
le: e serè banî. Wi jî
wek liragê xwe ew
le. fa gezek di bari,
malişl û lai xwar.

Bi vi awayi babè.

pir her saelè kurek yè
xwe ji xew radikir û
qelik goşlê germ dida
dest û rèdikir serè bên,
berf ji ser bani dimalis-
lin, hela li ira bi sibe.

Sibehî nêrin di wi
gundi de ji wa pê re
lukes ne mage, hemi
magîn di lin beifê de,
: erlan bi ser ira de hatin
xwar, di bin wê berfa
ecêb de hemî çûyln. l'.in-
gê pire, lisyar û aqil gol
lairên xue: Hewe dil,
wek mi ji we re goti ev
şev û rojek kanûn çiqa
gelike. Gage zer ne slèleh
bi, jiyîna me li ser mile
wî bi. Lê iro ewi gayi
rihê me her pénca û bi
diya we ga pir ve
xelas kir.

Evdilkerîm MELA-SADIQ
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DAYÎN
Li wextê berê, di heyamên kevin

de mirêk hebù. Mîrekî ciwan, çeleng,
xudanbext û bi deslê xwe mêr. Mir
Tacîn digotin-ê. Mîr welatekî mezin û
fireh, erdekî bijûn ù dewlemend hebù.
Mîr ew welat bi qeweta sùrê xwe ve¬
girti bù û dîsan bi sùrê xwe bereva-
niya xelk û erdê xwe dikir.

Neyaran serî hilda bù. Ji mîr re
diviya bû li xwe biqewi manda ù
biçiwa şerê wan. Mîr berê xwe da
bù erdine bêpîvan, welaline dur. Di
pas xwe re jin ù kurê xwe ê şîrmêj
Hevind, yê ko hêj di landikê de bù
hişli bùn.

Heyveke çardeşevî li çùna leşkerên mîr
temaşa dikir. Mîr da bû pêşiyê; mêrxas ù

şurkêşên wî hespên xwe di dora mîrê xwe de
dibezandin. Ji banê qesirê jina mîr ko navê
wê Heyvê bù bi çavine zelùl li qeflê dinihêrt
ù lêvên xwe hêdîka dilivandin; qey diayek
dixwend.

Heyvê kêm kiri bù; hetanî ko nîvê
sevê di ser xwe ve derbas ne dikir xwe şanî
ne dida. Siwarekî birindar, rimh ù sùrê wî
şikestî bi xar hati bù ù li ber deriyê bircê
sekinî bù. Derî jê re vekirin. Qasidekî ne î
xêrê bû. Mîr û leşkerê xwe keti bûn deravekî
teng. Heft rimh di cane mîr re çû bûn. Bi a

heftan re mîr ji hespê xwe bêrih keti bù erdê;
eskerên wî ji hev de keti bùn. Neyar boş bùn.
Bi piraniya xwe ew şkênandi bùn.

Jinmîr pê hesandin. Berdevk di dora der-
gûşê de li hev gihane hev. Mîrê ko li ser
texte bavé xwe rùnista hêj yanzdeh-mehî bù.
Ji diya wî pê ve tu dostê rastîn jê re nîn bù.
Ma de, diya reben wê çi bikira. Herçî mirov
û pismamén mîrê şîrmêj wê hemiyan cavên
xwe berdaya texte seltenetê. Mamekî
Hevind hebû jê re digotin mîr Şem. Ji
herkesî bêtir ji mamê wî ditirsiyan. Belê
mîrê rehmetî birayek hebû ko ne ji diya wî
lê ji reşikê bû. Di heqê mîrê şîrmêj de mam
ji herkesî bêtir xeternak bû. Mîr Şem mirove¬
kî dilhişk û xwînxwar bû. Jê ve mîrîtî, mezi-
nahî, mirovatî ji dirhavan pê ve ne tu tişt
bûn. Gava père û gewherên ko di xezna mî-
rîtiyê de bùn dihatin bîrê, çavê wî ji wan
madenan bêtir diçirisîn û agir diweşandin.

Mîr Şem di serê çiyê de qesirek hebû; tê
de digel diz û nijdevanan wekî gurekî dijî û

BERGEHEK JI KÙÇEYÊN ŞANGHAYÊ
çavên wî her li şikarê bùn. Ev e jê re şikarek.
Mîrekî yanzde-mehî, xwediyê welatekî mezin,
xudanê xezneyên giranbeha; lê ji her tiştî
bêxeber di landikê de nivistî ù her ù her li
çîçikên dayîna xwe digeriha.

Di rex landika Hevind de landikeke din xuya
dikir. Ew landika kurê dayînê, landika kurê
Heyzebûna cêrî bû. Belê mîr Hevind ù kurê
cêriyê di şevekê di şeveke Havînê de ji diyên
xwe bù bûn. Dergùsa kurê cêriyê a darîn anî
bùn tenişta landika pismîr a zêrhelî ù her du
zarokan pismîr ù xulamkole ji yek gubanî şîr
dimêtin. Êvara, gava jinmîr dihat û li kurê xwe
temaşa dikir û ew dida himbêza xwe ji bo
xatirê lawê xwe kurê cêriyê, xulamkole xwe
jî maç dikir.

Herçî cêriyê li her du zarokan bi yek mi-
hirvanî û dilovaniyê dinihêrt. Ji xwe yek kurê
wê bù; è din wê bibiwa mîr ù melîkê wê.
Rojên ko şîrê wê kêm dihat kurê xwe birçî
dihist, pismîr ter dida mêtin ù di dilê xwe de
digot; divêt mîr ji peyayên xwe xurtir bit.

Dayîn Heyzebùn di mala mîr de ji diya
xwe bû bù. Ewçend bi axayên xwe ve'girêdayî
bù ko ew hezkirin jê re bù bù ol û diyane-
tek; jê re perestiş dikir.

Wextê mîr di keviya çemê mezin de hâte
kuştin Heyzebùn ewçend giriya bû ko jinmîr
bi xwe hêstirên xwe dimalişlin û li ber dilê
cêriyê dida.

Heyzebûnê ibadeta mezhebeke kevnare
dikir. Li gora wî mezhebî mirov piştî mirinê,
di cih de vedijiya diçû ezmanan û di pistî
ewran re kar û xebata xwe pêş ve dibir. Ji
lewre Heyzebûnê digot ko mîr Tacîn hilkişi-
yaye ezmanan ù li wê derê hikimî eşîr ù
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BERGEHEK JI KÙÇEYÊN ŞANGHAYÊ
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welatan dike. Ji 'xwe birek ji peyayên wî ma
pê re ne miri bûn. Wan ù hespê wî lev de
xwe gihandi bùn mîrê xwe. Herçî berdevk ù

şûrkêşên mayîn jî hin bi hin wê bimiriyana ù
wan jî xwe bigihandana mîr Tacîn. Vêca mîr di
ezmanan de kişwerê xwe bi temamî wek li rùyê
erdê de saz bikira. Heyzebûnê welê digot.

Ma rojekê ewê bi xwe jî ne çiwa ezmanan
û dîsa xulamîliya mîrê xwe de ne kira. Digel
vê hindê gava mîrê şîrmêj dikir himbêza xwe
ù Çîr dida-yê bi çavine zelùl lê dinihêrt ù
direcifî û digot «Xwedê vî ji me re bihîle;
heta ko bi bejine bi ser qama şûrekî bikeve;
kî dizane çi talûkene nenas li ser riya wî xwe
veşartine» ù digirî.

Ji roja ko siwarê birindar xebera mirina
mîr Tacîn anî bû sùrehên qesirê asê ù pasva-
nên wê zêde kiri bûn. Hero jî tevdîrine nû
didîtin; talùke jî hin bi hin nîzingtir dibù.
Mîrê bêjî û nijdevanên wî ji çiyê daketi bùn
destê, li ser riya xwe her tiştî xerab dikirin ù

berê xwe didan payîtextê welêt, qesira mîr.
Lêbelê xelkè qesirê digel her levdîrê ve qey
sehiw girti bû. Li qesirê nema inzibaleke nêr
hebû. Ma teşî kengê dikare bikeve sùna sûr.
Li qesirê jinikekê hikim li jinan dikir. Ji mile
din torinên welêt yen ko bi mîr re girêdayî
bùn ew jî di wî şerê mezin de pê re miri bùn.

Keçên Ingilislanè herweki di fabrîkan, di zevigan de ji^dixebilin.
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Xelkê' qesirê, di pêsiya hemiyan dé diya
mîrê piçûk, hero lier saet li hêviya felaketekê
bùn. Bi tenè dayîn, Heyzebûna sadiq ne dillr-
siya. Gava mîrê xwe ê şîrmêj dikir himbêza
xwe jê ve welê bù ko milên wl ji mîrê wê
re sùrehine sliwnr in û di nav wan sûrehan
de tu tişl nikare dest bidlt wî.

Şevekê, ji şevine adetî reş ù tarîlir, dayîn
keti bù navbera her du landikan û dikir ko
binive. Ji nişkekê ve, ji dur ve dengek seh
kir; wek şingîniya sûr ù xenceran, şingîniya
şûrên ko bera hev didan. Deng hêj dur bû, ji
xelaska bexçan dihate bihlstin.

Dayînê xwe li mêzerê pêçand, 'rabù ser
ejnùyên xwe û guh dida. Èdî pêjina lingan
dikir; nalînina didan pey hev... enrina tiştek
wek barekî giran dikele erdê.

Heyzebûnê da xwe, rabù ser xwe ù derî
vekir. Di lîwanê de peyayine biçek di ber rona¬
hiya l'anoseKê de dimeşiyan û qesta oda mîr
dikirin. Hertişlî xuya dikir. Bêjî bi ser qesirê
de girti bû, zora pasvanan çù bù; niho dikirin
mîrê wî birevînin ù wî bikujin.

Dayînê derî li xwe girt, li landikan zivirî
ù bêî ko bide eqilê xwe rahişte mîrê sîrmêj
û ew avêt nav landika kurê xwe û tê de ve-
şart. Herçî kurê xwe, ew jî kire himbêza xwe,
çend caran ew maç kir û xulamkole kire nav

landika mîrê xwe a

zêrhelî.
Di vê navê de deri

vebù, mirovekî bejinbi¬
lind, hewranîkî reş lê,
digel çend mirovên din
en biçek kele odê û
berê xwe da landika
mîr, lihêf rakir bi der-
beke hişk zarok jê de¬

ranî, deslekî xwe danî
ser devê wi ù ew kire
bin çengê xwe. I.şê wan
temam bû bù; hemî di
lîwanê re vegeriyan
bexçê û di fariya şevê
de winda bûn.

Mîr di landika xu¬

lamkole de dinivist;
dayîn ji piyan sekinî bi
çavine heyirî li dora
xwe dinihêrt; qey tişte-
kî jibîrkirî dixwest biné
bîra xwe.
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Esekerên britanî di lalimê de. Ev eskerên ha^xwe kar dikin ji bo eniya
didowan. Xwe, hini dakelina bejê dikin; beja Ewropa roavê.

Pêjin bi qesirê keti bù. Xelkê qesirê bi şeb-
xùnê hesiya bù. Cira ù xetîrek vêxisti bùn; ji
her aliyê qesirê rarprepa lingan dihate bihîstin.
Jinmîr, nîvlazî ù digel nedîmeyên xwe li dayî¬
nê der bù ù xwe li landika zêrhelî dahcland.
Gava ew wala dît qïrînek jê çù ù jinmîr bèhis
ket erdê.

Di vê navê de di lîwanê de reprepa lingan
xurt bù bù. Serhengê qesirê digel scgmanên
xwe li diya mîr digeriya. Serheng digel seg-
manên xwe da bù pey bêjî ù beriya ko terka
bajêr bidin xwe gihandi bù wî ù li hev xisti bùn.
Segmanên qesirê bêjî ù peyayên wî tev de
kuşli bùn ù cendekê mîrê bêjî kaş kiri bùn
hela ber deriyê qesirê.

Belê segmanan "bêjî kuşti bù, lê wî jî
beriya ko bimire di bin hewraniyê xwe de
mîrê welêt ê şîrmêj xeniqandi bû. Cendekê
wî ô hùr li hewraniyê mamê wî péçandi li
ber deriyê odê bù.

Jinmêr bi reprepa lingên segmanan hişyar
bù bù, çavê wê bi xelkê doré ve zelal dibùn.
Dayîn rabû ji landika "darîn zarokek derêxist
ù ew da destên jinmîrê. Herkesî ew nas kir;
mîr Hevind bi xwe bû. Ma bêjî ew ne xeni¬
qandi bù?...

Dayînê bi çend gotinan biserhalîji haziran
re da zanîn. Li cendekê li-ber-derî hùr bùn.
Ew kurê dayinê bù. Jinmîr kete himbêza
dayînê ù bi maçikine germ ew maç dikir.

Qïrînek ji xelkê rabù; herkesî digol, divêt
dayîn bête xelat kirin. Ma behayê mîr hebù?
Kalek rabù ù got, emê dayînê bibin xezna
mîrekan, bila bi deslê xwe xelatè xwe bibijîril.

Jinmîrê destê dayinê girl ù berê xwe
da xeznan. Torin ù segmanan bi heyecaneke
xerîb dane pey. Dergehên giran ù hesinîn bi

dengekî rizihayî hêdî hêdî ù bi hesmel'ù dep-
depe vedibùn. Hundirê xeznê tari bù; reş dikir.
Di wê larîtiyê de, wek çavên dehbeyên ko di
reşa sevè de diçirisin, niqleyine hûr û girs
dileyisîn.

Xulaman qerase ji pişt penceran rakirin ù

depên hesinîn li hundir ba dan. Tirîjine lavé
ketin hundirê xeznê. Niho ew niqteyên reş
eşkere bù bùn; rislikine lùlù, gerdeniyên
aimas, guharine yaqùt ù ziberced, qevdine
surine zêrhelî, navlûyên şeşxaneyên giranbeha,
kumzirhine bi neqş û xemil.... û her ti.ştcn
kevin, giranbeha ù nadîde...

Hekesi li dayînê dinihêrt. Gelo ewê çi bis-
landa. Heyzebùn di orta xeznê de sekinî, çavên
xwe berda bùn ber xwe ù ne diqeliqî. Pistî
bihnekê çavên xwe rakirin û di pencerê re li
ezmanan fedikirî. Roj hêj nù hildihat ù li
sînga ezmên pinîne sor û penbe belav dikirin.
Belê kurê wî ê délai niho di pista wan ewran
de bù. Taştê nîzing bù bù, herhal lawik birçî
bù û li guhanên diya xwe digeriha. Ma ne
diviya bù ko xwe bilezanda ù biçiwa nik
kurê xwe ù şîrê wî bidaya...

Dayînê destekî xwe rakir û ber bi pêş çû.
Dilê herkesî tavêt, gelo wê çi bistanda? kîjan
gewherê giranbeha. Heyzebûnê dudilî ne kir,
hema rahişte qevda xencerekê; xencereke kevin
û biqîmel; xencereke zimridqevd; yadigara pê-
şiyan; hêja bù eyaletekê. Dayînê çavên xwe li
xelkê gerandin ew li ser jinmîrê sekinandin ù
hêdîka gol: Mîrê min gihaşte selamelê, niho
divêt ez herim kurê xwe bimêjînim	

t) xencer di dilê xwe re kir.
Dihok: 2 Kanùna-pasîn 1944
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Me kurdan edebiyateke nivîskï, ji çend klasî-
kan pê ve, hesêb nîne. Lê nie edebiyateke xelkè
e welê heye ko ew li nik kêm niiletan peyda
dibe. Ji vê edebiyatè re folklor dibéjin.

Belê folklora kurdan ewçend mezin ù lireh
e ko em pê dikarin îftixar bikin ù di nav xelkê
de serfiraz bigerin.

Di folklora me de, bêşik şaheser Memè-Alan
e. Memê-Alan malê miletekî ewropayi biwa Xwedê
dizane di heqê wê de heta niho çend cild kitêb
dihatine nivîsandin. Me kurdan ewçend guh ne
da-yê, ji şair ù rêberê me ê mezin Ehmedê Xanî pê
ve. Belè Xanî berî sê sed salî bi qîmeta vê des-
tançîrokê hesiya ù rabù li ser hîinê Même Alan
kitêba xwe a mezin ù abadîn Mcm-û-Zîn anî
wicûdê. Bi gotinên din Même Alan bi navekî din
bi nav kir ù jê re Mem ù Zîn got û ferqin xiste
navbera çîrokiya xelkè û esera xwe.

Ji xwe herwekî nas e, Xanî bi hènceUi çîrokê
deng li miletê xwe kir ù dit kir ko wî li nijad û

qewmiyeta wî hişyar bikit.
Ji hingê ve ji 300 sali bêtir wext di ser me

ve çùne. Kesî guh ne da Même Alan, heta roja ko
kurdîzanê hêja û bilindpaye Mr. « Roger Lescot »

ew digel tereimeke fransizî gibande çapê(l).
Herwekî me got, ev destançîrok di pist Xanî

re bù xudanê du navan: Memê-Alan û Mem ù Zîn.
Herçî Memê-Alan, li gora hewêrkeyan guhar-

toyine geler hene. Xanî hin tişl li Memozina xwe
zêde kirine ù ji mile din tiştine din ji kitêba
xwe bi der hiştine.

Vê paşiyê çavê me di kovareke erebi (2) de
bi bendekè ket. Yekî bi navê Evdilmesîh Wezîr di
wê kovarê de ù di heqê
Même Alan de nivîsarek
belav kikiye. Mr. Evdil¬
mesîh herwekî bi xwe jî
dibèje mèrdînî ye ù
Memê-Alan di zarotiya
xwe de bihîstiye. Benda
Mr. Evdilmesîh hêja ye. Ev¬
dilmesîh qedir ùJqiiiK'tiiMc-
mêAlan herwekî sezayî wê
ye gelek bilind girtiye. .Mr.
Evdilmesîh xeman dixwe
ko ev. çîroka;hèja ne hati
ye wergeramlm zimanine
din ù li dinya alemê belav
ne bùye. Welê dixuye ko
Mr. Evdilmesîh tereima Mr.
« Lescot » ne dîtiye.

Mr. Evdilmesîh pistî
ko wesfê deslançirokê
dide xulaseke çîrokê jî

[1] Institut français de Damas.
Collection de textes orientaux.
Tome I. Roger Lescot. Textes
kurdes. Deuxième portie. Me-
mê-Aan. Beyronih. iM2. Mêr di qada şerî de ne,

^.Vç^-^mrZ Jin bezînêhewarêlê mêr ne
îo. Hejmar 484. jinên masîvanan in; toran

8 448

dibèje. Çîrokiya Mr. Evdilmesîh ji guhartayên ko em
nas dikin xèlî biferq e. An Mr. Evdilmesîh bi zemant
ve esilé çîrokê ji bîr kiriye an çîrokbêjê wî jê
re welê gotiye. Herhal ev minho ji bona me gu-
hartoyeke nù ye. Em gelek spasan ji Mr. Evdilmesîu
re dikin.

Mr. Evdilmesîh sernatna benda xwe kiriye
o Mem ù Zîn » Sermama Xanî ù ne ya xelkê. Heye
ko çîrokbêjê wî, ev ji jê re welê gotiye. Ev e

nivîsara .Mr. Evdihnesîh. C. A. B.

MEM Û ZÎN
TEMA.ŞEKE IU'RDÎ E ABADÎN

Mem û Zîn navê çirokeke strandt e kurdi
abadln e. Vê çîrokê kurd û hin nekurd(t) jl,
di Iraq û di welatèn ko kurd tê de dijin, wek
Sùriye, Tirkiyê û îranê, dislrinin.

Hêj di bira min de ye, li Mêrdinê dişevên
Zivistanê en sar de, em zaro digel de ù bav
û nasên xwe gèn ko ji bo vè gekê dihatin, di
dora tenûrê de, em digihan hev û ker û lai me
guhdariya dengbèj dikir. Dengbêjê ko bi dengê
xwe è zelal ù tebiî ji me re Mem û Zîn digot.

Dengbèj gava bihina xwe dida, çîrok ji me
re bi erebi qise dikir(2). Stran û çtrokê heta
derengiga sevê dom dikir. Pistt strané em
dinivislin û me. di xewna xwe de evîniya
her du aşiqan a tehil ya ko bi mirina her
diwan temam dibû, didît.

[/] Em lueiiran rasli wan ne hatine.
(?] Divêt ev adet xiveserî Mêrdinê bit; an denybêj

.vive ne i kurdmanc bti.

jin dikin bi karê wan jrabin. Belê
ketine kewarê. Ev jinên ha keç û

saz dikin da ko herin masivaniyê.
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kan pê ve, hesêb nîne. Lê nie edebiyateke xelkè
e welê heye ko ew li nik kêm niiletan peyda
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Nik dilê min çiroka Mem û Zinè bi hêjabûna
xweji çirokên Yewnanislana kevin ne kêmtir e.

Mem û Zîn yek jC çirokên kurdî ye. Hinên
din wek « Derwêsê Evdê » « Çiyayê Mazî »
« Felttê Quto » hene ko qe. ne hatine belav
kirin. Bi tenê Mem ù Zîn bi zimanê kurdi ketiye
çapê û hatiye belav kirin. Ev cara pêşin e ko
xulaseke Mem û Zinè bi zimanekî din tête be¬

lav kirin.
Min di kitêba « Elf leyle û leyle - Hezar û

şevekê » de çirokeke piçûk dîtiye ko dimîne
Mem û Zinè. Nik- dilê min yê ko çirokên
« Hezar û sevekê » dane hev ew çîrokji Mem
û Zinè girtiye. Hingê jt Mem û Zîn di nav
kurdan de dihate gotin.

Min hêvl ji Xwedê heye ko rojekê şaireki
ereb t mezin an yekî biyani vê çîrokê bêxe
şikilê temasayê an qestdê û herweki şairê ingi¬
lizi « Ftç Jêrard » ji bo çarînên Xeyam kiriye,
nav û dengê wê bêxe dinyayê ».

CÎROK
Li wextê berê di welatê Kurdistanê, di ba¬

jarekî ava ù çarnikarên wî bi çiyan dorgirtî
de, mîrekî ciwan bi navê Mem hikim dikir.
Mîr bi pakiya esil ù nijad, bi merdî ù mêranî
ù bi lewendiya xwe deng da bù.

Mem ezeb bû û qet ne tanî bîra xwe ko jin bi¬
kit. Ji ber ko di welatê xwe de tu dotmîreke çe-
lengya ko jê re bi her awayî biba hinkûf ne didît.

Rojekê wezîrên wî jê re qala ziwacê kirin.
Mîr li wan venegerand û xwe ker kir. Wextê
civata wî belav bù mîr çû nav cihan da ko ra-
keve. Mîr texmîn dikirin. Belê diviya bû jin bi¬

kira da ko warê wî kor nemînit. Mîr di van
texmînàn de bù ko di xew re çù û xewnek dît.

Mîr di -xewna xwe de xwe gihandi bû
bajarê Cizîrê Cizîra Botan Cizîra ko
li keviya Diclê bù ù bi darî Sliya Zîn, keça
Mîrê Cizîrê keti bù. Mem û Zîn şevê pêde li
rex hev man û bi şeraba evînê a safî serxweş
bùn; qerara xwe dan hevûndin bistînin. Mem
Zînê ji birayên wê Çeko, fleso û Qerertacdîn
de bixwesta. Ji ber ko bavé Zînê, Mîr çû
bù rehmetê.

Mem ù Zînê hingustilên xwe jî pev guharli
bûn. Memî hingustila xwe bi tiliya Zîrïê ve,
Zînê jî ya xwe bi tiliya Memî ve kiri bû.
Piştî guhartina hingustilan Mem û Zîn xwe li
textekî dirêj kirin. Memî sùrê xwe danî navbe¬
ra xwe ù Zînê da ko beriya mehirê tu tiştê
neşeri di navbera wan de neqewimit.

Mem bi xwendinên teyran yen ko sira bê
digihandin guhên wî, hişyar bû û gote xwe:

JIN DI ESI DE
Klîşa mile çepê balafirekc
behrî e fêris şani dide. Yen
ko di dora balafirê de ne

û pê mijûl dibin lev de

jm in Lu jmên ha pistî

ko balafir vediycrc bende¬

rê wê teslîm diyirint
paqij dikin, dcpvyên wê
ji banzinê dadigirin û li
her tistên wê miqate di¬

bin. Bi gotinên din bala¬
firê dn texlît siwar hene;
en şcrevani û en neşere-
vani. Siwarên wê en ne,
şcrcvani jin in. Lê ev
peyayên nesereuani jî,
carina ù gava dijmin bi
ser balafirgehê de digire,
dikevin bin barana bombe
û gulan.

Belè di uî şerî de
jinên ewropagî ji her
serên berê bêtir têkilî şerî
dibin. Herçî em kurd .

divêt em li wan ecêbma¬

yî nemînin. Ji ber ko
jinên me ji qal - iî - bêla
de di şeran de ji arika¬
riya me dikin; li rex me
rùdinin, tiftngên me da¬

digirin û heke me sisti
kir nav di me didin û

dibéjin:.... kitana serê min
li serê te....
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« Çi xewneke şîrîn bû; xwezî e/. ji vê xewnè
hişyar ne biwam ». C gava çavên wî bi liliyên
wî ketin; bala xwe du ù dît ko hinguslila tiliya
wî ne ya wî ye. l.iserhaliya şevê bi temamî
hâte bîra wî. Hingustil di çavê xwe re kir ù

li ser wê navê siliya Zîn xwend. I litige zanî
ko xewna şevê ne xewneke adelî lê hcqî jet
bû. Heçî sûreté siliya Zîn terka xiyala wî ne
dida.

Ji mile din siliya Zîn di qeraxa çemê Diclê
de gava ji xewê hisyar dibù wê jî digot ko
şevêdin xewneke şîrîn dîtiye. Lê wexlê çavjbi
hingustila xwe kir ewê jî zanî ko liste çevêdin
ne xewin lê rastî bù. Sûreté Memî jî li xiyala
wê hati bù neqis kirin.

Di rastiyê de jî liste ko li Mem ù Zînê
qewimî bù ne xewin bù. Şeva ko Mem bi we¬

zîrên xwe ve qala ziwacê kiri bû periyan Mem
xisti bûn xewneke giran; Zîn jî nivinan'din ù

ew anîn nik Memî. Bi vî awayî Mem ù Zîn
heta fecara sibê li cem hev man. Bi spêdê ve
periyan ew cardî nivinandin ù Zîn vegeran¬
din bajarê Cizîrê.

Mem gava bi xwe hesiya sond xwar ko ji

tFîlb"

Serevaniyèn ivc.ilê berê xwe di nav kum û kiras-zirhan de
vedisarlin; yen ira xwe didin ber talda dîwarên tangan en pola.
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keça mîrê Cizîrê, sitij'a Zîn pêvè tukesî nakit.
Li ser vê qerarê Mem rabù rext ù bostê xwe
girêda, li hespê xwe siwar bû û bêî ko xelkê
xwe pê bihesine, ji bajêr derket ù berê xwe
da Cizîrê. Ewê Zîna ko şevêdî periyan anî
bù rex lextê wî nîşan bikira.

l'i.şlî sefereke dur û dirêj Mem gihaşte
bajarê Cizîrê ù bù mêvanê her sê birayên sitiya
Zîn. Wan jî qedirekî mezin jê re girt.

Zîn bi hatina Mem hesiya bû. Zînê ji bo
dîtina Memî her fedakarî da bùn ber çavên
xwe n di tu tevdîrê de teqsîr ne dikir. Dawiyê
gihasle miradê xwe û ji ker ve diçù ba Mem.
Belê wexlê ko birayên wê diçûn nêçîrê Memî
tiştek behane dikir û li qesirê dima. Zîn dihat
qesira birayên xwe û digiha Mem.

Di qesirê de bi navê Beko-Awan wezîrek
hebû. Beko mirovekî dexsok û fesedkar bû.
Beko ji Memî hez ne kiri bû û lê bi kîn bû
bû. Li firsendekê digerha ko xirabiyê'pê bikit,
Beko bi evîna Mem û Zînê hesiya bù. Li ser
vê yekê rabù li nik her sê biran fesadî kir
û qisela xweha wan gel Memî digote wan.
Lê her sê biran ewçend guh ne didan-ê.

Dîsa rojekê Mem bi hên-
ceta nexweşiyê ne çù nêçîrê û

li qesirê ma ù] Zîn jî hâte
balê. Mem ù Zînê di şlexaliya
evînê de xwe ji bîr kiri bùn.
Her 'sê bira digel Beko ji
nêçîrê vegeriya bùn û berê
xwe da bùn dîwan.a .ko Mem
lê rùnislî bù. Mem gava ëwji
dur ve dîtin ebayê xwe ê fireh
vekir ù /în di bin wî de ve-
şart. Lê kezîke Zînê ji derve
ma bù. Gava her sê mîrên Ci¬

zîrê ketin hundir Mem bi
hê'iceta nexweşiya xwe. ji ber
wan ve ranebù. Herçî keziya
ji dervetnayî ji Beko pêve
tukesi ew ne dîti bû. Beko
nîzingî li birayê mezin Çeko
kir ù li guhê wî pispisând:

Ev mêvan çi mirovekî
kanc e ( qebe ù kêmedeb ).
Ji ber we mîrekan ve ranebù
û di cihê xwe de rùnislî ma.
Heçko hon xulamên wî an
kesine adetî biwan.

Çeko lê vegerand û got:
Tu jî çi mirovekî kêm ù feşad
î, heke ji ber me ve ranebûye
ne ji ber quretiyê lê ji ber
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tFîlb"
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nexweşiyê ye.
Peko: Belê ne-rabi'i-

na wî ne ji ber qureliyê
ye. Lê ne ji her'nexwe-
şiyê ye jî. Ez scbeheke
din dibînim ko nahîle
mîrê mêvan raliil.

Peko ev gol ù kc-
ziya Zînê ya ko ji dcrvt-
yî ebayî ma bù çiinî
Çeko da. Çeko Zin ji
dîwanê <;ew iraiid ù Mem
da hebis kirin. Mcni
avêtin zîmlanckc welê
ko di çil pêpingî ro
mirov tê de diçù xwar-

Mem çil rojî di
zîndanê de dimînil. '/în
jî di vê navê de dikit
ko birayên xwe qanî
bikit. Ji \yan rc mesele
dibèje, ko Mem destgir-
tiyê wê ye û hatiye wê "^^
ji birayên wê bixwaze. Dawiyê Zîn fesadên
Beko pûç dike ù Mem ji birayên xwe re dida
eflw kirin.

Roja ko Mem dikir ji zîndanê derkeve Zîn
ciline spehî li xwe dike, xwe dixemilîne, ù

digel çil keçên keçîn yen ko ji nav bajêr
bijartine, qesta zîndana Memî dike. Gava di¬
gehe serê derincê, Zîn deng lê dike, Mem !c
dinêre ù wê di wê bedewî û spehîliyé de di¬
bîne. Zîn di dilê xwe de dibèje ko Mem je ù ji
birayên wê eniriye. Zîn cardi deng lê dike ù

dibèje. « Mémo, heke ji ber tişlê ko çêbùye
tu ji min enirî, ve ne çil keçên bedew yekê
ji xwe re bineqîne ». Van gotinan wek brùs-
kekê li Memî didin. Mem di dilê xwe de digot
qey Zîn nema wî dixwazitin ù jê kerixiye.

ZADÊ ZUVIYÊN INGILÎSTANÊ III KEMYONAN TÊQE AŞAN

Topine ingilizi
îtalyayê de
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Yen ko di qada
kar hatine êxislin.

Dilopek xwîn di difina Memî de têtin ù |Mem
bêrih dikevitin erdê.

Zîn digel inewkiha xwe vedigere ùf şîna
Memî girêdide. Ji xwe gelek neborit ew jî
emirê Xwedê dike û li gora wesiyata wê li
rex Memî tôle ve.iiutin.

Pişlî çil rojî lier sê bira Çeko, Heso ù
Qerelacdîn, lleko jî digel wan, dîsan derketi
bùn nêçîrê. Di wextê nêçîrê de hespên
nêçîrvanan di ser erdê ko Mem lê veşarli bù re
derbas dibùn. Linge hespê Çeko kele kortalekè.
Çeko li korlalè nihêrt. Ew lirha Memî bù, Zîn
li rex bù; lier diwan hevûdin himbêz kiri bù.
Beko gole mîr:

Ma lu nabînî pislî mirinê jî dev ji
xebaseta xwe bernedanc.

Çeko li licko hâte >ezcbê, sùrê xwe
kişaud li Beko da û gol-é: llcy melùn hère
cehenemè. Xwedê mirovên ko xebîsên wek
te ji hev kiiine di axirclê de digehine hev.

Beko ji hespê xwe de bêrih ket ù cende¬
kê wî ji lirha Memî dur lé di wî erdê de
veşarlin. I'iştî midekî lier sê biran tirba her
du iişiqan ziyarcl kir. Di ser lirbên wan re
gui ù çîçekinc spehî biskivî bùn. Di nav wan
de sliriyek hebù. Ew, ji dilopeke xwîna Beko
ya ko keti bù wê derê car bù bû.

Hetanî îro tirba wan ziyaretgah e.

Bexda: EVDILMESIH WEZÎR
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DIROHA IIHIA

SELAHEDlN

ÇEND PIRS
Ji nièj va dihnle bîra ni in ko tiştekî ji .iïroka

ji'ia scniarè Kurd siltan Sela.K'di iè Kyubi
binivîsin; lê mixabin ko zanîna mil l è ra
hic i lia iî:ia vè daxwaza hèja ne dikir. Eve
çiqas ko mil di dîrokên tirk fi ereban da
li ser gîha:i, rabûn, mezinalî û hiki ndariya
vi kurde gewrj gelek lişt xwandine jî, teqez
( milH'cj.*q ) ey zanîn ji daxwazeke holê ra
ne dibùn bingehekî xurl. Ji vê |)ê vj her¬
gav min divè Itxi n ' guhên -'xwendevanên
xwe ko ez ne peyayê qelem ù zanînè me.
Ileye ko ji bè niriweliya kurdên zana, an
ji şt'wala dilê xwe; iè iierhal ji ncçarî ez
bù'ne rêwiyê vè rê. Ew riya ko rèwiyên

'wekî min nahewi k .

Dawî ji b.xlè çak, min di vî warî da bi navê
( Jîna S j 1 a lu J î iè Eyût î ) kitêluku xweser
dît ko tè da jina Selahcdîn bi kurtî hatiye
nivîsîn. Kitêb, bi navê Dr. Ehmed lîèlî; yekî
niisrî nivîsiye; le pir kurt. Dama çavên
xwendevan di dawiya kitèbê da bi navên
kaniyên ko têxistiyên kitèbê je hatine
stand n dikeve, tê bîra wî ko de dîroka
serine xurt û bi hingehing bixwîne. Lê
gava bi nav rûpelan da diçe, ji şeran
navên wan bi tenè dibîne; herwekî Sela-
hedîn di wan şeran da ne westî be. Dawî
tiştekî ko serê xwendevan germ bike tê da

nîne. Tevî vê yekê tinebûna kitêbeke
Çêtir dî vî warî da, hïst ko ez wê bigu-
hêzinie zimanê me.

Heya îro di vî warî da ne-nivîsîna dîrokeke
xweser ù hêja ji bo jîna vî peyayê rohelê
è yekta, bê şik ji dîroknivîsên îslam an ra
kêmiyeke mezin c. Heke ereban ji siltané
xwe ( ew siltanê ko ol ù welatê wan parast )
ra ev qedir ne girti bin jî; divè zanayên
gelé kurd ji serderê xwe ê wek çirayè [1]
ra vè yekê bikin.

Di guhastina kitèbê da heya ko mikûn be emê riya
kintir bigirin, ji ber ko hin qirênên ( minaqe-
seyèn ) bè fêde ez nanivîsîin. Bi tenê qesda
min xulaseya dîroka jîna Selahedîn e.

Herçî not anê şerh, min nivîsîne ù xwediyê
wè berpirsiyariyè me.

sa i,\ «^«rv
GEL Û EŞÎRA Wî

Kurd ne tirk ù nejîereb in; ew qewmekl
ji rein arî ne. Heye ko ji lêveliya ereb ù

farisan gîha bin hev[2].
Kurd di zemanên berê da li ser çiyan

iiyîneke bedcwî dijîn û di navbera welatèn
fa ris ù Asiya biçûk da rùdinistin. Ev gel bi
esebiyela ( ewniî, rêbirî ù talankerî, comerdî,
mêranî, parastî na şerefê ù hezkirina Şeran
wekî erebên cahîliyê bùn. Di van rùçikên
{ sifat ) han da jinên wan, ji mêrên xwe ne bi
sùn da bùn. Heya ko pir jin di nav kurdan
da bi daxistin ù gerandina şeran bi nav ù
deng bùne. Dema ev xurtî ù şerûdî ji kurdan
bâte dilin, hemî mîrekên doré dixwastin pista
xwe bi hevalî û arîkariya wan ù leşkerê xwe
jî bi mêrxasên wan zexim û metîn bikin. Çi
kesê ko kurd jê ra bibùna dest û arîkar, ew
serdest û serfiraz dibùn. Tevî vê xurtiya han
qewmekî dùrî medenryetê bûn,Iê ecêb e serhişk
ù tu caran bindestiya biyaniyan qebûl ne
dikirin[3]. Bi tenê rajêrî ji mezinên xwe ra
dikirin ko ber qebîleyên wan di gerandina soi
ù tevdîrèn xweda.e mîna hikùmeteke xweser
bùn. Çiqas ko qebîleyên wan gelek bùn jî; lê
hemiyan ol ( în) û ziman yek bù.

Bi hikmê jîna bedawetê aşiqên ser! estî ù
serxwebùnê bùn. Herçî zimanê wan îranî û
gelek î nîzîliî farisiyê ye.

(1) Ji lier ko cira ne bi:i xwe lê dora xwe
ronî dike. M^ xwest Selahedîn teşbîhî wè bikin û
welê bù!..

(2) Hevoka paşîn a pèsîn bi birîn dike. Év ji
qelsiya baweriya Dr. Bêlî a der heqê zanîna wî da
ye. Çawan kurdan arî dizane û paşê dixwaze
hêlekê wan bigehîne nijadine din?!.. Xweya ye camêr
di bin te'sîra hîn dîrokniyîsên ereb da maye. Ew
dîroknivîsên ko çaviya Nil gihandine qubeyeke
zimrîdîn!...

(3) Xwazi bi wan kurdên camêr û bi rùmet.
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Hinek diroknivîs gotine ko gava welatê
kurdan bi hikûmeta Farisan va girêdayî bû,
hercar serê xwe li ber hikûmetê hildidan û bê-
diliya melîkên farisan dikirin. Dema ketin bin
destê osmaniyan jî dîsa sîreta xwe ne guhartin
ù ji serxwerabûnan bi sùn da ne man.

Dayîn ( derîbe ) li nik kurdan bi destê
mixtaran tête civandin. Xelkê her gundî da¬

yîna xwe dide mixtar Ci ew jî dide mîr. Pir
caran hin qebîle li mîran radibûn ù gava
pê nikari bûn ji cih bi derdiketin. Bi vî awayî
bûne gelek eşîran û pirên wan wekî ereb û
tirkmanan bi koçeriyê girtin ù bùne xweyî
pez ù dewar.

Kurd di pir rê ù rêzikên xwe da ji tirk¬
manan vediqetin. Herwekî kurd qelenê keçên
xwe digirin; lê tirkman bi ser da didin zava-
yên xwe. Tirkman bi kok ù binyata xwe
dilgir nabin; herçî kurd di vî warî da ji lier
qewmî pirtir vê yekê diparêzin.

Kurd mirovine rûgewir û bejin-navîn in.
Diroknivîs li ser navê gelé kurd ne bùne yek.
Maltebrùn di kitêba xwe a bi navê ( cixrafiya
iinùmî ) da dibèje: « Li çiyayên ZaSros ù
Nîgotîs da hin qewmên bov hene ko bi nav ù^
dengtirè wan gelé Kurl! ye. Ksênefon ji wan
ra, Kardùx; Plùterxos Gordwîn; îmînniir
Qilîn, Kirdawîn ù herç xweyî ce rafiyên dawiyê
jî Kurd gotine.

Dîroknivîsê hêja Cercî Zeydan di kitêba
xwe a ( Tebe^at el umem ) da dibêje:/c Kurd
miletekî kevnar e, di dîroka kevin da bi navê
Kardùx hatine navandin ». Ji nîzikiya van
navan a ji hev ra, xweya dike ko ji bo navê
gelé ki rd lu îxlilaf di navbera dîroknivîsan
da tine bûye. Heye ko fer;ia di navbera zara-
vayên ( lehce ) kurdan da ev ferq êxistiye
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nava binavkirina dîroknivîsan. Na gava mirov
lê hûr dibe, qenc xweya dike ko koka van
navan yek e û hemî vedigerin bêjeyekê; her¬
wekî di zaravayên zimanê erebî da jî ferqine
holê hene.

Li ser navê kurdan jî gelek gotin bûne.
Hinekan gotiye ko kurd bi mana gur e[l].
Ji ber ko di welatê wan da gur pir bûne xelkê
wî welatî holê hatine navandin. Herçî zana û
diroknivîs li ser vê bùne yek ko kurd arî ne.
Ev gel di berê da li çiyayê Hordebanê ù di
navbera Mîdiya û Armeniya da rùdinistin[2],
Pasè di navbera Uicle ù Ferat da bi cih bùn
ko bi vî erdî ra Kurdistan haie golin, anê we-
lalê kurdan. Kurd mirovine hov bûn û di nav
rêl û deviyan da dijîn. Debara wan li ser
xwedîkirina pez û dewaran bû. Piştî ko bi
tirkên hov ra dan ù standin, ji wan hînî dil-
hişkî ù Şerûdiyê bûn.

Tevî ko kurd wekî bedewiyan dijiyan jî,
dîsa hin sinhet dizanîn. Gelekî mêla xwe
didan xwedîkirina bizinên hîtik, cil û cawên
pemboyîn, rîsîn û evirşimîn jî çêdikirin. Bêî
van çêkirina tişlên çermîn û sileh jî hinekî
dizanîn ko ev sinhelên han ji mehcetên beda-
wetè bùn. Ilewcebûnê ev tiştên han bi wan
dane hîn kirin, herwekî xelkên Sùdan û
Efrîka navîn[3].

Ji esîreke vî miletî a mezintir ù bi rûmetir
Selahedîn Osif kurê Necmedîn Eyùb kurê
Şadî kurê Merwan hâte pê. Hinekên dîrok¬
nivîsan ji bo ko kok û reha malbata Selahedîn
bi malbateke mezin va girêdin, ji Merwanê

(1) Ev marin han ne maneyeke kevnar, le inana-
yeke nuh e. Ji bo lirkandina kurdan lirkèn kctnalîst
ev mana ji navê kurd ra dîti bûn. Heye ko Dr. lîêlî
di bin te'sira wè manayè da ma be. Heke ne welê

bûya, tevî ko dibèje « li ser navê
kurd gelek golin bùne » bê vê
gotina ban tiştekî nabèje.

Erê li ser mana navê kunl
gelek gotin bùne; lê piraniya van
manan_li ser bêjeya ( pehlewan )
dibe yek, anê kurd bi ma:".a
peblewan e.

(2) Dr. Bèli nizaniye ko Mèdî jî
birek ji kurdan bùn. Kv liera ban
ji pir kesan ra veşnrtî maye. Lê
ne xwastine bi/.anin ko Mèdî çi
bùne ù bi kù da çûne! .

(3) Dr. liêlî bi vè leşbîba han
gelekî zilm li kurdan kiriye. Kurd
tu caran mîna Sùdaniyan û Efrî-
kiyan nayêne hesibandin. Dema
ko pèsveçûna sinhet li ser qenciya
hesin bû, hîngê hesinè kurdan di
cihanê da bi nav û deng bû.
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BO AGADARÎ
« Govari Ronahî » ù roj-

namegi « Roja-Nù » bi zimanî
kurdi Botan le wilali Sûriyê û

Libnan dereçin. Pêivist e le
hemû kurdéki xwingerm xoy
le ronaki em dû cirage bébés ne-
ka. Abnneyi salaney rojnameke
(2) dinar e, h'eg govarekêş di-
narêk e. Etewi xot bikege be

aboneyan be naw-nişanî xware
we dawagan bike:

Be.ïdn. Kuliyetilhiqûq. Ce¬

nabê Reşid Hac.elan ».
(ielawèj: Jmare 11. Salî 4.

Me ji kovara Gulavêjê
gelek minet e ko kovar ù roj¬
nameyên nie di nav kurdên
Iraqê de propegende kirine û
bi vî awayî şanî hevdûgir-
tineke nijadîn daye. Bi lenê

di agahdariya Gulavêjê de go-
tinek heye ko emê li ser wè
hinekî bisekinin.

Belê Gulavêjê gotiye: « bi
zimanî kurdî Bolan ». Gelo ji
gotina *' kurdiya Botan » niex-
sed çi ye? Bê şik mexsed
kurdiya ko di cihê Bolan de
pê tête axal'lin e.

Ji milclè me re « kurd »

dibéjin ù wek her milelî
ew jî bi zimanekî xweser,
daxêve ù ji wî zimanî re jî
« kurdî » dibéjin. Çi milet çi
ziman her du jî arî ne. Herçî
ziman di nav zimanên arî de
ji Şaxa îranî, ji birê hindo
ewropayi ye.

Dîsan di zimanê me
kurdiyê de herwekî di gelek
zimanên pêşveketî de tête dî-
tîn; zarin hene. Yanî zimanê

me di bin lesîra gelek hêma-
nan (insir) de bi zaran lêk
ve bùye. Ew zar jî di bingehî
de sise ne: zarê bakûr zarê
nîvro ù zarê dumllî. l'erçî zarê
bakur jê re kurdmanci dibéjin.
Yen ko bi d milî laxêvin ew¬

çend lêkilî kurdên kurdmanci-
ziman in ko ji wan re sênc
ù tixùb danîn dişwar e. Herçî
zarê nîvro zimanê kurdên
welaljêrî ye. Heye ko lorî
ù hewremanî jî li gora
batùra ( binye ) xwe bikevin
nav vî zarî. Welatjorî ji vî
zarî re û bi tevayî zimanê
soran dibéjin.

Em bên ser gotina « Kur¬
diya Botan ». Botan wek Soran,
Sêrwan, Behdînan welatekî
Kurdistanê ye û ew der li
wextê berê mîrîtiyek bû; mî¬
rekî lê hikim dikir. Di wî

kalê Selahedîn ra Merwanê Emewî ye gotine[l].
Nizam ko ji bo çi gotinên holê bê mana dibê-
jinl. Ne sert e ko mezinatî ji bav û kalan bigehe
kur û neviyan. Dîrok ji me ra xweş dide zanîn
ko piraniya mezin ù fatihan ji malbatên ne-
xweya rabùne. Ji lewre ne hewce ye em guh
bidin gotinên holê.

Ibin Xeldùn di dîroka xwe da koka Sela¬
hedîn di bavé hevdehan da digehîne Of
el Hemîrî.

Diroknivîs Slanlî - Lînpol li ser Şadiyê
kurê Merwan dibèje; « Ji kalê Selahedîn Şadî
ra tarîxck nîne. Bi lenê a ko der heqê wî
hatiye zanîn cv e ko Şadî destê BehrûzêEEgrîkî
è canecan bù. Ev Ilelirùz evdek bû li Dwênê
dima. l'usé kele xizmela hikûmeta Selçoqî ù tê
da hiliiul lui, heya gîha merkezeke mezin.
Mamoslcyî jî ji şehzadeyên Selçoqiyan ra kir».

Pişlî ko l'elini/. li Dwênê direve diçe nik
sillan Mes'ùdê kurê Melekşah û di xizmeta
siltan da digehe payene bilind, hînga ew ji dişî-
ne pê doslê xwe ê canecan Şadiyê kurê Merwan
tîne cem xwe ù serekî li wir dihêle. Gava
sillanê selçoqî, l'ehrûz bi mihaûzî dişîne

(1) Navbera Merwanê kalê Selahedîn ù Merwanê
Emewî pirtirî car sed sal heye. En ko xwesline
vè gotina vala lêxin guhên xelkê teqez bîra vê
ferqa mezin ne birine.

Bexdayê, dîsa Şadî ji xwe naqetîne û tevî kurên
wî bi xwe ra dibe. Paşê bi gotina Behrûz sil¬
tan, Sadiyê kurê Merwan li Tikrîtê dike walî,
heya li wir diçe rehma Xwedê. Piştî mirina
Şadî, Behrûz kurê wî ê mezin Necmedîn Eyûb
li sùna wî dike walî. îro jî qubeya gora
Şadiyê kurê Merwanê kurd li Tikrîtê heye û
ji xelkê wê ra nas e.

A ko mirov dikare'tê bigehe, Şadî li Ecden-
kan[l] serekê qewmê xwe bûye; lê ne mîr û
ne jî siltan. Tevayiya dîroknivîsan li ser ne-
nasiya bavé Merwan bûne yek.

« Daîret - mearif el Bistanî » di bin bêjeya
Eyùbiyan ra dibêj: «Malbateke kurd e ko Misir
û Şam vekiriye û bi navê dewleta Eyûbî ha¬

tiye nasîn. Ev malbat ji malmezinên kurdan
ù qebileya Rewadî û bavé Heziyan in. Bavé
vê malbatê Necmedîn Eyûb tevî birayê xwe
Esededîn Sêrgi h kurên Şadî li welatê Azer-
bayeanê û bajarê Dwênê hatine dinê. Ew bi
bavé xwe ra hatine Bexdayê û ketine xizmeta
mihafizê wê Micahidedîn Behrûz »,

Ji van gotinên han mirov dikare qencji
hev bi derxîne ko koka Selahedîn li kû hatiye
û çi bûye.

( dûmahîk heye ) OSMAN SEBRÎ

(1) Ecdenkan, di rex bajarê Dwênê da U Azer-
bayeanê dimîne.
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welatî de ji bîstan bêtir eşîr
dijîn ù ji wan eşîran re eşî-
rên Botan dibéjin. Cihê Bolan
di welatê jorîn de ye û ji
lewre xelkê wî bi zarê bakur
yanî bi kurdmancî taxêvin.

Herçî zar, ew jî bi zaravan
li hev vedibin. Ji zaravan re
tixûb nîne. Carina ew ne ji
bajarekî heta bajarekî, lê ji
gundekî heta bi gundekî din
ferqina şanî didin.

Şam, Heleb, Bêrût sê ba-
jarên Sûriyê ne ù di wan her
sê bajaran de jî bi erebî bi
erebîke ko em jê ré sùrî bibêjin
xeber didin. Gava sê peya, şa-
miyek, helebiyek û bêrûtiyek
bi darî hev dikevin û dipeyi-
vin mirov tavil dizane ko yek
î şamî ye, ê din helebî ye û ê

siseyan bêrùtî ye. Ji ber ko
heryekî zaravakî xweser heye
û hin dengan weke hev bi
lêv nakin.

Piştî vê ravekê ( îzah ) em
cardî ji xwe bipirsin ma
« Kurdiya Potan » çi ye?
Zimanê xelkê Bolan kurdî
ye, zarê wan ki rdmancî ye ù

wan zaravakî xweser heye.
Ji lewre botî di nav kurdine
de din ji zimanê xwe kifş dibin
ko bolî ne.

Herçî zimanê kovar ù roj¬
nameyên Sûriyê: Ew kovar ù

rojname bi zarê kurdmancî
têne nivîsandin û nivîsevanên
wan dixebitin ko zimanekî
yekbûyî bînin pê. Ji lewre guh
nadin zaravayên xwe û ji ber
vajî ve wî bi sùn de dihîlin
ù berê xwe didin zimanekî
ayendê î gelemper (imùmî)
û di vê xebatê de ji pirsên
zarine din jî dixwazin fêde-
mend bibin.

Botîtiya van kovar ù rojna-
man di xwediyên wan de ye.

Belê xwediyên wan kovar
û rojnaman bi xwe botî ne.
Lê ew jî di nivîsarên xwe
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DENGÎ GÎTIYÎ TAZE

Heta niho posta Iraqê ji me re « Jîn » ù kovara kurdî
a hêja « Gulavêj » tanîn û em bi wan sa dikirin. îcar vê
posté çavên me.hi kovareke nù bi ronî kirin: DENGÎ GÎTI¬
YÎ TAZE. Gîlî bi mana dinyayê ye. Bi kiirdmaciya] me:
Dengê gîtiya taze yanî Dengê dinya nû.

Kövara me a nù bi her awayî hêja ù sezayî lier pesn û

şikranê ye. Dengê gîtiya taze, kovareke mezin ù biresim e.
Her rùpelê wê bi qasî du rûpelên Ronahiyê ne ù hejmara
wê a siseyan ya ko gihaşle destên me ji 18 rûpel û

sih klîşeyên çeleng hatiye pê.
Ev kovar sefartxana brîlanîya Bexdayê bi xwe derêxisliye

û ev tişt li ser kovarê hatiye nivîsandin. Ev kovar ji aliyê ingili¬
zan ji keurdan re diyarîke mezin û giranbeha ye. Me ji hikûme»
ta qralî gelek minet e û em spasên .xwe en bêpîvan pêşkê.şî wê
dikin û ji kovara me a nû re jiyîneke dirêj ù kamiran hêvî
dikin. Ev e rùpelê kovarê ê pêşîn, bi tîpên me en kurdi:

DENGÎ GÎTIYÎ TAZE
KOWARÊKÎ MANGANE YE, LE LAYEN BEŞÎ PEYWENDÎ GEŞTI-
YEWE, LE BALYOZXANEYÎ BRITANI DA LE HEXDA DEREHÊNRÎ.

TAWERÛK
1 Penca rastî tir le barey brîtanyayî gewre we Tewfîq Wehbî
i) Qezay dîze kewt le Gùze Tewfîq \Vehbî

Wird bùnewey cîhan le dijwariyekanî cîhan Şêx Hesen Me'rïifi:î
15 Dêmanet be xêr
16 Al, şewe, maman
17 Geştîke le xnrtikanî brîtanî
18 Sur Con Malkolem
23 Şihrekî Rencûrî Şihrekî Mîrza Maref
24 Serkewtinî Çerçil
2ô Piyawèk le deway tifen^'e we
'M Lawendenewcy Zîn
IÎ2 Şihrekanî MelikulUelaniî Sine
;W Mister îdin siyasiyekî rast e

37 Pispor, aza, şarcza
IÎ9 Se piyawi aza
-12 Destùrî zimanî kurdî
4i) _ Nèwiskî qewniewayî siyasî ù spayî niangî
4S Hacî Ehmed

Şêx Khmed Xenî
Kake lïesïd
Kake Keşîd
Hiziiî Mikriyanî

Ehmed Şikrî
Şîrzad
Tewfîq Wehbî
Tewfî(| Wehbî
Evdilqadir Hesiuel
Tewfîq Wehbî
lliznî Mikriyanî
Tewfîq Wehbî
Tewfîq Wehbî
Tewfîq Wehbî

Ji mile din di hejmara Gulvaja meha Kanùna-pasîn de
mijde ù spasek heye. Welé dixuye Gulavêj ji aliyê kaxezê ve,
heta niho di tengiyê de bû. Vê paşiyê nîmînendekî brîtanî bi
navê Mr. Greys rabù ù kaxeza Gulavêjê zêde kiriye. Em jî
bi gulavêjê re ji Mr. Grevs re spanan dikin.

v. 	 :	
de zaravayê xwe tucaran eske¬

rê nakin. Eşkere bikirina
diviya bù li sùna ( rabù ù

çêbù ) ( rabî û çêbî ) bînivî-
sandana.

Em gelek spasan ji kovara

4Ö5

	 J
me a hêja ù giram re dikin
ko ew rê xistiye ber me û bi
vê hôncelê me çêl li zar ù
zimanê kovar ù rojnameyên
xwe kir.

RON'AHi
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EXBAR-EL-HERB \ 2» KANÛNA-PAŞÎN
19U. HEJMAR 53 l"

Xelk ji Welatê
Kurdistanê ê çiyayîn
û spehî tişline hindik
dizanin. Ji ber ko
siûda vî welatî di ~=""
neşiiyata te kêm e. Di heqê wî de kêm
tişt hatine nivîsandin û wesfê wt ne
hatiye hildan.

Herçî teşkîlata siyasî* di vî warî de
jî siùda vi welatî disan ne ewçend qenc
e. Kurdên ko mixdarê wan di navbera
heşt u neh milyonan de ye, welatê wan
ê çiyayîn û sêgoşe di navbeyna Tirkiyê,
Isan û Iraqê de hatiye lêk vekirin.
Bireki kurdan di Sûriyê de û éline piçûk
di deverine din de dijin. Li Iraqê qe¬

derê milyonekê ne.
Kurd ji nijadê arî ne. Wesfîne

wan en xweser hene. Zimanê wan
dimine fatïsi)'è; lê ew bi tu awayî nakeve
nîzingî erebiyê.

Kurd bi mêraniyê têne wesif-dan
û di nav miletèn dinyayê de, bi bastùra
( binye ) bedena xwe miletê qewîntir
têne hesêb ù bi xwe jî pê iftixar dikin.

Rùyê erdê Kurdistana Iraqê bi qasî
Skoçlandè ye. Tê de bergehine welê
hene ko çav kêm caran bi tiştan ji wan
spehîtir dikevin. Çiyayine rû t hene ko
bilindiya wan digehe heta 12000 peyî.
Ji serê wan çiyan lehî û robarin dadi¬
kevin ncwal ù navdeştine bijûn yen
kojirél ù darleaman tijî ne.

Kurd di wan navdeştên bijûn û di
lèf û pesai en çiyan en nizim de riz,
ceh, geuini û lier texlît fèkiyan diçinin;
wek j)irliqitl, xox, hejir, zeytûn û alûçan.

Hin gund û bajarên Kurdistanê bi
spehitiya bergehên xwe dikevin ber
çavan. Rewandiz li ser pehnava çiyaki
hatiye ava kirin. Amediya ko bi qub û

minareyéti xwe nas e, li ser girekî bi
çend hezar peyan bilind hatiye danîn.

(1J Exbar-el-herb kovareke propagendê e Ingilîz!
ye. Ev kovar li Mlsirê û bi zimanê erebî dertêt.
Kovarê bi vê bendê ve çend bergehên Kurdistana
Iraqê en spehî jî belav kirine.

16 456

Bajar dikeve raserl
navdşteke dirêj ya
ko digehe heta çiya¬
yên îranê. Ev bajar

"° dimine beledèn efsa-
newî yen ko kitêbên qedîm wesfên wan
dane. Herçi Akire, Pencewin, Koysen-
caq bajarine kiçik lê dilriba û cazibdar
in. Di Kurdistana Iraqê de bajarê me¬

zintir Silêmaniye ye.
Di şûfa kurdan de berî her liştî

çiyayî û qewibûna wan dikeve ber çavan.
Kurd mirovine bitehemil û xudan himet
in, bikevin ber kîjan dişwariyêjî ji heq
dertên. Hetanî îro cilên xwe en nijadin
werdigirin. Destmaleke mezin li serê
xwe wer tînin, çakêt û şerwaline fireh
li xwe dikin. Cawê cilên wan qimaşekî
gij e û wiqimaşî di malén xwe de ew
bi xwe çêdikin. Rengê wan qimaşan bi
piranî vekeri ne. Kurd ji rengên vékirî
hez dikin. Pisté bi xwe. ve dikin. Herçî
ûçikên wan qederê du yardan dirêj in
û wextê wan li zendên xwe dipêçin
ew wek şaşikina dixweyin.

Li Iraqê kurd di ziman û girêdana
xwe de serbest in. Bi gotinên din heqine
wan en mili û nijadin hatine nas kirin.
Bi vè yekê ji cinsiyeta iraqî ji' fède-
niend dibin.

Ji niho de alikî ayenda ( misleqbel )
Kurdistanê xuya dike. Belê Kurdistan
di welatèn rohelatê nîzing de wê
bibe Iswîçra şerqê. Daîra réhesinèn
Iraqê bi hevkariya wezareta nafiê
û hêvotina qeyméqamé texte Iraqê di
çiyayên Kurdistanê de dest bi çêkirina
otêl û mêvanxanan kirine.
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LEHÎSTIKA ŞETRENCÊ
Mîrekî Hindistanê hebû; dilltişk

il zorker. Gelek zilim li xelkè .vive
dikir. Xelkê dora wi dil kirin bi
pend à şiretan miré zorker bînin
ser rê. Ta haoil jê ne kirin. Ji
bervaji ve, mir heçiijèn ko lê tiret
dikirin bi awaki li wan dihale
xezebê û ew diknstin.

Di nav berdevkên mir de i/eki
zana, çeknas hebû. Rabû lêllistiku
şetrencê iead kir » leliistik berpciji
mîrê xwe kir. Mir geleki kêfa .vive
jê re ani.

Mir mirovekî jîr bû. Piştî ko
hini selrcneé bû; hûr Iè megizand
û zani mexsedeke berdevkê wi è

jir lé heye.

Mîr li qada şetrcneê tcmaşa
dikir, dida eqilê xwe à ilidit ko
hereeml sait mezinê liemignn e,

nikare dirêji neyaran bike à liber
xwe bide. Peyayèti dm a ivî i.nili-
dan neyaran û je re berevuni
dikirin û we.vlè ko pegayèn wi
dihalin kiiştin şah dikel dexlèit ilij-
minan n dibû hêsir.

Mir ji vi halj ihrel tj'ul,
rêveçûnn xme bi xelkê xive re
miharl û bû melikeki adil û dilnimn.

Mir dixwrsl berdevkê ::ire
mika/'al liike. Banî wî kir û gol-r:
Thlê ko devê le digire ji min
bixwaze.

Berdevk gol: Ezbeni pişli sa.viya
le min ji le divèl li ijora xiuièn
qada selrcneè genim hidi min. Ez
tlisubè xwe tliztmim.

Mîr keni û gol-ê: Ji zêran, jl
zivnn lisleki bixwaze.

Berdevk pê da erdê n gol:
Ezbeni ev licsi min e.

Mir got belè û berdevk rêkir
nik hisabdaran.

Ilertlevkê jir genimek danî
xtuià pèsin û gol, dil lilljè wi
ilegnin .va/m diivemin li hi vi
atvagi herin hela xaiia lifian.

lli.iabdarnn pişti eend xanan
bi qelemé hisab dikirin; ji ber ko
genim nema di xanan de bi rih
dibûn. Daivigè gihtnilim' Iiejmnrekc
welê ko ew mixdar genim di hetni
Ilinilislanè de pegda ne dibû.

Berdevkê jir, bi vi awagi, der-
seke din ji da miré gewr.

CEMII.É TAC.DO

GULA MIN

Min dî gulek nuh bişkivi
Mizgin li dil bûye bihar
Bilbil digel gui axivî
Dil nù ji xew bûye jiyar.

Gava min 'mizgin daye dil
Te da nema ne derd ù kul
Rabû ji xew liai pèsi gui
Pêçane xwe le car xuniar.

Sed aferîn bo ,wî dili
Érîs hire dêinè gulî
Çarik M genlen herbilî
Hatin sema dêm ù bihar.

Bisk ù guhar hatin sema
Eprî li Ser zilfa ne ma

Dilber li ber min lier we ma

Xani li min bû dost û yar.

Sed ah ji wan çavén cl 1 reş
Biskc'i siyah dèmê di ge.ş
Wan gotinên sîrîn û xwcx
Şerbet ji levan min vexwar.

Şerbet ji ièvan min miji
Heta ko dil jê bû tijî
Qet agirê dil nakujî
Péti li dil da bû hewar.

.Min déni ù gerdan gez kirin
Talanè wan xalan birin
Destan meinik talan kirin
Maçan ji lier der bê jimar.
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('ai uni cm ili danezanên şercvaniyan de dixwînin ko çend
balalirên wan di serekî bcwayî de ketine bebirê lê bin bala¬
firvan hatine xelas kirin. Ma gelo ew balafirvan çawan têne
xelas kirin. Bivê nevê e%x bi melevaniyê nikarin xwe bige-
hînin qeraxan, bi lenê heke şcr di ser perevan re çêbùye û
ew bi xwe jî ketine nîzingî bejê. I.ê heke ketine cibina ji
bejê dur hingê çi dikin?

Tişlê ko dikin ev e: Di lier balafirêjde qayixeke qewçùk
heye.'Wextê balafir baie liiiigaCtin an agir pê ket siwarên wê,
qayixè dinepixînin, berdidin behirê, bi xwe jî bi perasùtan
dadikevin ù li qayixa kewçiïk siwar dibin; herwekî klîşa jorîn
şanî dide. Pişlre balaiirine behrî behirê seh dikin ù heke ew
dîtin dadikevin ù qezajenlî xelas dikin. Carina vapor jî diçin
hawara qezajentiyan. Di qayixa ko klîşa me şanî dide de sê
peya" hene; yek î birindar e.
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LEHÎSTIKA ŞETRENCÊ
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DÎROKA
.1 I N A X A P O L Y O X

BIRÊ DIDÛYAN
SERÈ /'/".ŞV'.V « IIESARA itl.llNÈ,,

Dema gelé Fransiz rabù ser lingan
ù ser.xwerabùyan bera malmezinan ù
peyayên dîn dan, bê revê tiştek li
ber wan nema ù hemî derbasî erdên
hikûmetên dorhelê bûn. Ji ber ko îm-
peralorê Nemsayê Lêopold, biraziyê
melîka Franseyê Marî Antiwanêt bù,
piraniya revokan derbasî Nemsayê
dibûn ù li wir neyariya serxwerabùyan
dikirin. Di birê berî vî da me da bù
zanîn ko ev yeka han di navbera
Fransê ù Nemsayê da bù bù sebeba
şerekî mezin ù lieya serên melîk ù

melîkeyê jî di we rê da çû bùn.
Berî pêşîn Ieşkerê Franseyê li pès

neyaran revî ù heya nemsewiyan xwe
gihandine nîzîka Parîsê. Lê paşê
fransizan namùseke çak rave kirin ù

welatê xwe ji neyaran paqij kirin.
le.şkerê franseyê ê ko devce bû bù ne dixwesl
dev ji neyaran berde; heya nîvê Ewropayê
rapeyî wan kir. Li ser vê xurtiya ko le.şker
rave kirî, hikûmeta Franseyê beyanek li nav
Ewropayê belav kir ko: hikûmeta Franseyê a

nuh hergav dikare di hewara serbeslîxwazan
biçc. Di vî warî da fermanek da fermandarên
leşkeriyê ko arikariya hemî miletèn ko rêwi-
yèn vê rê ne bikin.

Li ser vê beyana han berî hemî hikùmelan
Belçîk ù Sawa xwe dane ser Cimhùriyela Fran¬
seyê. Bi vê yeka han bù ko sersiya tirsê xwe
avèle dilê hikùmela îngilîz ù serekwezîr
Wîliyam Pîl xwe avèle pès." Ïngilîzan qenc
dizanîn ko heke agirê serxwerabûnê' di Fran¬
seyê da veneinire, teqez de gelek fireh bibe.
Ew miletèn ewropayi ko di bin nîrê zînala
(zilm) melîkiyê da bè eman mane de wek
Uelçîk» ù Sawayê xwe bidine ser fransizan ù

an bibin hevalbendèn wan. Ji- bo girtina pêsiya

Vêcar saz bike. Bi vê ramanê bù ko li ser deslên
.sefîrên Ingilîz dengê xwe gîhande hemî hikû¬
metên Ewropayê. Berî hemî hikùmelan îspanya
gubdariya vî dengî kir ù ji bo vekuşlina agirê
serxwerabûnê bù hevalê ingilizan.

" Hîngê welatê Franseyê bi tevayî ne di
deslê serxwerabùyan da bù. Herçî xelkên xêr-
xwazê melîkiyê bi nîvroyê welêt da revî bûn
ù li bajarê Tûlonê hikùmelek çêkiri bûn ko
evhikùmet bi navê kurê melîkê kuştî, Lêwîsê
hevdehan digerandin. Kîjan Fransizê ji ber
zînala scrxwerabùyan bireviya diçù bi wê
hikûmetê disekinî. Hikûmeta Parîsê a nuh
heya wè hîngê ewçend bala xwe ne da bù vê
koma asiyan ù bi şandina hin leşker.li ser wan
ter dikir.

Dema Wilyam Pît dît ko xêrxwazên me¬

lîkiyê di bajarê Tûlonê da bi navê Lwîsê
hevdehan hikùmetek anîne pê ù li pêş hikù¬
mela serxwerabùyan ling didine ber xwe; jê
ra bêviyeke bas çêbù. Bi arîkariyeke çak

vê yekê dîlina hin hevalbend diviya bù. Hemî dikari bù wê hikùmela kiçik li Tûlonê vejîne
melîkên Ewropayê di vê rê da ji Wilyam Pît ù xurt bike. Li ser vê ramanê hikûmetên în-
ne bi su nda bùn; lê ji wan ne dihat. Herçî gilî/. ù Ispanya gotina xwe kirin yek ù destê
serekwezîrê ïngilîzan bi hikinê merkeza hikù- arikariya xwe dirêjî hikùmela Tûlonê kirin.
meta xwe di Ewropayê da, dikari bù vê yekê Di tebaxa 17!Han da stolên van her du
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hikûmetan gihaştin îskela Tû¬
lonê ù bi leşker, xwarin, çek
ù posatan arikariya asiyan
kirin. Bi vê yekê hêviya ïngi¬
lîzan xurt bù ko de bikaribin
agirê serxwerabûnê di welatê
Franseyê da vemirînin.

Di wê demê da bù ko
bextê hikûmeta cimhûriyeta
Franseyê keti bû mîzîna qede¬
rê. Heke hevalbendan zor
bikira, de hikûmeteke melîkî
di bin melîkiya malbata Bor-
bon ( navê malbata melîkên
Franseyê ) da vegeriya Fran¬
seyê û ew xwîna ko gelé
Fransiz di riya serbestî û wek-
heviyê da car salan rijandî de
li tinê biçûya û dîsa welal
têketa bin dest malmezinan û

peyayên dîn.
Lê herçî qeder, ji bo gelé

Fransiz ji daxwaza Wilyam
Pît, comertir bi derket ko di
wê dema dijwar da xelaskarek
gîhand. Xelaskarekî welê ko
ew terma ( kabùs ) dakelî ser
sînga gelé Fransiz rakir.

Hîngê, ji mêj va leskerê
hikûmeta serxwerabùyan dor
H bajarê Tûlonê girli bû. Lê
ji ber ko ïngilîzan tevî heval-
bendê xwe di deryayê ia ari¬
kariya asiyan dikirin; ev dor-
girtina han bêfêde diman.
Çima ko leşker, xwarin, çek û

posât ji hewceyê pirtir jê ra
tanîn û kelehên dora bajêr jî
hemî xurt kiri bûn. Bi vî
awayî asî teng ne dibûn û

gazinda tu kêmasiyan ne di¬
kirin. Herçî hikûmeta serxwe¬
rabùyan, anê cimhûriyet, ji
vê domkirina han gelekî dil-
teng bû bû û lieye ko hêviya

SERÊ ÎTALYA Y Ê

| Serê îlalgayê hêj dom dike û ordiwên hevalbandan ber bi l
t Romagê diçin. Lê ji ber nexiveşiga hewayê, berf û baran !
| ii sermayê ordiwa 'ingilizan a heştan ù ya emêrîkaniyan a t
X pêncan hédika lêbelê bi xurti pès ve diçin. Di vè. seferê de |
î hevalbendan çek û aleline nû bi kar êxisline. Klisa me topeke X

X emêrîkanî bimolor û eskerine ko dadikevin bejê şani didin. -.. .. , .- , ..." X eme.riKam oimotor u esneiine nu uuaiheutii une suai uium.
Ji ji serdestiyê qels dibû. j |

Lê bûyîneke ne di hesêb] da »»««««» mmmmmm»»»»

ew hêviya qels vejand, bajarê Tùlone existe
destê cimhûriyelê û erdê Franseyê ji lové
neyarên der û hundir paqij kir.

Di meha îlona 1793an da émir da bûn
sersemer (yûzbaşî) Napolyon ko hère ser
ûrqeya li bajarê Nîsê. "Riya wî bi bajarê

Tûlonê diket. Ji rasthalineke çak, qumnndare
topavêjan berî rojekê bi birîneke xedar birin¬
dar bû bù û nema dikarî karê xwe bike. Di
wê demê da hatina Napolyon ev kêmasiya
han tije kir ù li wir haie sekinandin; heya qu-
mandarê topavêjan rihet dibe ù lê ser karê xwe.
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Gava Napolyon bala xwe da karê ko jê ra
hatiye sipartin, gelek kêmiyên mezin tê da
ditin. Berê topan da bùn nava bajêr; lê gule-
yên wan xwe -ne digîhandin nîvê rê. Napolvon
rêzika qumandarê berî xwe ne eciband. Berê
topan bi carekê guhazle kelehên dor bajêr; çi
gava ew standin ko topan li S' r wan kelehan
saz bike û pê cengkeştiyên di îskelê da bire-
vîne. Bi vî awayî bajêr ji asiyan ù welêl jî ji
neyaran paqij bike.

îngilîz jî di hêla xwe va li vê yeka han
kang ( xalil ) ne ma bùn. Dema lingên wan bi
erdê Tûlonê keti bû, beri her tişlî keleh bi
topan xurl kiri bùn. Xurliyeke welê ko lier
leşkerekî nikari bù ew keleh vekirana. Lê
bexlê ko hercar ji ïngilîzan ra dibù arîkar,
qey ko vê carê rû ji_ wan diguhasl, ko neya-
rekî wekî Napolyon î jîr, jêhatî ù serhişk
diêxiste pêşberî wan.

Napolyon jî di aliyê xwe va'dijwariya karê
ko girti bù ser xwe bîr dibir. Lê dilê wî ê

mezin ne dixwast li ber lu dijwariyan qels
bimîne; ji ber ko bêjeya « nikarînê» di ferhenga
sersemerê korsîkayi da
tine bû. Çiqas kar ù

xebat li ber wî dijwar
dibûn; dilê wî ewçend
zexim û vêna wî hinde
xurt dibùn. Bi tenê di
pekanîna vî karê han
da ew hewceyi tiştekî
bû ko ew jî selahiyet;
anê di kar ù xebalè
da ew serbest hîştin.
Di eniyeke ko leşkerekî
mezin tê da ù li ser
wî leşkerî du sê gêne¬
rai hebûn, bê şik dengê
sersemereki nedihale
bihîstin û bi rê ù rê-
zana ko wî danîna ne
dihate emel kirin. Tevî
vê yeka berbiçav, Na¬

polyon jî nezabilê ko
ji bo dilxweşiya mezi-
nên xwe dev ji zanîna
xwe a rast berda.

Di roja pêşîn da
gotinên sersemer Na¬
polyon û serle.şkerê
wê eniyê général Karto
li ser tevdîra şer ne
bû bûn yek. Napolvon
xiteya meziuên xwe 	
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Qranê Ingilislanè tacidar Corc. Qran alaya
sagirlên université leflîş dike.

ne dieciband ù ji bo vekirina Tûlonê xi
yeke xweser didane ber wan. Qumandarê fir-
qeya mihendîsan xiteya Napolyon bas didîl.
Lê serleşker Karloyê ko xwe dinepixand û ji
wê pê va tiştek ne dizanî; ne dixwast zanatî
an şarezatiya zabitê topavêj ê bîst û car salî
li ser xwe qebùl bike. Heya rojekê li ser vê
tevdîra han di civîna qumandaran da qirêneke
biçùk bù bù. Napolyon tevdîra xwe bi ser û
ber ji wan ra digot. Hinekan ji haziran mêl-
dariya wî dikirin. Lê « no » gotina général
Karto pêşiya her tişlî digirt. Hîngê jina géné¬
ral gote mêrê xwe: « Dev ji vî xortî berde.
Ez dibînim, di tevdîra şer da ew ji te gelekî
zana ù jêhalîtir e. Bihêle, çawan jê ra xweş e

bila welê bike. Talî çiya bas bibe dé ji te ra
serbilindî bêle zanîn ».

Gotinên holê tiştek ji tevdîra général Karto
ne diguhart. Di wê demê da bû ko ji şandi-
yên milet ( naîb şeib) Xasparan bi rasthatin
çù bù qerargaha leşker û qirêna di navbera
Napolyon û général Karto da bihîsti bû. Gava
şandî Xasporan jî mêldariya Napolyon dike

-= êdî nema Karto serhiş-
kiyê dike, bê gotin
tevdîra Nepolyon qe¬

bûl dike û destê wî
didê(l). Di wê wextê
da bû ko général
Karto xwastin Parîsê
ù général Dûgomyê li
sùna wî bû serleşker.
Herçî Dûgomyêjù arî-
karê]wî général Dutayl
ne wekî Karto dexsok
û nezan bùn. Wan ji
Napolyon ra qedireke
welê mezin digirtin ko
tucaran ew qedir ji
bindestên xwe ra ne
girti bûn.

Piştî ko ji bo tevdîra
şer destê Napolyon jê
ra hâte dayîn, berê du
sed top guhaste keleha
ko di roavayê bajêr da
ïngilîzan xort kiri bû.
Xurtiyeke welê ko na¬

vê wê kiri bûn «]CebeI
Tariqa biçûk». Şer bi
awakî nuh dest pê kiri

(I) Destê wî didê, anê
wî di kira wî da serbest
dihêle.
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~ REWHAN1 Ù BIYANI
JI ME KURDAN ÇI DIXWAZIN? . .

Rewhaniyên me û hin biyaniyên ko di nav
gelé kurd da pir caran digindirin ù dikevin
nav riya me, bi hin kirdeyên gelêrî, piçûk ù

mezin me divarqilînin û digivêşin. Gelek caran
dijwariyè li me û xebala me dikin. Niho ù
berê jî em birîndarê ramanan kirine ù dikin.
Em bi zimanekî tevayî ji wan ra dibéjin ù hêvî
dikin ko ev dilreşî di nav me ù wan da
hêvanekî tirş negire û nebe « tirba sîpî ù

mare qut »...

Berî vê çend pêştevayên wiba haline be¬

lav kirin. Lê mexabin tukesî pax ù perwa pê
ne kiriye. Lewre serî ji guh nayê dagirtin; lê
çav-dilin perda dil tenik dike. Dilê me k. rdèn
welatî, ne ji bo berberiyê.lè ji bo azadiya xwe
ù paraslina ayê cîrari ù nejadên ko di nav me
de ne. Heye ko ew dibéjin; Kuuli.sU.n darê xv. c

BERGEHEK JI COTKARIYA WELATÊ IXGIlJsTANÊ

bigire emê roj bi roj kêmbiha û bê pergal
bimînin; lewre van serhişkiyan dikin.

Mexabin ev xiyalên ha nayêne bîra me.

Défiera stemkariyê ne ketiye çapa hesè me û
ev s ixensazî nakeve ber xana zimanê me.
Nemaze van xêzên reş em li qedera xwe dini-
visin. Hingî me jarî ù bindestî diye; zorkerî û
çavsoriyê li lu nejad ù gelî nakin. Tu kes ni¬
kare neyartiya doza me bike, bi tenê bi dilxweşî
ù camêrî em dibin. Xùyê kurd mîna şêr e.
Gava serdestî hevalê xwe ne dilovan û nerm
in û benga dikevin tengî û bindestiyê zirz û
seri dibin.

Bila tu kes ji destdirêjiya me nelirse; em
he şinas in. Tarîx dilovaniya me berçav dike.
Çawan ko lawê Mi efe, dibèje: « Medî ù îra-
niyan cîianên xwe ji dest Rom û frengan kuta
dikirin, hê ko wan bêxin Lin siya xwe, bi
azadarî ew di]ian. Ji ber vî ji me ra digotin:
( ebna cl ekrad ). Pi.şlî îslanii\etê ji nie re

gotin mewalî, bi mana
ebîd an kedî lê gotin.
Bo çi bêjim, li ber kêlên
mezeran pesin nabe. Ji
xwe bi raslî dilovaniyè
em keti n. Tu kes ( atî
me ji welalè xwe hez
nake. Ji bindestî ù
namûs ù dîn nie terk
dida ù inihacir dibùn.
Gelo xcynî kurd kê
leqeba mihacir wek
qerpal bi sloyê xwe da
kiriye. Heke me jî
wek hevalên xwe biki-
rana di sala lfll8an de
em ji ji bin siya çeqel,
lajiyên" çavzrr kutah
bibana.

Çawa ko ( izcrï
gotiye:
Mislê goyê bè ser ù pa
Mane li ber der ù şeka.

Cizîr: 1I),1,(M4
HESEN HISYAR

bû. Napolyon bi dil ù can xwe da bùyè.
Xwedayîneke welê ko di mecala berika til'ngê
da li pêş neyaran di nav lcşkerê xwe da
bi siwarî diçù ù dihat. Du-sê hesp di bin wî
da hatine kuşlin; tevî wè ji a xwe ne dima.
Her ko hespqk di bin da dihate kuşlin, wî
xwe hîn pirtir nîzîkî neyaran dikir. Heya rojekê
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ewçend nîzîkî neyaran bù ko bi serberzekî
( ntfcrekî ) ingilîz va bi deslelepê [rahîştine
hev ù di binhêla çokê da birîneke mezin lê
bù: lu nema ko ji bo wê birînê lingekî wî
bihata jêkirin. « dùmahîk heye »

OSMAN SEBRl
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CÊWIKÊN
S1YAMÎ EN BI HEV-VE

Gelek jin hene ko cêwikan dilînin. llinan
jî di zikekî de sê, car zaro anîne, heryek bi
serê xwe. Lê cê.vikên siyamî yen ko em îro
dixwazin qala wan bikin; cêwikine bi hev-ve
bùn; bedenine cihê lê bi hev ve zelic î.

Çîrok kevin e; heye ko piraniya xwende¬
vanên me pê dizanin. Lê vê paşiyê me di
kovareke emêrîkanî ù di heqê van cêwikan de
tefsîlatine nù dîline. Em dikin wan berpeyî
xwendevanên xwe bikin.

Cêwinkên siyamî di sala 181 lê de di gun¬
dekî Siyamé de, nîzingî Pankokê, ji diya xwe
bûne.fl] Bavé wan î çînî, diya wan bi nivî
siyamî bù. Lê ji ber ko di Siyamé de bùne,
bi navê cêwikên siyamî deng dane. Navê yekî
Çang û yê ê din îng bû.

Birayên cêwik bi hev re radibûn, rûdiniş-
tin û radiketin. Bi tenê îng ji birayê xwe bi
qasî tilîkê dirêjtir bû. Ji lewre ji Çang re
soline bi piştpehniyine ji yen birayê wî bi
tilîkê bilintir çêdikirin da ko bikarin bi hev re
bi rê ve biçin.

Birayên cêwik di gundê xwe de mirîşk bi
xwedî dikirin û hêk difirotin. Gava yekî dest
bi gotinekê dikir ê din dikarî bû wê gotine
timam bike.

Çang û îng bû bûn 18salî. Rojekê, vapo¬
reke emêrîkanî di bendereke Siyamé de lenger
avêt. Keptan birayên cêwik dîtin, ew qanî
kirin ù bi xwe re birin Emêrîkayê, bajarê
Bostonê. Ji Emêrîkê jî ew birin Ingilterê.
Xelk li wan ecêbmayî diman; diktor li wan
hûr dibûn; digotin xerîbeke xilqetê ne.

Rexma ko bi hev ve zeliqî bûn bi her
karî radibûn. Qederê 10 kîlomêtiran bi rê ve
diçûn, mêlevanî dikirin; çend caran çûn nêçîrê
jî. Gava radizan rûyê xwe didan hev û bêî ko
ko hevûdin hisyar bikin ji alîkî diqulipîn
aliyê din.

Şelîteke goştîn, qederê deh sentîmetiran
dirêj, dora wî qederê 20 sentîmetiran, ew bi
hev re digirtin. Diktoran di heqê wê şelîtê de
gelek tişt gotin ù texmîn kirin. Lê beriya mi¬
rina wan nikari bùn bihatana qerarekê. Piştî
mirina wan gava bedena wan qelaştin hingê
zanîn ko heke şelît di jiyîna wan de bibirana
her du jî wê bimiriyana. Wexlê ko derziyek
di orta selîta goşt re dikirin her du cêwik pev

[1J Ji welatê Sîyamê re îro Teyland dibéjin.
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re pê dihesiyan. Lê heke derzî di aliyê rastê
bikirana hingê bi tenê cêwikê aliyê rastê pê
pihesiya. Li mile çepê jî welê bû.

Di zarotiya xwe de bi xuriyê keti bûn. Di
rojekê de nexweş bù bûn û di rojekê de sax
bûn. Wextê mezin bûn yekî şerab vedixwar
û serxweş diket. Yê ko venedixwar şeraba
birayê wî lê kar ne dikir; weke xwe dima û
li birayê xwe ê serxweş temaşa dikir.

Cêwikên siyamî cardî jî Ingilterê vegeriyan
Emêrîkayê. Gelek père da bûn hev. Lê rêberê
wan père bi xwe re bir û revî û cêwik li erdê
hiştin. Lê birayên cêwik di midekî kurt de
qederê 60,000 riyalî père dane hev ù ne ketin
te'ngiyê.

Li Ingilterê tiştekî ecêb li wan qewimî
bû. Dilê keçikeke bi navê Sofya û ji maleke
qenc bi wan keti bû. Keçikè ew her du bira¬
yên bi hev ve mirovekî bi tenê dihesiband û
dil dikir bi wî mirovî bizewice. Lê diktoran
digot ko ew ne mirovekî bi tenê ne; heryek bi
sei-ê xwe mêrek e. Ji lewre keçikè ew ziwac
bikira wê bibiwa jina du mêran, jina du
biran. Ji ber vê yekê Sofya ji wê ziwacê
geriya.

Di rastiyê de mirovine bi ser xwe bûn.
Herwekî me got yekî şerab vedixwar,
serxweş «diket, ê din pê ne dihesiya. Gava bi
şetrencê dileyistin di lehîstikê de hergav ne
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CÊWIKÊN
S1YAMÎ EN BI HEV-VE

Gelek jin hene ko cêwikan dilînin. llinan
jî di zikekî de sê, car zaro anîne, heryek bi
serê xwe. Lê cê.vikên siyamî yen ko em îro
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[1J Ji welatê Sîyamê re îro Teyland dibéjin.
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di yek flkrê de bùn. Di sala 1847an de gava
serekcimhùrê Emêrîkê dihate bijartin heryekî
dengê xwe da bù namzedekî din.

Dawiyê her du bira zewicîn û heryekî ji
xwe re jinek anî. Belê di sala 1843an de Çang û

îng drwilayeta Karolînê de birayên cêwik du
keç, xwehên"hev, nas ù ji wan hez kiri bûn;
Edelayîd û Sarêan, keçên Yîls. Keçikan jî ji
wan hez kiri bû. Edelaîd bù jina Çang, Sarêan
jî jina îng.

Lê cêwikan bi jinbrayên xwe ne dikirin.
Rabùn ji hev qederê nîv saetê dur du xanî
çêkirin. Her kebanî di xanîkî de dijî. Cêwik
jî bi dor sê rojan di xanîkî ù sê rojan di xa¬

niyê din de diman.
Piştî ziwacê qederê sih salî émir kirin ù

ji wan re 22 zaro çêbùn. îng heft kûr, pêne
keç" hebûn. Jl Çang re jî heft keç û sê kur
çêbù bûn. Tev de zarowine lihevhatî ù jîr. Ji
keç û kurekî pêve, yen ko ker ù lai bùn.

Cêwikan bi cotkariyê mijûl bibùn ù digel

zajr ù zêç ter nan dixwarin. Di sala 1874an ù
li 23ê Kanùna-pasîn di nav du saetan de, li
pey hev mirin. Dibéjin ko Çang şerab vexwari
bû ù di derengiya şevê de, di bin baraneke
xurt de vegeriya bù mal. Welê dixuye bi rê
ve serma hilanî bû. Li ber destê sibehê Çang
hişyar bû bù. Ësek bi sînga wî keti bû. Çang
ji nav cihan rabù ù li ser kursîkî rùnist.
Destê xwe kiri bù sînga xwe û dinalî. Ing
dixwest rakeve. Pev re dan ù standin. Dawiyê
îng birayê xwe kişande nav cihan û raketin.

Piştî du saetan îng hişyar bû û ji kurê
xwe pirsî: « Mamê te Çang çawan e? »

Kurê wî lê vegerand ù got: Cane wî sar
bûye, bawer bike miriye.

îng dest bi girî- kir ù gote jina xwe:
« Èdî ez jî ezê bimirim ». Piştî du saetan îng
jî, yê ko ji tu tiştî ne têşiha, ew jî mir.

Kelaşên |wan di tibiya Fîladelfiyayê
de kelaştin û teşrîh kirin. Çang ji ber
sekta dil miri bû. Herçî îng tu nexwesî lê xuya

diviya bû ji
tirsan miri
be. Teşrîhê
da /anîn ko
heke di ji¬
yîna wan
de selîta
goşt bibira-
naher du jî
dicih de wê
bimirana.

I Eskerùi
brîlani têlèn
bi derzi yen
ko elemanan
veyirti bûn
dibirin û qes¬

ta pêş dikin.

Stohl ht
valbendan di
Pesîfîkê di
berdidin qua
vèn ko japo
nên ew di
destpêka ser i
de bi nişke
gaviijê vegirti
bûn.
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MERÊŞAL

LÛKSENBÛRG
Di sala 1692an de

bû. Merêşal Lûksenbûrg
bi heftê hezar fransizî re
serê ingiliz û holendiyan
dikir. Ew di bin fer-
mandariga Gwigom Do-
ranj de bûn.

Gwiyom neyarekî
xurt û hêja bû. Merêsal
beri bi rojekê ji sedi
bêtir casûs berda bûn
dora qerargaha negarê
xwe. Yek ji wan hali bû
girtin. Zabitên Gwigom
zor dan-ê û jê. re rapore-
ke lihevsiwarkirî dane
nivîsandin û ew sandin
qerargaha merêsal.

Meréyal li gora wê
raporê eskerên xwe xisli
bûn rêza cengê. Gwigom
gê ko rêzika dijminê
xwe dizanî bi spêdê ve li
baskekl wî l qels da ù ew
fkênand. Merêşalê pir,
rexma nexweşiya xwe,
siwar bû, rêzika xwe
guhart li dijmin vegeriga
û piştî sê hicùman ew
şkênand.

Gwigom ji vê şkes-
tinè gelek qehiri bû.
Rojekê gole xelkê: Ezê
zora wt qofi kengê
bibim.

Merêsal gava ev
bihtst got: Ma ji kû
dizane ko ez qof im;
tucaran wt ez ji par re
ne dltime.

Dl rûpele 17 an de bi vè sernanè nivîsar ù klîşeyek heye.
Klîşeyên jorîn ji xelaskirina balafirvanën qezajentî şanî didin.

' A pôsin: Balaflreke bejê li rûyê beliirê û di nav qayiiieke
kewçûk de dalafirvanekî qezajenlî dîtiye û bi bêtêlê elani daye

' molorboteke; motorbot jî hatiye hawara qezajentî.
A didowan: Ev klîse moLorbokeke xaça sor şanî dide.

Ev inotorbot di behira Manşê de ye. Di vê niotorbotè de bêtêlek,
derman, xwarin, cil û tiştine din yen ko ji qezajentiyan re divêtin
hene. Qezajentî piştî ko xwe ji balafirê tavêjin ù li qayixa kewçûk
siwar dibin heke rastî van vaporên xaça sor tên, li wan siwar
dibin û bi bêtêlê elam didin merkezê. Heke birçî ne dixwin
vedixwin; birindar xwe derman jî dikin. Di vê navê de hawara
wan têt û qezajentî vedigerin bejê.

Kiriyariya Ronahiyê
Ji bo Sûriyê 10 lireyén suri Ji bo welatèn din lîrekî ingilîzî ù nlv
Xwedî û gerïnendeyê berpirsiyar : Celadet Alî Bedir-Xan. Şam Sûriyê

Directeur Prepriétaire: Djéladet Aali Bedir-Khan. DamasSyrie
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BI VÊ HËJMARÊ DE

Quling û Rovî
Cegerxwîn
Jin û mêr
Ma m Hirç
Napolyon
Dr. Rweylot

Gula Kirasdirîhayî
Selahedîn
General an Çawîş
Hindik Rindik
Dengè Xortan
Ziman

Qertel û Silêman
Nijad

Hinek jî henek
Gazind û hêvî

Çîrokbêj
Hisênê Emîn
Emoyê Cilînî
Sebrî Bradîm
Osman Sebrî
Bişarê Segman

M. Xidir Mizûrî
Osman Sebrî
Hesenê Mistê
Xeberguhêz
Hisênê Emîn
Osman Sebrî
Ronahî

T. Hho Bêduhî
Yarîker
Dilkulê Doskî

CEGERXWÎN
Cegerxwîn tu pir xwenda yl, ji ritba alima yl
Cegerxwîn kir welenparêz, tû faire kurda yl.
Bi şihrên xwe le hişyar kir, gelek xortê di razayl,
Bi xêrel û himêta le, hin jê bûne fedayi.

Tu şairkî pir hêja yî, qiyametè tê tonek zêr
Tu laiq î l'oxûra te, xwîn birêjin hezar mêr.
Çi b'kine îro, mayî bêdeng, êdi me j'te ne ma xêr
Çi qewimî ji mitala tev de mane ser-berjêr.

Ji nav mêla tu rabûgt, ewil şaçik te qetand
Bi şihrên xwe eqqa milî, meqamê bas te siland.
Şohrela x-re li imûmê, Kurdistanê te gerand,
Sed mixabin û hegf Iro, le dengê xwe vemirand.

Te din berda ji ber eşqa xwe t mili le lerk da,
Ji ber golin û galgalê, şêx û mêla te t ik da.
Pişti vêna bi xebata ji bo kurda tê sewq da.
Ez ditirsim ev ji berda, vê ji min re meraq da.

Ser hilîne eg Cegerxwîn, xew bi kêri te nagé.
Rabe ser xwe, qîra bide derkeve ji lenhagê.
îrsad bike li nav kurda, ser kêfa bû neragé;
Ma laiq e xelk bibêjin, Cegerxwîn çu fenagê.

Bi vê şihrê ji xwendevan re guman çênebê go Cegerxwîn wefal
bûye; şikir ciu sax Ci rihet e.\ Ev ji ber go vê pêlê mijûl e;
bêdeng, bêxebat maye; ji bona îqaza wî ye.

Qetrani: 9/1/19U HISÊNÊ EMÎN

ÇÎROKA KURDMANCÎ:

QULING Û ROVÎ
Carekê qulingek û rovigek bûn doslên hev.

Rovî gote quling; were mata min, mehvanî.
Quling go, bas e, û çû mala rovî.

Rovl rabû tastê ji quling re çêkir. Taçtiya
rovî hewdel bû, yani ard di nêv avê de kelan-
di bû. Rovl hewdel ani vala kir ser tehteke
pehin. Rovi gote quling; kerem bike tastê. Qu¬

ling çû li ser tehtê, hewdel digel rovi xwar. Rovl
gelek xwar. Quling nikari bû bixwit. Rovi gote
quling, bira rabe em biçi li wetenê mi bigerihî,da
tu cihê mi bibinî. Qulig rabû digel rovi çû li
cihê wl gerihan. Cihê rovî hemî diti bûn, stirl
bûn, dar bûn. Pirtikên quling hemû bi wan di-
riya ve man. Quling êdi nikaril bifirit. Bi şev

derdiket, diçêrt, heta pirtikên
_^_____ wi wek berê hatin, temam bûn.

Rojekê quling rabû çû
cem rovi û got ê: bira vêca
lu were em biçi mala min
mehvanî »

Rovi rabû digel quling çû.
Quling jt rabû hinek nok di
nêv avê da pehtin. Quling gote
rovî: « de bira kerem bike bix¬
we. » Rovî çû ser tehtê bi zima¬
nê xwe alast, zimanê wi şewiti.
Quling bi ntkilé xwe nok hemî
ber hev kirin, xwarin. Quling
gote rovî: eg bira lu jl were
em biçi cihê min bibinî. Rovî
gote quling, bas e em biçi bige-
rî. Quling gote rovî were li ser
pista mi rûne. Rovî çû li ser
pista quling rùnist. Quling ftri,
xwe bilind kir, deweranek da
xwe, xwe gelek bilind kir.
Pasê gole rovl: lu gelek din¬
yayê dibini? Rovî golê: « Belê
ez temam dinyayê dibînim.»
Quling deweranek di da xwe
û dtsa ji rovî pirs kir, go:
lu gelek dingagê dibînî ? Rovi
go: ez nîvka dinyayê dibînim.
Quling deweraneke dî da xwe
û ji rovl pirsl: tu dingagê ça¬

wan dibini ? Rovi go: Ez he-
niya gage beş dibinim.

Quling gote rovi: Bira mile
min ê rastê qeriml, xwe bide
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ser mile min ê çepê.

Rovi xwe da ser mile çepê,
quling mile xwe ji ber nizim
kir, rovî ket. Rovî dihate xwar
û dia dikir digo: ya rebt cihkt
nerm, ya rebt cihkt nerm

Zarokên gundekî çû bûn
ber karikên xwe; ew diçêran-
din. Dilin rovi ji jor ve tel,
dikevit. Zaro iirsihan revîn,
kulavê xwe li cih de histin.
Bi hes kirina Xwedê rovi ket
ser kulav. Rovî kulav avête
ser pista xwe, çû.

Rovî rastî hirçekê hat.
Hirçê got ê: « mam rovî te ev

kulav ji kû anige ? » Rovî go:
Min bi xwe çêkirige, fûehên
Ozimè jl, wek min nizanin
kulava çêkin.

Hirçê got: Mam rovl ez

hêvî dikim tu gekl ji min re
jl çêkt

Rovl go: Bas e, lê belê
divêl tu du bizinên qeletv ji
min re bînl, derê kuna min da,
êz hiriya wa ji te re bikim
kulav.

Hirçê du nêri ji pezê ko.
çera girtin, kuştin, laşê wa ji
rovî re anîn, arî rovî kir û
nêrt êxistin kuna rovi de.

Pistî deh rojka hirçê rovl
dit û got ê: Mamê rovî te ku¬
lavê min temam kiriye.

Rouf go: Min hiri şişliye
lê hêj ziwa ne bûye

Hirç çû heta çend rojka,
pasê disa rovl dit û got: « Ha
man rovl hêj kulav temam ne
bûge? »

Rovî go min jeniye lê hêj
çênekiriye.

Bi vî awayi mideké hiri
û rovl hevûdi gerandin.

Pasê dîsa rojekê hirç qesta
rovl kir ko jê pirsigariya kula¬
vê xwe bikit.

Rovi çû ket kuna xwe û li
hirçê vegerand: Heçt ko bawer
dikin. ko ji rovl êrmisali çêdi-
bin divêl gelek li heviga kula¬
vê xwe bimtnin.
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Di sala 1925an de şagirlên Kênbrîçê ji xwe re firqcke balafirvaniyè
çêkiri bùn û di wexlên xwe en vala de hînî balafirvaniyè dibûn.
Wexte bû ser ew sagirlên ha bi lalîmeke hindik bûne balafarvanine
serevanî û daketin; hêj"_raslir, hilkişiyan qada ser. Klisa me dido¬

wan ji wan sagirtan sanl dide.

Herkes dizane ko madenên hêja di zikê erdê de veşartl ne. Mihenditine
pispor wan kesif dikin; erd qui dikin, di zikê erdê de zèrzeminan çêdi¬
kin digehin cewhera maden. Herwekî klisa me janî dide emele di

wan zèrzeminan de dixebitin.
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ZARAVAYÊ SCRGEÇt

JIN Û MÊR
MÊRÊ KO BI JINA XWE RE NAN NAXWE

Mîrza Emoyê Cilini, xwendevanekî me i
hêja vê paşiyê hati bû Şamê. Rojekê
Mr. Emo ez ziyaret kiri bûm. Wexlê
Emo li nik min bû Çemsîd ji min re
du şûşe antn û got: « yadê dibèje, ji
kerema xwe vê şûşa piçûk ji a mezin
dagirt ». Min kovikeke kaxez çêkir û

ji diga Çemsîd re sûse dagirt. Min bala
xwe da û dît ko Emo ev tişl ne eci-
bandi bû û li min bi çavine heyirî di¬
nihêrt. Min, bi ken, gote «Emo: Emo ji
mêrê ko ji jina- xwe re sûşan dadigire
çi xêr çêdibe ». Emo kenî, lê li min
vegerand. Piştl gaveké Mr. Emo çîroka

jêrîn gote min û ftkira xwe di vi îsi de
pê eskerê kir.

C. A. B.

Zilamek hebû, ji desta Diyarbekirê, ji
gundê Rêbûlê; berî şêsl heflê salî. Navê
wî Mihemed bû.

Xelayî li deşta Diyarbekrê çêbû. Ra¬

bû ew zilam û pîreka xwe bi hev sèwirin,
gotin, li welatê me giranî çêbûye ù li
welatê beriya Mêrdinê erzani hej'c; ka
em herine karekî bikin ji xwe re, ida-
rekê bibinin.

Zilam şûr û mirtalê xwe hilanî, pîrek
jt lihêf û palasa xwe li pista xwe kirin;
birê ketin hatin welatê Mêrdinê, ser ka-
niya Emer axa.

Mêrik ji pîreka xwe re gol, ka cm
rûnin nanê xwe bixwin. Gava ku rùnis-

Yekî ji wan zilaman gote hevalê xwe,
ya meriv em nikarin vî merivî tazî bikin.
Hevalên wî jê pirsîn, cire? Wî gote heva¬
lê xwe, hon wi nabinin çawan rûnişti3re
ser kani3'ê û nanê xwe dixwe ù pîreka
wi çûye dùrî wi û pista xwe dayi-yê; ew
ji nanê xwe dixwe. Ew zilamè ko bi
pîreka xwe re nan naxwe ew zilam tu-
cara nayê pis kirin.

Ewan zilaman xebera hevalê xwe ne
kirin, rabûn halin ser meriv, wî û jina
wi tazî bikin.

Pista mêrik li wan û berê jinikê li
wan bû u mêrik ew nediditin. Gava ji¬
nikê ew ditin, ji mêrê xwe re got: Vaye
pêne şeş zilamè xerab hatin; wê me tazî
bikin.

Mêrik gote: Rira bên; hela ez ter
nanê xwe bixwim. Gava ter nanê xwe
xwar û devê xwe paqij kir, simbêlê xwe
bada, rahişte şûr û mirtalê xwe û ba
dizan kir û gote wan: Ez ne ew meriv
im ku hon mi lazi bikin û şûr û mirtalê
mi ji mi bistînin.

Ewa meriva gole hevdû, Ev zilam ne
zilameki xirab e; cm herin wî tazî bikin
ïi hevdû bikujin qezake mezin wê çêbibê.

Rabûn bani wî kirin, bext dan
hevdû û çûn cem wî zilamî ù bûn braké
hevdû.

Mexsed zilamè ko hi pireka xwe re
nan "bixwê tu xêrjê çênabê.

EMOYÊ CILÎNÎ

Ronahî Ji çîroka Mîrza Emo dixuge ko
Mihemedè rêbûlt mêrekê qenc bû; ji ber ko bi

tin, mêrik rûnişt ser kaniyê û jinik jina xwe re nan ne dixwar. Lê disa ji çiroka
dûri wî rûnişt û pista xwe da-yê û nanê Mr. Emo xugadike ko ew mêrê qenc gê ko bi

jina xwe re nan ne dixwar pirsa xwe bi jina
xwe dixist û pê disêwrî. Yê ko dişêwire divêt
carina jî ji ga şêwirdara xweji bikit.

xwe dixwar,
Di pis t re dîtin, pêne şeş zilamè

eşqiya ji bo diziyè û xerabiyê di seij wan
re bûn. Wan xwe bixwe ji hev re got,
vaye zilamek û pîrekek hatine ser kaniyê
rûniştine û nanê xwe dixwin. Ka em
herin sûr û mirtalê wî jê bistînin û wi
tazî bikin.
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Zilamek hebû, li gundê
Zêdika. Rabû çû çiyayê Cûdi,
nêçîrê. Koviyek kuşt; lê bû
mexrib. Çû sikeftekê, ji xwe
re hinek ji gostê xwe birast û
xwar; tivinga xwe kir bin serê xwe û raza.

Hirçekê pêjna wi kir û hat hundirê sikeflê.
Hêdî, hirçê rahist tivinga wî û li tehtê
da; hûr-hûri kir. Rahist deslê mêrik, ew hişyar
kir ù bire xiste kuna gi hirç tê de disekini.
Hirçê jê re da zanin gi mêrik hère cem.

Mêrik, salekê li cem hirçê di qulê de ma.
Du çêlt ji hirçê re çêbûn; yek nêr, yek mê.
Weke insan bûn; lê xwerî bi pirç bûn.

Rojekê, hirç çû bû çolê û derê kunê li
zilamè xwe ne girti bû. Mêrik reviya hal gundê
xwe, Zêdika. Hirç hat kunê; nerî zilamè wê
ne li wir e. Rabû, her dû zarokê xwe hilgir¬
tin û li ser çopa mêrik meşiga û hat gund.

Zilamè wê li ser banê camigê rûniştt bû.
Zarokê gund golin va ge hirçek hat. Zilamè
wê got, heiçi reste bid-é kuslina min li ser e.

Hirç hat ser banê camigê, sê cara tif kir riwê
zilèm û çêliyê nêr da wi ù a mê ji nue re
hist û pir.

Kurik mezin bû, bù zilam. Rojekê du xu¬
lam hatin; du sifre xwarin li ser desté wan e.

Mam-hirç jî li devê deri sekini bù; rahişt her
du sifre ji destê xulama girt; her du jl xwa¬
rin. Mam-hirç di pê re pirsî; gotin ew xwarin
yen koçegîrê ( pehlewan ) mîr bùn.

SERPÊHATI |
s MAM-HIRÇ |
tjrrxn-avxrrfri'jn-m'jyrmayï-xn'jn'xriixn

Goçeglrê mîr, li cem mir
giligê xwe kirin, golin xula¬
man sîva me ne anîne, em
ji birçina kuslin. Mir şande
dû xulaman, pirsî ji wan,

çima goçegir bê xwarin mane. Xulama got, me
şîva wa anî bû, lê Mam-hirç ji destê me girt
û şîva her diwan ji xwar. Mam-hirç xulamê
axê Zêdika bû.

Mîr délai hildêra nav bajêr go, bêje sibe
segran e, emê herin Çemê cihiwa. Mîr gote
Mam-hirç: Eger tu pehlewan t, tu kari be bi
her du pehlewanê mi, ezê li gor dilê te bidim
te. Tu nikari be ezê te û axê te bikujim.

Mam-hirç go, mi qebûl e; her du pehlewan,
hergek bi desleki girt û her du ji dan erdê
û kuştin.

Mîr go te çi divê? Mam-hirç go, mi erdê
Zerberistê divê; ji bo gi wexlê em bên Cizîrê
bi evarê re, emê li wir dênin; da gi tukes zilm
û ta li me nekin.

Niha nebigê Mam-hirç li Zêdika, li desta
Silopiga hene. Sebrî bi xwe ji Rehaniyê, ji
desta Silopiga ge. îro li Amûdê feqe ye.

15H/19U SEBRÎ BRAHÎM
RONAHÎ Herwekî bi xwe gotiye Sebrî silopî

i;e, lê welê dixuye li beriyê mezin bùye û zarê xwe
ê bingehin hilnaniye; lê gê beriyê ji bi temamî ne
girtiye. Ji lewre bi zareki tevlîhev ù navîn dibèje û
dinivisîne. Herçî çîrok heke xelkê Silopiyan jê
enirîne bila gazindên xwe, ne ji me lê ji hem-
şehrigê xwe bikin. .

m ^^,^^.^^^^ 	 'âssa
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JÎNA NAPOLYON
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Dûmahtka hejmara 2San
Gava ïngilîzan guhartina awayê

Ser ù xiteya qumandarê topan dît, bîr
birin ko di kû da lê ketine. Wan jî
bi topên heyîbê dilovanî guleyên topan
bi ser Napolyon û Ieşkerê wî da
barandin. Agirê topan ê ko ïngilîzan
bi ser leşkerê fransiz da dibarand
ewçend î xurt bû ko zebaniyên
dùjehê nikari bûn xwe li ber ragirin.
Di wargehè topavêjan da bihustek
erd ne hîştin ko çend gule tê da b;
cih ne kirin. Vî agirê xurt û bê dilo¬
vanî, tirsêxist dilê topavêjên Napolyon
û hinek jê revîn. Napolyon tirsî ko
en mayî jî bidin ser şopa hevalên
xwe, hînga hilkişî ser Iûleya topekê
û li topavêjan holê kire qîr:

« Çi qewimîl qey tirs gîha dilê
topavêjên me?l..»

Bi vê gotine topavêjên mayî dil
girtin û en revî bi Sun da vegerîn ser
karê xwe. Dema her kes vegerî cihê
xwe, bê ko en revî fihêtkar bike, bi dengekî
bilind gote wan:

« Ez î bawer bûm ko birek ji çêliyên
Franseyê di ber destê min da dixebitin ».

Hîn bi vê gotine jî ter ne kir; ji bo ko bi
carekê riya revê ji wan bistîne got:

« Bila yekî nivîszan bê, da. ko emirekî
binivîse »

Di- nav topavêjan da serberzek bi derket
û çû li pêşberê wî rawestî û gotê binivîse:

« Ji niha û pê du navê vê betarya han,
betariya mêrxasan e ».

Hîn serberz bêjeya dawiyê ne qedandi bû
ko guleyeke topê Ai peşberê wî û Napolyon
li erdê ket û bêrek ax bi ser kaxeza ko dinivî-
stn kir. Serberzê camêr bê ko bitertile bi
rûkî biken dibèje: « S pas ji Xwedê rai bi vê
guleya han em ji westîna zihakirina nivîsanê
xilas kirin ».

Ev gotina han gelekî ji kêfa Napolyon hat.
Pêşdetirji bîr ne kir ko wî serberzi bike
zabit, Ew serberzê ko navê wî Jûno bû,
heya dawiya émir bi Napolyon ra ma; heya
bû marêşal û dûk.

Piştî ko Napolyon bi gotinên xwe en
canvejtn leşkerê xwe dihêvotin (hêvotin.teşwîq)

6

û sergerm dikirin; bi du sed top agirê dûjeheke
birastî bi ser serê neyarên xwe da dirijand
û xwe diêxisle xeterê. Dawî saeta êrîşê hat;
ew êrîşa ko dixwast pê pergala leşkerê ingilîz
belav bike û wan di Cebel-Tariqa biçûk da
biderxîne.

Di nîvê şeva kanûna pêşin 1793 an da, di nav
gurmîna ewran, şîrqîna birûskan û gujîna
baraneke xurt da Napolyon şareta êrişê da.
Du saet bi ser dane çùn ko lies! hezar gule
avête nîveka Cebel ïariqa biçûk û axa wê
kelehê ser ù bin kir. Lê Ingilîz, herwekî bi
xwinsariya xwe hatine nasîn, di bin wî agirî
da çav didan taliya êrişê. Çiqas topek xirabe
dibûn yeke din diêxistin şûnê.

Çend saetan şer holê berve xurtiyê çû.
Leşkerê Fransiz di tariya şevê û nava gurmîna
topan da xwe gihandine ber devê topênjîngilîzan,
Hinde bê dilovanî xwe davetin ser neyaran ko
wekî perê daran radiweşîn. Çiqas dimirin,
Napolyon ewqasî din diêxist sùna wan û her
pêş da kut dikirin. Çal û çeperên ïngilîzan ji
cendekên fransizan tije bûn û dîsa bayé êrişê
sist ne bû. Dawî ïngilîzan dest li ber xwe
berdan û di bin tariya şevê da bi sedan kuştl
û birîndar li pê xwe hîştin û ji kelehê bi
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derketin. Hîn ew bi temamî ne kişiya bûn ko
leşkerê Napolyon di nav qorên dijmin ra xwe
gihandine bilindcihén kelehê û ala sêrengîn tê
daçikandin. Hînga Napolyon zivirî ser général
Dùgomiye ù gotê: « Ezbenî êdî hère di nivîna
xwe da bi dilekî rihet razè ù binive. Herçî
Tûlon kete destê me ».

Yek ji nivîsevanên ïngilîzan bi navê Skot
der heqê vî şerî dibèje: Di nav wê şeva
tariya ko tê da bi hezaran leşker can didan ù
rûyê qada şer bi xwînê dihate avdan, di nav
ax û enîn, xwîn û hêstiran da slêrka bextê
Napolyon çirisî! ..

Bi girtina fransizan a Cebel-Tariqa biçûk
şer ne qediya bû. Vêcar Napolyon berê topên
xwe bi carekê guhazti bûn ser avahiyên Tûlonê.
Heke berê topên fransizan bi tenê agirên xwe
bi ser serên neyaran da dirijandin; vê carê
topên ïngilîzan en ko keti bùn dest jî berî da
bûn bajêr ù wek lanetê mirin û malkambaxî
bi ser xelkê bajêr da dibarandin. Dema bù
sibe û tîrijên rojê xwe berdane erdê, di nav
rê, kùçe û kplanên bajêr da nêhrekeke ( nêh-
rek, menzere ) kirêt dikete ber çavên mirov.
Gavek erd tine bù ko cendeUek dudu, an peng-
xwînin tê da ne ketana ber çavên nêrevanan.
Çi taxa ko riya guleyên topan pê keti bù, tê
da bi çend cihan şewat radibù. Xelkê bajêr

ne dizanîn ko rastî çi belayê hatine.
Piştî ko ïngilîzan keleh berdan û Napol¬

yon berê hemî topan guhaste ser bajêr, xelk
hemî wek pezê ko gur di nav keve ji xaniyan
bi der keti bûn. Wê hîngê bû ko di kùçe û
kolanan da bi guleyên topan ber hewa dibûn.
Şewatêjî rê ne dida ko vegerin poxanên'xwe.
Xelkê bajêr mezin, biçûk tev da çû bûn saxa
deryayê û hêviya felata xwe di stùla Ingilîz
da didîtin.

Piştî ko ro helat, Napolyon berê hemî topan
guhaste ser stolê. Ji Cebel-Tariqa biçûk fesala
avêtina stûlê gelekî e xweş bû. Dema emîralê
stûlê lord Haw dît ala sêrengîn li ser kelehê
pêl didiye, wî zanî ko bajarê Tûlonê kete destê
fransizan. Êdî li ber guleyên topên Napolyon
rawestîn bê fêde bû. Hebû ko bi ser da çend
perce cenkeşlî jî bidana der û dilê Napolyon
hîn xweştir bibùya.. Ji bo ko ev yeka han ne¬

be, emîral zùka émir da stùlê û lenger hildan
ko bi rê kevin.

Gava xelkê bajêr dît stùl bi rê dikeve, di
her hêlekê va berê xwe danê; da ko ji leşkerê
Napolyon bifilitin. Lê stùla sondxwariyan bê
leşkerê ko hilda ser pista xwe nikari bû ji btst
hezarî pirtir rakirana. En mayî di nav lepên
leşkerê cimhûriyetê da hiştin.

General Dùgomiye bi Napolyon va gelekî

(1) Di çemê Tegmis de masîvanî. Teymis çemekî Ingilistanê ye. Bi vî çemi Londrê digehe behira Monté.
(2) Vaporeke barkêş bi 10500 loni'jnezin ji destagaheke emêrikani dadikeve behirê.
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xwe westand ko leşker
neheqiyê li xelkê bajêr neke.
Lê di vî warî da kesî nikari
bû pêşiya leşkerê serxwerabù¬
yan bigirtana. Hîn bêhna ser¬

xwerabûnê di riya lolê da bi
temamî ji leşkerê cimhûriyetê
dihat û di vê riya han da tu
gotin û emiran ew ji daxwaza
wan a kirêt bi şûn da ne
didan. Ew kesên ko ji ber
şewat û guleyên topan filitî
bûn jî bi singoyên leşkerê
cimhûriyêgîhane kuştiyên şer.

Piştî şerê Tûlonê Napol¬
yon gelekî kete çav général
Dùgomiye û qet ji xwe ne
diqetand. Der heqê wî
raporeke gelekî çak da hikû¬
metê û piştî ko hemî qenciyên
wî tê da jimartin, jê ra dayîna
ritba mîrlîwa ( général ) jî
xwest. General rapora xwe bi
vê hevokê temam kir:

« Vî xortî pêş da bidin
û dilxweş bikin. Na gava we 	
ne kir, ewê bi xwe bi pêş keve ».

Hikûmetê li ser pesin û salixdana Dùgo¬
miye Napolyon kir général û şandine nav
leşkerê îtilyayê, bin destê général Dûmerbiyon.

Berî ko Napolyon bibe général, rojekê tevî
général Dùgomiye çû bû Marsîlyayê û milên
wan di hev da digeriyan. Hinekan ji nasên
général ev kira han pir bê fesal dîti bûn. Çima
ko di irfa leşkerî da ne dirist e ko yûzbaşiyek

\Eskerên heualbendan di cihinejîtalyayê^én çiyaijîn^de çek\ù posalên xwe
jrfi pista néstîran de dignhêsînin. Eve qefleyek di\gundekî bombaronkiri de.
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bi destê générale xwe bigire û pê ra bigere.
Nemaze zabitekî bîst û car salî !..

Hînga' yekî ji wan nasan bi tewiz gote
général: « Ev zabitok kî ye û di kû da kete
destê te ? I. » Wê çaxê général bi dilekî xurt
li nasê xwe vegerand û got: « Navê vî zaMlî
Napolyon Bonapart e. Ew di hesara Tû¬
lonê da kete dest min ko vegirtina Tûlonê
her bi zanîn û mêraniya wî hâte pê. Rojek

dé were ko hûnê bibînin ev
zabitok dé ji peyayên me en
mezin bidengtir be ».

Napolyon jî ev qenciya
Dùgomiye ji bîr ne kir. Heya
dema mirina xwe jî navê wî
tevî navê xêrxwazan êxist wesi-
yeta xwe û hinek ji mîrasa
xwe jê ra veqetand. Herçî
randîXasparan e, Napolyon ew
hîn pirtir teqdîr kiriye û

der heqê wî da ev gotin kiriye:
« Dergehê riya pêşveçûnê di
hesara Tûlonê da Xasparan
li min vekir ». Napolyon ew
peya bû ko kirên kesî, çi çê,
çi xirab, ji bîr ne dikirin.

OSMAN SEBRÎ
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Dïû IWlflOT
Min bala xwe da ù dît ko hetanî iro di Rona¬

hiyê de her texlît nivîsar belav bùne.-jibilî
çirokên polisl. Heye ko xwedigê Ronahigê ne
ewçend megildarê van nivîsaran c. Lê bi min
be, divêl çirokên polisi ji di Ronahiyê de
cihekî xwe peyda bikin. Ji wan çîrokan re
ji xwendevan hene. Ji mile din pèsveçùna zima¬
nê me bi nivîsandina her tcxlil nivîsar lêne pê.

Çikokên polisî ji awaki nivîsandine şani didin.
Ji lewre me dil kir ko wi awayi ji di
zimanê xwe de biceribînin. ji xtve ev awa
ji hemiyan siviktir û hêsanitir e. Xwende-
vanê ko dixwaze bêî ko xwe biwestine wextê
xwe derbas bike bi vê nivîsarê kèfxwes dibe.
Ji xwe meyildarên van nivîsaran, çîrokine
holê di zimanine din de dixwinin. Bila ca¬

rekê van çîrokan bi kurdmanci jî bixwînin.
Çiroka ko em dixwazin berpeyî xwendevanên xwe

bikin biserhaliyekc Şerlok Holmes e. Şerlok
Holmes poliseki ingilîzî î sirî bû. Biserhatiyên
wî di her zimanê alemê de haline belav
kirin. Divêt piraniya xwendevanên me navê
Holmes bihîsti bin û hin biserhaliyên wî ji
xwendi bin.

Şeriok Holmes heval û bcrdesliyek hebû; digolin-ê
Wetsin. Ev çîrok Welsin bi xwe qise kiriye
û gotiye: B. S.

Meheke Nîsanê bù. Bi spêdê ve ez hişyar
bù bûm. Şerlok Holmes li hêla serê texte min
sekinî bû ù li min dinihêrt. Gava min Şerlok
Holmes li ber serê xwe dît, min da xwe ù ez
li ser pista xwe rabùm. Jê re ne adet bû zû
hişyar be; heta derengiya rojê radiket. Diviya
bû tiştekî mihim qewimî biwa.

Holmes gote min: Ez gelek esefnak im ko
min tu di vî wextî de hişyar kirî. Lê min
nikarî bù bi awakî din bikira.

Ez kenîm û min got: Ma çi li me qewimî;
agir bi xaniyê me ket?...

Holmes: Xanimeke ciwan (;esta me kiriye.
V5%lê dixuye. ko gelek xemxwar e ù misîbetin
lê qewimîne. Di oda mêvanan de rùnistiye.
Min dil kir ko em bi hev re guhdariya wê
xanimê bikin.

Min da xwe, ez rabùm û di çend deqîqan
de min cilên xwe wergirtin û bi Holmes re
bi darî xanimê ketim. Holn.es got-ê:

Roja te xweş banù; ti bi xêr hatî. Ez
Şerlok Holmes im; ev jî hevalê min ê ezîz
Wetsin e. Tu dikarî her tiştî ji pêş wî ve
bibêjî. Lê te xêr e, ez dibînim ko tu direcifî,
gelo te sar e; em agir dadin.

Baniwê got: Ne ji ber sermayê ez direcifim
Lê ji ber çi 7

Ji ber tirsê...
Baniwê rùyê xwe bi tùleke reş girti bû

û hela hingê ew ji ber rûyê xwe ranekiri bû.

Wextê ew rakir me zanî ko mêvana me jini¬
kekê sih salî bù û ji niho de spî bi pora wê
keti bù û ji qermîçekên rûyê wê xuya dikir
ko jinik di heycaneke mezin de bû.

Holmes got-ê: Xanim xwe ewçend aciz
meke; Xwedê kerîm e, salé ezê dermanè der¬
dê te bibînim.

Jinikê got: Mîrza tu nizanî ez di çi halî
de me; tiştê ko hâte serê min ne hâte serê
tukesî. Heke te ez ji tariya ko ez tê de pûyan
im, derêxistim, $alê ezê bikarim ji bin barê
te rabim. îro bi min re tu tişt nîne. Di vê
çendê de ez dikim bizewicim, hingê min père
de hebit.

Holmes: Min ji te tu tişt navê. Heke min
işê te safî kir, emelê min bi xwe mikafata
min e. Bi tenê min ji te divêt tu îşê xwe ji
min re digel her kit-kitê bidî zanîn; qenc bidî
eqilê xwe ù tu tiştî ji bîr nekî.

Jinikê: Navê min Hêlên Stonêr e. Ez digel
zirbavê xwe dijîm. Zirbavê min ji malbateke
kevin e; ji malbata Rweylot. Ji xwe ji wê
malbatê, jê pê ve kes ne maye.

Holmes serê xwe hejand û got: ev nav ji
min re ne î nenas e.

Jinikê: Ev malbat yek ji malbatên Ingilterê
en dewlementir bû. Lê niho tu tiştê wan ne
maye; ji çend donim erd û qesrekê pê ve.
Qesirekê kevinare,' berî du sed û hin salan
haie ava kirin. Lê ew jî di bin barê rehneke
giran de ye. Qesir di eyalela Sariyê di Stok-
moranê de ye. Di wexlê bavé zirbavê min de
hêj çend père hebûn. Wîewjî xwarin û gava
dît ko ji kurê wî re tiştek ne maye "rabû ew
xiste dibistana tibiyê û ew kire diktor. Pistî
mirina bavé wî zirbavê min rabû çû Hindista¬
nê ù li wêj derê bi bijîşkiyê mijûl bû. Rojekê
li xulamê xwe è hindî hâte xezebê; li wî xist
û mêrik mir. Zirbavê min midekî dirêj li hep-
sê ma û jê vegeriya Ingiller.\

Dr. Rwe.. lot gava li Hindistanê bû diya
min. biya général Stonêr, ji xwe re anî bû.
Hingê ez ù xweha xwe Cùlya; em her du jî
du-salî bûn. Diya me em cêwik anî bûn. Piştî
vegera me a Ingilterê bi çend salan diya me
emirê Xwedê kir. Zirbavê me em birin Stok-
moranê û em digel wî di qesira pêşiyên wî de
diman.

Diya me hemî malê xwe ji mêrê xwe re
hişti bù. Hi şertê ko li me binêre û wextê ko
em biewicin ji heiyekê re çaryeka wî bidê.
Hatina malên diya min li salé digihaşte hezar
zêrên ingilîzî. Debara me ù ya zirbavê me pê
çêdibû ù me tengî ne dikişand. Lê zirbavê
me, hero xulqê xwe hêj bêtir teng dikir. Ji xwe
xelkê malbata wî tev de welê bûn. Ewçend
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bi kerb û xezeb bûn ko
xelkê ji wan re digot
dînin. Herçî zirbavê me
piştî ko saline dirêj di
germa Hindistanê de
derbas kirin yekcar bù
bû esebî. Rojê pê de
derî li xwe digirt û bi
tena xwe di oda xwe
de rùdinist, bi gundiyan
re şer dikir; hetanî îro
jî holê ye.

Dr. Rweylot gelek
hej heywanên Hindis¬
tanê kiri bùn. Bi xwe
re şîp ù meymùnek anîn
ù ew berdan erdê qe¬

sirê. Gundî ji wan aciz
in; lê çi bikin, nikarin
dengê xwe bikin; ji Dr.
dilirsin.

Me melek hebù; di
bajarê Ilaroyê de rùdi¬
nist. Zirbavê me destùra
me dida ù em carina diçûn ziyareta wê. Xweha
min di mala mêla min de rastî zabiteki behri-
yê hat ù hevûdin hebandin; nîşan bùn. I ê

beriya roja dawelè bi du heftan tişlekî ecêb li
me qewimî.

Di qesira zirbavê me, di qala jêrîn de se ode
hene. Di yekê de Dr. di a din ez rùdinim. Di
a siseyan de xweha min rùdinist. Ev ber sê
ode jî ji hev cihê, yanî ne ijulêrî hev in.
Deriyên wan lev de li lîwanckè vediliin, Di
wê şeva çifl de zirbavê nie zùka vekisiya oda
xwe ù deri li xwegirl. Lê me dizanî ko ne çû
bù raketinê. .li ber ko dûyê lilina va ko zir¬
bavê me diki. and xweha min ewçend aciz kiri
bù ko C.ùlva haie nik min ù midekî em bi hev
re mijûl bur.

Saet bù bù yanzdtli; xweha min dikir
vegerê oda xwe. Gava gihaslc ber derî li min
zivirî ù pirsî: Ka bêje min llélèn, di van çend
şevan de le dengê zilamckî vê ko clifîkand ne
bihisliye

Min lê vegerand ù gol: Xo
Xliewa min: lîerî çend s:\an, li her destê

sibê, li sael siseyan min fiknndinek bihîsl.
Min bala xwe da; lê min nizanî ji oda rex an
ji bexçê dihat. Te ne bihîsl.?

Min: Min qet tu lişl ne bihî.st. Kî zane
heye ko dengê cinan bù.

Li ser vê gotine em her du jî kenîn û
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Deryavanine brîtani hînî mixabera bi alan dibin.

Cûlya çù oda xwe. Min jî derî li xwe girt.
Şerlok Holmes got bajiù Stonêré: We her¬

gav derî li xwe digirt?
Stonêré: Belê, min ji we re ne goli bû ko

Dr. Rweylot şîp . ù meymùnek hebù û ew
serbest digeriyan.

Holmes: Heq di destên we de ye.

Stonêré Şeveke reş û tarî bù, bakî xurt
hebù ù baran dibarî. Ji nişkekê ve min dengek
bihîsl; délire xweha min bù. Ez rabùm ser
xwe ù derketim lîwanê. Di lîwanê de fîkan-
dinek wek fîkandina ko xweha min wesfê wê
da bù, bi g hê min ve bù. Di pey wê re
dengekî din, wek şingîniya zencîrekê dihate
hihîstin; qey yekî tiştekî hesinîn da bû erdê. Di
vê navê de min dengekî din seh kir. Mifle di
kilîla deriyê xweha min de digeriya. Min xwe
da derî; ez ketim hundir. Xweha min li ber
sêlùna derî bù. Xwe gihandi bû wê derê, mifte
di nav kilîlê de gerandi bû û hew. Belê li ber
derî keti bù erdê. Min kir ko ez wê rakim.
Wek mirovê ko bi layê keti be, direcifî û nema
dikarî bù ji piyan bisekine. Dixwest liştekî
bibêje; lê zimanê wê ne digeriya, Bi lenê ev
her du pirs ji devên wê derketin: « Şelîteke
belek » Çend caran bi destên xwe oda diktor
şanî da. Min kir ko ez herim û zirbavê xwe
bînim. llêj min gavek ve avêti bû ko ewî ji
derî ve da. Çend dilop kunyak xistin devê
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Deryavanine brîtani hînî mixabera bi alan dibin.
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xweha min û Şande pey bijîşk. Lê heyhat...
Holmes ştexaliya wê birî ù jê pirsî: Tu ji

xwe ewle yt ko te dengekî fîkandinê ù yê zen-
cîrê bihîsl?

Banû Stönêr: Mislentiq jî ev tist ji min pir¬
sî bù, Belê ez dibêjim ko min ew deng.bihîs-
tine. Lê ez ji kû zanim heye ko ji ber ba ù

ftrlinê ez şaş im
Holmes: Cilên xweha te lê bùn?
Stonêr: No, cil ji xwe kiri bûn û kirasê

şevê wergirli bû. Di destê wê ê rastê de kib¬
rîteke şewitî ù di deslê wê ê çepê de elbika
kirbrîtê hebû.

Holmes: Jê dixuye ko gava lê qewimî li
elbika kibrîtê geriya ù kibrîtek pêxistiye.
Mlstentiq gihaşle çi qerar ù netîcê?

Stonêr: Mislentiq di tehqîqata xwe de kûr
lêxist, Lê sebeba mirina xweha. min dernexist.
Li ser sehdebùna inin zanî ko deriyê odê girtî
bù. Herçî pencerê ew jî bi qerasên giran ji

xuya

bù.

par re girtî bûn. Ji cane xweha min
dikir ko tukesî jî dest ne da bù-yê.

Holmes: Işê jehré?...
Stonêr: Tebîb cane wè qelaşt, lê hùr

lê tu Şop\ jehré xuya ne kir.
Holmes: Yanî sebeba mirina wê bi 1 1 awa¬

yî ne hâte seh kirin.
Stonêr: Belê, ne haie seh kirin
Holmes:)Kerem ke, çîroka xwe bibe serî.
Stonêr: Ev bûne du sal ko xweha min çù

, rehmeta Xwedê. Pijlî mirina xweha minjiyîn
li min yekcar tehil bù bû. Di tenaliiyê de ez
gelek aciz dibùm. Vè paşiyê doslekî me bi
navê l'ersî Érmîlag ji min pirsî heke ez dixwa¬
zi m bibim jina wî. Em wî camêrî ji mêj ve nas
dikin. Min qîm pê anî; zirbavê min jî berê kir.

Berî du rojan zirbavê min di qesirê de bin
tamîr dane çêkirin. Di vê navê <'e dîwarekî
oda min şeqitî; ez bêgav mam ù min guhast
oda xweha xwe a rehmelî û ez di texte wê de
dinivistim.

Şevêdî, li ber destê sibê, ez bi fîkandinekê
hişyar bùm, pisk ew fîkandina ko mirina xwe¬
ha min elam da bû, Ez rabùm, min cira vê"
xist, di nav odê de geriyam; lê min tiştek ne
dît. Ko li min bû sibe, min da xwe û ez ha¬

tim nik te.
Holmes: Te gelek qenc kir, got û bihinekê

damayî ma; dida eqilê xwe. Piştî gavekê gote
keçikè: Divêt îro em herin Stokmoranê ù bêî
ko zirbavê te bi me bihese em wan odan bibinin-

Stonêr: Ji xwe dilê zirbavê min hebû ko
tro dakeve bajêr. Honê bi rahetî bikarin bi îşê
xwe mijûl bibin.

Holmes: Bas e, emê tev de herin Stokmo¬
ranê. Tiwê bi xwe çi bikî?

Stonêr: Hemîn ez hatime bajêr. Ilin îşên
min hene, ezê wan pêk binim û bi trêna nîvro
ezê vegerim gund.

Banù Stonêr rabù, rûyê xwe bi îzara xwe
a stùr girt; xalir ji haziran xwest û bi rê ket.

Holmes ji hevalê xwe pirsî: Çi dikeve serê
te YVetsin, ez dibînim, işekî kûr ù xeternak e.

Wetsin: Belè îşekî kûr ù zehmet e, her der
girtî, dengekî fikandinê, zencîrek dikeve erdê.

Em di vê şlexaliyê de bùn ko derî ji niş-
kekevê vebù ù zilamekî bejinbilind li me der
bû. Pistî ko çavên xwe li me gerand, bi denge¬
kî hişk gote me: Iiï ji we Holmesje?

Holmes lê vegerand: Şerlok Holmes ez bi
xwe me. Lê min cenabê te nas ne kir.

Zilamè bejinbilind: EzJ)r. Rweylot im, ji
Stokmoranê.

Holmes: Niho me hevdù nas kir, kerem
bike rùne

Rweylot: Min navê ez rûnim, ka ji min re
bibêje; zirkeça min niho ji hire derket. Belê
min da bù pey. Ji boyî çi hati bù nik te û ji
te re çi gol?

Holmes: (bi xwînsariyè ) Ecêb, dinya sar
e, di vî çaxî de ev serma ne dihate bîré.

Rweylot: (bi kerb) Tu dixwazî ji min xelas
bibî: Ez te nas dikim ù dizanim tu çi melùn î.

Holmes ( bi ken ) Çi mirovekî xwe;-sihbetî.
Digel vê hindê heke bi hemtê xwe ji cem min
derketi ji le re çêtir e.

Dr: No beriya ko liste ko min niyel kiriye
ez ji le re bibêjim, min ew ji te rené got, naçim.
Hav ji xwe hebe ù xwe têkilî îşê min meke.
Ez mirovekî xeternak im; qenc li min binêre.

Dr Rweylol rotikê hesinîn yê ko li ber
tiflkè bù girt ù ew tewand û gote Holmes «Care¬
kê din ji le re dibêjim, te hay ji xwe hebe... »

hesin avête tiûkê ù terka me da, çû.
Holmes, gote min: Çi mirovekî zirav e.

Herçend ez bi qasî wî bilind ù bi dest û lep
nebim jî xwezî kulmên min biceribandana;
herhal hînî ti:tekî dibù. Lê bi hatina xwe nav
di me da, emê çêtir bixebitin. Niho em herin
oda xwarinê, xwirîniya xwe bişkênînin; ezêjê
herim civata bijîşkan.

Wextê Holmes vegeriya bû mal saet.jîbû
bù yek. Holmes gote hevalê xwe Wetsin:

Min wesiyelnama jinikê dît. Li gora
wesiyetnamê piştî ziwaca keçikan ji Dr. Rwey¬
lot re salé ji 500 zêrî bêtir' tiştek namîne; ev
jî têra wî nake. Êdî îşê me ne li hire lê li
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Stokmoranê ye. Hûr-mûrên me bide hev; em
bi rê bikevin. Heke le-şejderba xwe jî bi xwe re
anî min ji te gelek minet e.

Em li trênê siwar bùn ù gava em gihàstin
gund, em li otêla gund a tekane peya bùn û
piştî ko me bihna xwe da, olêlçî ji me re
erebeyek anî; em lê siwar bûn û me berê xwe
da qesra Dr. Rweylot. Em qederê d i sê

kîlomêtiran bi rê ve çùn. Ji dur ve di nav da¬

ran de qesrekê xuya kir. Erebeçî ew şanî me
da ù got: Eve, qesira Dr. Rweylot.

Holmes gote erebeçî, em dixwazin hinekî
jî bi peyarî herin, û em ji erebê peya bûn û

me da nav zeviyan. Gava me nîzingî li qesirê
kir çavên me bi banù Stonêré ketin. Li hêviya
me bû. Stonêré gava em dîtin ber bi me ve
hat ù bi ken gote me:

Ez bê s;'bir li hêviya we bùm. Dr. Rwey¬
lot çûye bajêr ù beriya êvarê venagere.

Holmes: Em pê dizanin û bi dîtina wî jî
şerefyab bùn.

Holmes tistê ko bi me reçêbù bù, bi çend
gotinan, ji banù Stonêré re da zanîn. Gonê Sto¬

nêré guhêrî ù bi dengekî heyecanamîz got:
Xwedê min ji şerê wî bisitirîne.

Holmes: Divêt em lezê bidin xwe ù ode-
yên ko te wesfê wan dane me divêt em
bi bînin.

Em kelin hundirê qesirê; qesirekê kevn re
ù bi depdepe. Holmes li derî ù penceran û

li her derên qesirê hùr dibû. Em gihaşli bûn
lîwana ko deriyên her sê odan lê vedibûn,
Holmes li wan nihêrt, oda pêjîn şanî wê da
û gote Stonêré:

Ev oda te ye, a navîn oda xweha te a

rehmetî, a siseyan jî oda Dr. e, ne we ye?
Stonêré: Belê we ye; bi tenê ez niho di oda

xweha xwe de radikevim, ji ber ko di oda
min de tamîrat hene. Lê nizanim ji wan ta-
mîratan re hewce hebù. An ev tamîrat hêncet
in da ko çendakê ez di oda xweha xwe de
rakevim.

Holmes: Belê ev gotin di cihê xwe de ye;
heye ko...

Em ji nû ve derketin derve. Holmes gote
Stonêré: Niho min ji te divêt tu herî oda xwe,
penceran bigirî û qerasan bidî ber,

Stonêré welê kir. Holmes bi her awayî
ceriband; pencerê ne dihatin wkirin. Holmes
bi pertavsoja xwe jî li wan hûr bû; lê jê jî tu
netîce ne xiste destên xwe.

Em vegeriyan hundirê qesirê ù ketin oda
ko banû Stonêr îro tê de radiket, oda ko
xweha wê tê de miri bù. Odeke piçûk; banê
wê ne ewçend bilind. Di kuncikekê de dola-
beke cilan, di alîkî din de texlekî teng, du qene-
feyên heyzeran û li erdê mehfûrek. Tekbe-
rên odê hemî ev bûn. Holmes bi diqeteke
mezin çavên . xwe li her tişt û li her milên
odê digerand. Holmes werîsê ko li rex textî
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GULA KIRASDIRIHAYÎ

Mir imlMin Ronahi xwend;
hejmara (22) sala (3). Min xwe
dit heçweki ez di behestekè de.
Di behesta min de hezar rez û
cinik ù bax wên hene, hemî rez
û bax û cinîk ji gulan û riha-
nan û fèqi di pir in. Demê ez

heiîme baxê « Hindik Rindik »
bêna nêrgiz û helal û binefşan
dilê min ges kir.

Lê demê ez tê de digeriham
guh didim, nalnalek wê lêd ji
dur. Dinêrim gulesoreke wa di-
girit û dinalit. Min jê re gol:
« Gula délai tu bog çi dikey
girt ? » Gulê ji miti re got:
« Na xwe, çima Ronahiyê
kirasê dirihayî kir ber min û

ez sandim nav dinê ? » Min jê

re got: « Çi xeydiye? ». Gulê
got: «Çetva xelkê biganî wê min
bibinin û wê lumeg mim bikin».
Min got gulê: « Di kû d-rê de

kirasê te dirihage ». Gulê gol
« Tu ê dibini » Berê xwe di¬

dim dibînim xeberguhêzê délai
goiige:

( Ji bet ê de di kilêbên giga-
nasiyê de me ditiye ko giyagine
goslxwer hene; wan giyan pel
an kulilkine di sikité fîncanê de

hene. Devên wan kulilkan ve-
kiri ne., h. p. )

Min di ki êbên giyanaiigê
de dîlige ko ev giyayên gosl¬
xwer belg wên hene wek finca-
nan Ne ko kulîlk hene, wek
golina xeberguhêz. Ingilîs je

re dibéjin « Pitcher plant »
leskilek din ji wan hene jê re
dibéjin « Nepenlhis » êk din
jê re dibéjin « Drosera ». Ev
xefkén mes û mozan in. Bi
erebî jê ra dibéjin « Qanisetul-
heserat ». Di eslên xwe de belk
in; kulilkên giyan aida nin.

Dûmahîkè min gole gule-
sora xwe: «Neke giri ez de bêjim
Ronahigê da kirasê te nû bi¬

kit ». Gulê got: « Ne, ez de her
kim giri, hela kirasê min nù
dibil ».

Hùvi dikim kirasê gulê nû
bikin da nekit giri.

M. XIDIR MIZÛRÎ

Ronahi Me ji Mirza XidirîMizi'iri
gelek minet e ko ev xelel ji me re
rast kir. Lê em gazindan ji Xeber¬
guhêzê pir dikin ko listén ji zanîna
xwe der bêî ko seh bike dinivisine ù
belav dike.

bû şanî da ù gote banù Stonêré.
Xuya ye, ev werîsê zengilekî ye. Zen¬

gil bi xwe li kû ye?
Stonêré: Di oda xadimê de.
Holmes: Lê welê dixuye ko zengil nù

hatiye danîn. Ji ber ko li gora tekberèn odê
en din werîs di rengekî nù de xuya dike.

Stonêré: Belê xebera te ye; ev bùne du
sal ko zengil hatiye danîn.

Holmes: Li ser daxwaza xweha le.
Stonêré: No, ji ber ko lucaran min ne

ditiye ko xweha min pè emel kiri be.
Holmes b: çavên xwe da pey werîsê ko

di dîwêr re bi hewa diket ù di kulekekè re
derbas dibù. Paşê .'-erê werîs giri ù ew kişand.
Holmes li rùyên haziran nihêrt ù got:

Ecêb bi vî werîsî ve lu zingil ne girê¬
dayî ye. Werîs di ki lekê de bi xelekê ve gi¬

rêdayî ye.
Monêrê: Me çawan hela niho bala xwe

ne da bù-yê?....
Holmes: Beiê di vè odê de tişlinc xerîb

hene. Mesela heke ev kulek ji bo guharlina
hewa odê hatiye çêkirin diviya ho di dîwarê
ko dide bexçê de bihala çêkirin; ne ko di dî¬

warê ko dide odeke din....
Stonêré: Ji xwe ev kulek jî vè paşiyê

hâte çêkirin, berê nîn bù. Wextê ko di odê
de tamîratin çêkirin...

Holmes: Tamîratine ecêb, zengilekî derewîn,
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kulekekè hewayê ya ko nade hewayê. Niho
divêl em li odeyên din hûr bibin.

Em derbasî oda Dr. Rweylot bûn. Odeke
mezin; lê bi sadegî raxislî. Textek; li ser
refekê kitêbine tevlîhev, gelekê wan kilê-
bine ilmî. Qenefeyek, çend kursî, maseke
girover, dolabeke hesinîn. I'olrresli tekbercn
odê hûr bû. Holmes bi destê xwe li dolabê
da ù got: Ma tê de çi heye?

Kaxezèn zirbavê min
-- Pisingek tè de nebil?

Çi fikireke xerîb..
Ka fedkire hire

Holmes rahişle misînè ko li ser dolabê
bù û ew pêş me kir. Di misînî de şîr hebû.

Slonêrê: Li cem me lu pising nînin. Lê
herwekî min ji we re goli bù, me Şîp û

meymùnek heye
Holmes: Belê te ji me re goli bû. Ji xwe

şîp ji pisingê hinek meztir e. Lê şîrê ko
di vî misînî diçe nakeve serê min ko têra wî
bike. Nemaze tistek heye, ez dixwazin lê hûr
bibim.

Holmes li ber kursî sekinî, li ser telikan
rùnist, kûrsî ù di pey re qenefe seh kir. Wex¬
lê îşê xwe lemam kir, şelîtek bi destî ve
rabù ù gote haziran:

Ev şelît, zolek çerm e, pê seyan girê-
didin. Lê ecêb cire ev holê li hev herbiliye û
bûye girêk girêk,
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Holmes hin:k sekini, qey
tiştek dida eqilê xwe. Pistre,
heçko bi tenê ji nefşa xwe re
bigota, mirmirî ù got: Mirovê ko
jîrî û zanîna xwe di riya xera-
biyê de bi kar lêxe jê xeter-
naklir kes nîne.

Em tev de ji qesirê der¬
ketin ù di ser çîmênên mèrgê
re digeriyan. Holmes gote banù
Stonêré: Divêt tu qenc guh
bidî gr tinên min ù bi şîretên
min ve biçî.

Stonêré: Ez di bin emirê
te de me.

Holmes: Divêt ez ù hevalê
xwe, emê şeva xwe di oda te
de biborînin.

Stonêré, hinek heyirî lê
nîhèrt ù gol: Ez hati bùm nik
te da tu ji min re sira mirina
xweha min ke.it' bikî. Di vê
babetê de te tiştek ne gole min.

Holmes: Ji ber ko delêle¬
tên wê hêj bi temamî ne
ketine destên min

Stonêré: Tu dixwazî ko
hon îşev di oda min de bi-
mînin. Honê tê de çi bikin?

Holmes: Emê li wî dengê
ko lu aciz kirî hùr bibin.
Wexlê zirbavê te hal bi hênceta
ko serê le lê:.e, divêl tu jê
xalir bixwazî ù berî oda ko
berê lu tè de radiketî û li
zirbavê xwe gi hdar bibî. Wex¬
tê ko wî jî xwe karî nivistinè
kir cira xwe bidî ber pencerê
ù bi wî awayi elam bidî me
ko Dr. Rweylot xwe kişandiye
oda xwe. Em îşê xwe dizanin. Êdî divêt em
ji hev veqetin. Heke Dr. Rweylot em bi hev re
dîtin îşê me ji serî heta binî xerab dibe. Bi
xatirê te û sîretên min ji bîr meke.

v .m 	 « 	 	 ~« aag* .^\ n -^ i

TRIMBÊLLKE ORDIW 1 Hi Ş7U.V DI NIV LCHIYÊ DE BI RÈ VE DIÇE

Em vegeriya bùn otêlê ù me li riya Dr.
Rweylot djpan. Hingûraşevê dadiket, Dr. hal,
li erebekê^siwar bù ù berê xwe da qesirê. Min
ù Holmes me li ser îşê xwe xeber dida. Belê,
di navbera her du odan da qulek, -werîsekî
daliqandî ù jinika ko di texte xwe de raketiye
ji nişkekê ve dimire. Me ev hemî digihandin
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Ordiwa emêrikani a pènaui di bin berf û baranê de qesta Romayê dike.

hev lê em ne digihaştin netîcekê.
Em li mêrga qesirê bûn û me guhdariya

îşaretê dikir. Saet bû bù yanzdeh. Di pence-
reke qesirê de çirayekê xuya kir. Holmes gote
min, ev e îşaret, ji oda navîn têt.

Me mêrg qedandi bû ù em keli bùn nav
daran. Ji nişkekê ve tiştekî xwe ji daran avêt
erdê, di nav giyan de meşiya û di tariya şevê
di winda bù. Min gole Holmes: Te- dît?...

Holmes bi ken gote min: Xelkê Vê qesirê
lebayine ecêb in; ew meymûn bù.

Min di dilê xwe de digot, ka şîp li kù ye,
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nebe ko xwe bavêje ser me. Em gihaşti bûn
ber pencera ko cira lê bû. Holmes cira rakir ù
ket hundir. Min da pey.

Holmes pencerê girt, cira danî ser masê,
nîzingî li min kir û hêdîka; oie min: dengekî
piçûk îşê me tev de xerab dike. Divêt em çirê
jî vemirînin da ko di kulekê re ronahiya oda
rex xwe bikarin bibînin.

Ode weke xwe bû, tu ti.şl lê ne hati bû
guhartin. Holmes li ser text rùnist, ez jî li ser
qenefê rûnişlim. Min sejderba xwe danî bù rex
xwe. Holmes rotikek bi xwe re anî bù. Wîjî
ew kire tenişla xwe. Piştî ko me cibên xwe
girtin Holmes çiravemirad.

Di sikûn û bêdengiya şevê de mirov sehiw
digiri. Çend caran me dengê leyrina kir. Carekê
pencereke me ji der ve hâte xirmişandin. Ew sîp
bi xwe bû, ji xwe re digeriya. Ji dur ve dengê
saeta dêrê dihate bihîstin. Saetê dwanzde, yek,
dido lêxislin. Em hêj di cihê xwe de rùni.sli
bûn.

Ji nişkekê ve di kulekê de pètekê xuya
kir ù piştî bihnekê winda bù. Di pey wê pêlê me
tiştek bihin'kir; wek bihna dona zêtô an madenê
ko dihate germ kirin. Bê şik yekî di oda rex da
qendîlek vêxisti bù. Herçî bihin hin bi hin zê¬

de dibù. Min dengek seh kir; wek dengê koji
bilbilika) misinê ko av tê de dikele derlêt. Di
vê navê de Holmes jî ji cih rabû, kibrîtek
pêxist û bi rotikê xwe çend caran li werîsê ko

Di hewşu dibistaneke ingilizi de

di kulekê re dadiket odê, xist. Holmes bi hi
yecan gote min: Te dît Wetsin; te dît.

Min tiştek ne dîli bû. Çavên min yen ko
hînî tariyê bù bûn bi kibrîta ko Holmes vê¬

xisti bù ji nù ve sevrés bù bùn. Ji lewre te-
vayê ko Holmes li wî dixist, min nikarî bû
ew bidîla. Bi tenê min dengê fîkandinekê di-
bihîst. Holmes kibrîteke din vêxist û çavên xwe
berda quia ko hewa oda me digihande oda Dr.
Rweylot. Gonê Holmes zer bù bû; Ievên wî ji
kerban direcifîn. Di pey re me qîrîneke ecêb
bihîst. Qîrîneke êş ù xezebê. Min di emirê xwe
de liştekî welê ne bihîsti bù. Min ji Holmes
pirsî: Ev çi ye?

Holmes: Yanî her tişt qediyaye. Xwedê
bike li ser xêrê bit. Rahêje sejderba xwe em
herin oda Dr. Rweylot.

Holmes cira vêxist ù ew hilgirt, ez jî şej-
derb bidest, me berê xwe da oda Dr. Rweylot.
Holmes du caran li derî da; tukesî li me vene-
gerand. Holmes derî vekir ù em ketin hundir.

Menzera odê hewilnak bù. Li ser masê
qendîlek hebû; şewqa xwe dida dolaba vekirî.
Dr. Rweyli 1 li ber masê, li ser kursî rûniştî
bù; her du milên xwe berda bùn kêlekên xwe;
serê wî keti bû pas, çavên wî ber bi bên bûn.
Li ser ejnùyên wî şelîta çerm ya ko me bi roj
dîti bù xuya dikir. Di dora serê diklor de şelî-
tekezer bi deqine reş hebù. Şelîtê qey liseré
diktor disidand. Holmes gote min: Ev e şelîta

belek.
Ez gavekê qedimîm.

Selîta ko xwe li dora
serè diktor pêçandi bû,
xwe lev da. Di nav
pora diktor de marekî
ecêb hebù; niho xwe
tev dida. Stoyê mar we-
rimî bù. Holmes gote
min: Ev marekî teqanan
e.Ji marênHindislanêên
xelernaklir. Piştî ko pê
ve da, ew ji mir lê
hêj rih pê heye. Km wî
vegerînin cihê wî û
banù Stonêré bibin cihe-
kî bi-emniyet.

Holmes rahişt, zolê
ko li ser ejnùyên mirî
bù ù ew avête stoyê
mar ù pê mar rakir ù
ew Jdanî nav dolabê,
dolab girt. Şingîniyek ji
dolabê hat.
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sityirt lemrînine riyazî dikin.

479 15

nebe ko xwe bavêje ser me. Em gihaşti bûn
ber pencera ko cira lê bû. Holmes cira rakir ù
ket hundir. Min da pey.

Holmes pencerê girt, cira danî ser masê,
nîzingî li min kir û hêdîka; oie min: dengekî
piçûk îşê me tev de xerab dike. Divêt em çirê
jî vemirînin da ko di kulekê re ronahiya oda
rex xwe bikarin bibînin.

Ode weke xwe bû, tu ti.şl lê ne hati bû
guhartin. Holmes li ser text rùnist, ez jî li ser
qenefê rûnişlim. Min sejderba xwe danî bù rex
xwe. Holmes rotikek bi xwe re anî bù. Wîjî
ew kire tenişla xwe. Piştî ko me cibên xwe
girtin Holmes çiravemirad.

Di sikûn û bêdengiya şevê de mirov sehiw
digiri. Çend caran me dengê leyrina kir. Carekê
pencereke me ji der ve hâte xirmişandin. Ew sîp
bi xwe bû, ji xwe re digeriya. Ji dur ve dengê
saeta dêrê dihate bihîstin. Saetê dwanzde, yek,
dido lêxislin. Em hêj di cihê xwe de rùni.sli
bûn.

Ji nişkekê ve di kulekê de pètekê xuya
kir ù piştî bihnekê winda bù. Di pey wê pêlê me
tiştek bihin'kir; wek bihna dona zêtô an madenê
ko dihate germ kirin. Bê şik yekî di oda rex da
qendîlek vêxisti bù. Herçî bihin hin bi hin zê¬

de dibù. Min dengek seh kir; wek dengê koji
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Di hewşu dibistaneke ingilizi de

di kulekê re dadiket odê, xist. Holmes bi hi
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belek.
Ez gavekê qedimîm.

Selîta ko xwe li dora
serè diktor pêçandi bû,
xwe lev da. Di nav
pora diktor de marekî
ecêb hebù; niho xwe
tev dida. Stoyê mar we-
rimî bù. Holmes gote
min: Ev marekî teqanan
e.Ji marênHindislanêên
xelernaklir. Piştî ko pê
ve da, ew ji mir lê
hêj rih pê heye. Km wî
vegerînin cihê wî û
banù Stonêré bibin cihe-
kî bi-emniyet.

Holmes rahişt, zolê
ko li ser ejnùyên mirî
bù ù ew avête stoyê
mar ù pê mar rakir ù
ew Jdanî nav dolabê,
dolab girt. Şingîniyek ji
dolabê hat.
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Belè Dr.^ Rweylot^ bi vî [awayî, bi
pêvidana ïtîarê xwe miri bù. Banû
Stonêr jî gihaşti bù selamelê. Lê hin
tist hene ko ji xwendevanan re bi te¬

mamî ne eşkere ne. Emê wan ji devê
Şerlok Holmes bi xwe bibihîsin. Roja
dîtir Holmes gote min:

Bêşik te her lişt seh kirine. Li
gora wesiyeta de keçikan piştî ziwacê
para xwe ji Dr. de bistandana. Wextê
ko Cùlyayê kir bizewice Rweylot rabû
qulek di navbera oda xwe û oda Cùlya¬
yê de da çêkir û bihênceta zc ngil di
wêqulê re werîsekjî biser texte keçikè
daxist.

Rweylot bi saya şîr mare xwe ji
xwe re kedî kiri bû ù wextê banî wî
dikir mar dihate cem. Li ser kursî min
şopa lingan dîti bû. Rweylot hildiki-
Şiya ser kursî û mare xwe di qulê re
berdida ser werîs, Mar di werîs re
dadiket jêr ù gava vedigeriya nik
xwediyê xwe ewî şîr dida-yê. Lê carê
ko dadiket bi yekî ve ne dida. Ji ber
ko herwekî Cûlyayê, Hélène jî fîkan-
dina mêr carekê du caran bihîsti bû,
Cùlyayê gava Hêlên ew li ber derî û
bêhiş li erdê dîti bù ji xweha xwe re
goti bù « Şelîta belek » Tukesî mana
vê gotine ne dizanî. Lê niho em
dizanin, « şelîta belek » mare belek bù.
Cùlyayê, gava mar pê ve da ew dîti dû.
Dengê zencîrê jî dengê girtina deriyê
dolaba hesinîn e, ma lê de şik heye.

Heçî Hêlên; piştî ko wê jî qerara
xwe da ko bizewice zirbavê wê d
oda wê de hin tamîrat
behane kirin ù ew anî
oda xweha wê da ko
bikare di qulê re mar
berde ser wê. Carekê
ceriband, mar bi keçîkê
ve ne da. Keçik hat ù
em serwext kirin. Sevê-
dî Dr.dîsan mar di qulê
re daxisle odê. Lê her¬
wekî tujdizanî, min li se¬

rê mêr xist, mar bi sùn
de vegeriya ù ji ber êşa
xwe bi xwediyê xwe, bi
Dr. Rweylot ve da ù

xwe li serê wî pêçand.
Heke ji mirina Dr.

Rweylot berpirsiyarek
hebe; ew jî ez im.

Dihok. 12Adar 1944
BIŞARÊ SEGMAN

16

ji bo karkirina vî serî tev de seferbcv inXelkê ingilîstanê ji vo Karkirina vî serî tev de seferbev in; çi jin
Ev in keçikine ciwan û Jinine pîr bi karine ko li toan ne adet bù
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DIROKA .r%[A.

SELAHEDÎN
2

Û ROJÊN Wî EN PÊŞÎN
Siltan Selahedînê ko ji hemî padisahên îsla-

man xurtir, jêhalîtir û bi nav ù denglir bû; ji
vê qebîlê û wê malbatê daket. Osif Se'ahedîn
kuri Eyûb Necmedîn di sala 532 h. ( 1137 m. )
da li keleha Tikrîtê hatiye dinê. I'erçî meha
ko tê da bûye ne hatiye zanîn.

Bûyîna Selahedîn, raslî roja barkirina mal¬
batê ji keleha Tikrîtê hatiye. Berî bùyînê bi çen-
dakî mamê wî Şêrguh zabilekî kelehê dikuje.
Li ser vê Micahidedîn Behrûz Necmedîn Eyùb
tevî birayê wî Şêrguh ji kelehê bi derdêxe.
Selahedînê yekrojî bi rê va ber digirî. Ji lewre
bavé wî gelekî kiz ( aciz ) dibe. Heya carekê
dixwaze bikuje; da ko jê bifilite. Lê peyayê wî,
ê ko bi navê Katibê Nesranî hatiye nasîn û heya
Beelbek, Şam û Misrê bi malbalê ra çûye, na"
hêle û dibêjê: « Bihêle, heye ko Xwedê wî bike
mirovekî mezin. Ew î biçûk û bêguneh e, ma çi
dizane ko tu derdimend bûye ». Piştî ko Sela¬

hedîn li Misiré bû siltan, Katibê Nesranî ev
gotina ko li ser riya mihaciriyê goti bû bavé
wî, di meclîsekê da jê ra goti bû.

Dema ko Necmedîn Eyûb ji aliyê Behrûz va
mihafizê Tikrîtê bû, Emadedîn Zengîbavê Nùre¬
dîn Zengî bi leşkerê xwe va di sala 520 h. da di
gaziya Siltan Mee'ûd da çù bû serxelife Misterşid
ê Ebasî; lê ji ber leşkerê xelîfê şikiya bû. Di
vegerê da, neyar da bû ser şopê û riya wî bi
Tikrîtê ketî bû. Heke wê gavé Necmedîn der-
gehê kelehê jê ra venekira teqez dêgelkî şerpeze
bibùna. Hingê rihê Emadedîn û leşkerê wî di
destê Necmedîn Eyùb da ma bû. Lê Necmedîn
ne ew mêr bû ko yekî Emadedîn Zengî di nav
lepên neyarên wî da bihîşta. Bi her awayî xwe
da ber barê Emadedîn, dergehê kelehê jê
ra vekir ù leşkerê wî bi mêvandarî hewand.
Pişlî ko rùmeteke mezin ji xwediyê Mùsilê ra
girt, jê ra li ser Dîcle pirek saz kir û tevî Ieş-
kerê wî derbasî aliyê din kir. Ev arikariya han
bû ko hîmê mezinatiya malbata Eyùb danî.

Gava Micahidedîn Behrûz Necmedîn tevî
birayê wî Sêrguh ji keleha Tikrîtê bi derxiste,
berê xwe dane Emadedîn; ê ko qenciya wan li
ser hebù. Çaxa gihan nik Emadedîn Zengî, wî
jî qedireke mezin ji wan ra girt n gelek erd û

milk da wan. Bi vê yekê Zengî ji xelkê ra da
zanîn ko ne mirovekî qencîbîr e.

Serekî, Necmedîn ù Şêrguh bi serfirazî li cem
Emadedîn jîn û di nav leşkerê wî da ketine pir
şeran û gelek mêraniyên ecêb rave kirin. Di
sala 534 h. ( 1239 m. ) da bajarê Peelbekê jî
kete deslê Emadedîn. Ji ber xebat, camêrî û

mêraniya ko her du biran rave kiri va Emadedîn
rabù Necmedîn Eyùb kir mihafizê wê keleha
hêja. Ew keleha ko dergehê welalê Şamê
dihale zanîn.

Demekî pir neçû Emadedîn Zengî çù rehma
xwedê ù kurên wî li ser parva kirina milkê
bavé xwe ketine hev. Hînga xelkê Şamê ev kêsa
han ji xwe ra bas dîlin ù xweslin ko bajarê
Beelbekê dîsa biêxin deslê xwe. Ev daxwaz li
serdestê şandiyekî gihandine guhên Necmedîn.
Ji ber ko wê gavé kurên Emadedîn li ser par¬
va kirina welatèn di bin hikmê bavé xwe da keli
bùn gewriya hev ù bi tu awayî ne dikari bûn
arikariya Necmedîn bikirana. Wî jî ji bo vê yekê
ne xwest xwe bi şamiyan tehil bike û bibe ne¬

yarê wan. Li ser vê hemberê daxwaza wan,
deh gundên çak li doraŞamê ù qesirek jîdi nava
bajêr da ji bo rùni;tina xwe xwest. Şamiyan ev
daxwaz qebûl kirin ù Necmedîn Eyûb tevî mala
xwe ù kurê xwe Selahedîn Ûsif hâte Şamê û
birayê wî Esededîn Sêrguh ma di xizmeta
Nùredîn Zengî kurê Emadedîn.

Çaxa Necmedîn haie Şamê bi gundên ko
keti bûn dest ter ne kir û kete leşkeriya Eybik
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kurê Toxtekîn. Di demekî
welê ko her gav welatê Samê
li ber êrişên xaçparêzan di-
heziyan ji mêranî û rêgeriya
qumandarekî wekî Necmedîn
kes 1er ne dibûn. Gava gîha
bû Şamê Eybik ew xisli bû
rêza qumandarên mezin. Jîrî û
jêhatî bùna Necmedîn, pir zû
ew nîzîkî Eybik kiri bû. Serek
di ser Samê ra ne diborî ko
Necmedîn gavek ber ve bilin-
diyê ne avêta. Paşê çaxa
serleşkerê Şamê Enar mir ji
Necmedîn hêjatir kes di nav
qumandarên Samê da nîn bù
ko Eybik ew kir serleşker.

Di wexta ko Necmedîn
Eyùb bû bù serleşkerê Şamê;
biraj ê wî Sêrguh jî xwe gîhandi
bû serle.şkeriya Mehmûd Nù¬
redîn Zengî xwediyê Helebê.
Heya wê hîngê, Nùredîn çiqas
caran dixwast destê xwe dirêjî
Şamê bike; serleşkerekî wekî
Enar li pêş xwe didît. Vê carê
Enar li giharê çû bù ù emeg-
darekî wekî Necmedîn keti bù
şûnê. Êdî ne mikûn bû ko
jerê kûrê Emadedîn Zengî
bike; nemaze serleşkerê Nù¬
redîn, birayê Necmedîn Ese-
dedîn Sêrkuh bù.

Di sala 517 h ( 1 151 m. )
da leşkerê Nùredîn Zengî di
bin serdariya Esedcdîn Şêrguh
da çû ser Samê. Necmedîn,
ne dixwast bi birayê xwe ra ù

ne jî bi leşkerê kurê qencîkerê
xwe ra ;er bikira. Di nava
şeş rojan da gotina xwe bi qumandar ù mezi-
nên bajêr va kir yek ù bê Şer dergeliê Şamê
ji leşkerê Nùredîn ra vekir.

Li ser vê merkeza her du birin di çav
Nùredîn da pir mezin bù. Şêrguhê mêrxas dîsa
serleşker ma û Necmedînê jîr ù eqilmend jî bû
hakimê bajarê Samê. 'leva kurê wî Selahedîn çù
Misiré, bû Siltan û şande pê; Necmedîn hakimê
Şamê ma bù ko emê pêsdatir di cihê wê da bêjin.

Selahedîn hin salên biçûkiya xwe li Beel-
bekê derbas kirin ko dîroknivîsan der heqê van
salan da tiştek ne gotiye. Stanlî Linpol di wî
warî da bi texmîn ev gotin kirine: « A ko bête

(1) Deslegahên emêrîkanî hero cenkesline nû dadixin
behirê û stola xwe pê xurt dikin.Ev in car bcrlorpiyor.
(2) Pigade.yinc ordiwa heftan di nîvroyê îtalyayê de.

>^/\^f»

bîra mirov, ev e ko Selahedîn jî wekî kurên
mîr u hakimê wê demê herhal ji ber kirira
quranê, xwandin, nivîsandin, gramêi", şîir û
hedîs hin kiri be ».

Di kiléba tebe jat-el-şafîiye da der het;ê bi¬
çûkiya Selahedîn da bi tenê ev çend bêje bene:
« Wî hedîs ji Hafiz kurê ebî Tahir Selefî, Ebî
Tahirkurê Of, ŞêxQutbedînê NîSabùrîûEvdilah
kurê Uerî-el-Nehwî bihîsl ». Ji navên van mamo-
steyan xweya dike ko Necmedîn gelekî bala xwe
daye xwandin û terbiyeya kurê xwe; ew kurê
ko di wexla bûyînê da xwasti bû bavêje, an
bikuje !..
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Herçî li ser . rojên xortaniya
Selahedîn ko li Şamê derbas
bûne; anê ji roja ko hatiye
Şamê û heya cara pêsîn bi
mamê xwe Şêrguh ra çûye şerê
Misiré, dîroknivîsên îslaman
tiştek ne gotine. Lê en roavayê
dîsa tiştekî serpilkî gotine. Di
vl warî da dibéjin: « Hergav
ew -Selahedîn- diçû dîwana
Nùredîn û je ra qedira kurê
hakimekî hebû. Hîngê xortekî
jîr, bi edeb, sergiran û dîndar
bû. Ewçend rùçik ( sifat ) û
sinçiyên ( exlaq ) çak li nik wî
hebûn ko Nùredîn jê ra rûme-
teke xweser digirtin ».

Tevî ko wê hîngê hemî
mîrekên Sûriyayê çav da bûn
nêçira direndeyan û xwedî
kirina teyran, ew -Selahedîn-
wekî bavé xwe tewitî û sergi- ****'
ran dima. Rabûn û rûniştineke wî fine bù ko
dùrî eqil bùna. Erê çiqas ko Selahedîn ji nêçir
û nêçîrvaniyê hez ne dikir jî, mêla wî gelekî
li^siwariyêjiebû. Nemaze li ser pista hespê bi
lîslîna hûliyê'1' kes ne barê wi bû. Ji xwe
gava Nùredîn dixwast bi hùlî bilîze bê Selahedîn
kes ne dida pêş xwe.

Hin diroknivîs ji jiyîna selahedîn a xortaniyê
ecêbmayî dimînin ko di rex mamekî wekî Sêr¬

guh, sergerm û jêhatî da pir sergiran û eqilmend
mezin bûye. Ew Sêrguhê ko çavên xwe ji zilan
ne diparast; ji vê pê va heke ne ji bîrbiriya
Necmedîn bùna pir caran xwe diêxist berberiya
meiîkê xwe Nùredîn Zengî !..

Di vî ||warî da zanayên rovayê dibéjin:
«Piraniya^fitùhatên Nùredîn li ser destê Şêrguh
bû bûn û ne hatiye bihîstin ko Selahedîn
ketiye van şeran yekî. Heke bi mamê xwe ra
keti bûna wan şeran, herhal dîroknivîsên
îslaman de jê ra nivîsandî bûna ». Lê a rast
ewe ko Selahedîn xwe tev ne daye, heya dema
ko Şêrguh dirêjî Misiré kiriye. Wê çaxê wî rê-
zana jîna xwe guhartiye û dest avêtiye sûr. 0
roja ko dest avêtiye qevdê sur, xurti û hiner-
mendiyeke welê nîşan daye ko hîmê mezinatiya
xwe wê gavé bi wê xurtiyê daniye. Ew hîm bû
ko Selahedîn kir mêratxwirê dewleta Zengî,
siltanê pêşende û bokeyê îslaman...

(1) Hûlî, awayeklîstike ko lîzbaz li ser pitşa hespan
bi daran li gogekê dixin û dilîzin. Ji bo vè lîstikê
siwariyeke xurt û bi hiner divê. Mixabin ko wekî
hemî kêfan ev lîstik jî îro li nav kurdan ne maye.

Balafirên britanî terka weryehê xwe didin û diçin bombarana Elmanyayê.

Hinek dîroknivîsên roavayê jî sergiraniya
xortaniya Selahedîn holê tefsîr kirine:

Ji bo ko welatê miqedes û gora îsa ji destê
îslaman xelas bike, Xwedê bi deslê papa Pitris
Ewropa rakire ser lingan û bi ser rohelatê da
şand. Wî leşkerê ewropayî welatê miqedes
vekir û tê de hikùmetine xurt anîn pê. Lê gava
Xwedê ji bîr kirin û dest avêtine zînat û bê
reyiyê; ew zinata ko mirovatî fihêtkar dikir, hînga
Xwedê Selahedîn bi rihê xwe xurt kir û şande
ser wan. Da ko serê wan bişkîne û cezayê wan
bidê...

Ev camêrên han bi vê yekê dixwazin bidin
zanîn ko Selahedîn di pêşiya xortaniya xwe da
ne peyayekî berbiçav bûye. Lê ji bo dayîna
cezayê xaçparêzan Xwedê ew xurtî dayê!.. Di
vî warî da hîn gelek gotinên din jî kirine ko me
hewceyî nivîsanê ne dît.

îbin Şedad di kitêba ( newadir-el-silaniye)
da holê gotiye: Selahedîn li Beelbek û Şamê di
himbêza bavé xwe da mezin bû û hemî rùçik
û sinçiyên qenc jê hîn kirin; heya ko şopa
mezinatîyê jê xweya kir. Gava Nùredîn Zengî
Selahedîn holê jîr, sergiran û eqilmend dît;
nîzîkî xwe kir û pir rû dayê. Çaxa bi ser bîst
salé ket, Nùredîn, Şêrguh şande şerê Misirê.Wî
jî Selahedîn bê dilê xwe existe nav qumanda¬
rên nijadê ù bi xwe ra bir. Lê dema Selahedîn
diïê û rêzanên ger û şeran da jîr û eqilmend
dît, êdî bê haya wî tiştek ne kir û di her kireke
da pê dişêwirî.

« dùmdiîk heye » OSMAN SEBRI
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Corc Lèt rojnamevaneki
emêrikani yê ko di serf. Ele¬
meynê de hazir bûge, biserha-
tiya jêrin qise kiriye û golige:

Tirmeha sala 19i2an bû.
Firqa ewistralî a nehan di
eniga Elemeynê de girê Telîsê
bi fûn de vegerandi bû.

Di wi giri de ewistraligan
gelek hêsir girti bûn; gelekê
wan hèsiran, eskerine talganî
bûn. Li ser sermité zabitên
talganî stêrine ezêrhelî û li ser
gén berzabitan stêrine zivln,

\ GENERALE EMÊRÎKANÎ
' AN ÇAWiSÉ TALYANÎ

diçirisin. Ewistraligan, dev bi
ken, ew tajotin ber bi xetên me.

Bi min re générale emêri¬

kani Frank Mêlbûrn hebû.
Wefîngionê ew ji bo dideva-
niya ferê Elemeynê rêkiri bû

Me sibeha xwe di çeperel
û di bin bombarana şlûkan

CINDÎKÎ EMÊRÎKANÎ DI SERÊ EFRÎQAYÈ DE
BEDEWÎKÎ EREIS DERMAN DIKE

ÇEKINE EMÊRÎKANÎ DI EWISTRALYAYÊ DE I
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derbas kiri bû. Ji mïn pè ve
kesî ne dizani ko hevalê min
genêralek e. Ji ber ko hingê di
qada ferê Efriqa bakur de cil
û nîfanên ordiwa emêrîkanî
hêj ne hati bûn nas kirim.

Min bi xwe gelek ' caran
ajoiina hêsîran diti bû. Ji lewre
min xwe da bû ber sihekê û
hevalê xwe ê général bi tena
xwe hifli bû. General Mêlbûrn
lemafa qeflekt hêsîrên talganî
dikir. Qederê du sed peya bûn.
Onbafîkl ewistralî ew tajotin û
hêsîr di ber général re dibortn.

Onbafiyê ewistralî gava
eskerekl biyanî û li ser
sermelên wi du slêrkên zivln
dilin, bawer kir ko ew çawlfekt
talyanî ye û ji rêzê derketiye.
Bi rasli ji li ser sermilên çawî-
fên talganî jî stêrkine zîvîn
hebûn.

Onbafiyê ewistralî dudili
ne kir, pehînek li qûna général
da, stêrkên wt ji ser epolêtan
jêkirin û got-ê- « De hère nav
hevalên xwe ».

Heta ko min xwe gihandi
bû onbafl ewî bi pehtnan géné¬

ral xisti bû nav qeflê hêsîran.
Min onbafi serwext kir. Gene¬

ral digot, xem nake ev jl
biserhaligek e. Onbaşî stêrkên
wl lê vedigerandin. General
digot, no kurê min, bila ji le
re bin, ew jî yadigarek in.

Wextê efagê em di xwa-
rinxana zabitan de rûniftt
bûn. Onbafigê ewistralî fefqa
wî a girs û fireh bi destl ve,

ji deri ve da û li ber général
sekini û got-ê: « Ev in ji le re
çend gadigar générale min » û
fefqe da ber générale emêrikani.

Onbafl fefqa xweji slêrkên
çawtf û onbafigên Mûsolini
lijî kiri bûn. Min cotek ji wan
girtin û ew bi epolêtên général
ve kirin. Slêrkên talganî gelek
lê hati bùn ».

HESENÊ MISTÊ
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HINDIK RINDIK
ESANSYON Esansyon di Pesîfîka nîvro

de giraveke hûr e. Rûyê erdê giravê 84 kîlo¬
mêtir çargoşe ye. Drêjahî deh ù nîv, pehnahiya
wê 8 kilomêtir in. Ev girav di sala 1501ê de
seyahekî portigalî keşif kiriye. Pişli sê sed salî
ïngilîzan girav vegirt û tê de stasyoneke bêtêlê
çêkir. Heta destpêka vî şerî girava Esensyonê
wek qerekonekê bû ù tê de qederê 72 ingi¬
lizan dijin

Lê piştî ko vî şerî dest pê kir giravê ehe-
miyeteke mezin girt. Ji ber ko di navbera Emê-
rîka nîvro û Efrîka bakur de stasyoneke bala¬
firan e. Emêrîkaniyan tê de balafirgeheke
mezin çêkir û hin esker ji danîn.

(iirav zinarek e. Emêrîkaniyan le de rèke
bi du kîlomêlran dirêj çêkirin. Îro di giravê
de ji qi.şlan pêve car xestexanê, sê sînema û

otêlek heye.
Hero balafirin datînin giravê, hinên din jê

radibin.
Di giravê de bi hezar eskerî ve kulnêrck

heye. Vê paşiyê merkezê dil kir ko ji xestexana
giravê re çend nexweşnerên jin bîşîne. Kulnêr
qîma xwe pê ne anî û ji merkezê re da zanîn
ko, eskerên wî bi her awayî ji halê xwe razî ne;
bi tenê ji bêjiniyê gazindan dikin. Ji lewre
an ji her eskerê re jineke bişînin, an bi şandina
çend jinên nexweşnêr îşê wî xerab nekin.

Merkezê, ji ya kulnêr kir ù tu jin ne
şandine giravê.

SIRHETA TEYRAN Sedsala bîslan. sed¬

sala makîne û sirhetê ye. Di sirhelê de balafir
ji hemî aletên din derketine ù hero li xwe
zêde dikin. Di saetekê de 500,600,700 kîlomètirî,
diûrin.

Ma gelo teyr, yen ko balaOrên bican in ba¬

lafirên Xwedê ne di sirhelê de çawan in? Di
nav teyran de jî hin hene ko di sirhelê de
ecêb in. Yen ko me zanî ev in: Koleî'r di sa.
etê de 76 kîlomêtiran, boran 101 k. eylo 112 k.
hacîreşk 241, hacîreşkên baskdirêj di saelê de
316 kîlomêtiran dilirin.

MIROVÊ DINYAYÊ, È DIRÊJTIR Her
tiştê xerîb li Emêrîkê peyda dibe. Lê mirovê
dinyayê ê dirêjtir ne li wê derê ye. Li gora
ko hâte zanîn mirovê dinyayê ê dirêjtir di gi¬

rava Eyslandê de ye; navê wî (on Pêterson e

û bêjina wî 2 mêtir û 52 sentîm in û bi 160
kîlowan giran e.

Pêterson heşt birayên din hene, lê ew
hemî di bejineke adetî de ne. Con bi xwe jî
hetanî ko bù 13 salî bejina wî adetî bû. Lê

§ §
^co?««coocOT«r.«>uoo«»iuw^

' dedlalê bi binirê, gelo kêm an zêde kiriye.
Iiila xii'Cndcvan lê hikim bikin.

§ §

Xortê kurd im, gurçik pola, dil-paqij im
Ji boy weten, ji boy welat, dihalijim
Riva rohin, xebat û ceng, armanca me
Namûs, merdî, xîrelkêsî, nîşanê me
Rêça me ye, ol ù namûs, guh nadin mal
Me derza xwe, silandiye, ji Rislemê Zal
Em çavê xwe, nanegênin, ji ber gula
Em didin ber, her zehmetê, sînga pola
Li her derê, serbilind in, em egU in
Di cengê de, ji nav xelkê, em rebit in
Kurd gelek in, belav bùne, em sed kerî
Hemî nièrxas, hemi cindî, li lier derê
Me sondxwarî, ji xelkê re, ser nadeynin
Ji boy welal, xwîna xwey sor, em birjênin
Iiira berê, ersè Xwedê, dengê xortê
Qîra bidin, da seh bikin, bangê xorta.

Qetranî: 21,12943 HISÊNÊ EMÎN

piştre ù ji niskekè ve bi hewa ket. Ji bo des-
tek cil ji Con re heft gaz qimaş divêtin. Gava
diçe olêlekê du textan ji serî ve digehînin
hev da ko mêrikê me bikare xwe lê dirêj bike.

Pêterson artîst e. Bi cûcekî, bejinbostekî 10
sentîmetirî dirêj ve' di tiyatroke zarokan de
dixebite.
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ZIMAN
û nivîsandina wî

Heke dîrok der heqê çêbûnaûji hev veqe-
. tîna zimanan da nikari be ti^tekî rast û dirist

bide dest me jî; lê herhal ji bo dem ù awayê
nivîsandine, gelek tiştjime ra daye zanîn.

Çiqas ko ziman berî dewreya nivîsandine
heye jî, ne tiştekî pir î hêja ye; wekî dareke hişk
bê gulî û tila, ber û fêkî. Lê gava kete warê
nivîsandine, hêdî hêdî tila lê dikevîn û pelk
digire; paşê bi ber û fêkî jî dibe.

Heye ko hinek bêjin: ma gelo zimanê me ê

ko wekî dareke hişk e, di çend salan da hişîn
bibe ?.. Tevî ko em di babilîska lezê da ne jî,
dema em zimanê xwe bi zimanên ko ketine
warê nivîsandine va bidin ber hev; divê em
sed salî pir ne bînin. Ji ber ko ziman ji bo
milelan her lişt e.

Berî ko ziman têkevin warê nivîsandine sê

koçan ( merheleyan ) derbas dikin; pistî ko
dikevîn wî warî jî dîsa sê koçan didin pas xwe.
Çiqas ko ev her şeş koçên ban dudu bi dudu
ji hevin jî, di awayê danîna xwe da, e paşpê ne,
Herwekî gava ziman nuh bûye wasîteya fehim-
kirinê ù hevok jê çêbûne, di koça pêşîn da
çîrok pê hatine gotin. Piştî vê, dema hinekî
bêje pir bûne û ziman pêş da çûye, gihaye
koça dudùyan ko meselok jê car bùne. Ji ber
ko pirên meselokan bi qafiye dibin ù hewceyî
gelek bêjeyên yekdeng ù yekbêjin.di koça pêşîn
da zimên têra wan ne dikir. Bi vî awayê peyi-
vê ta ereb seci' dibéjin; yanî gotinên bê wezin
û bi qafiye. Paşê çaxa koka zimên gîhaye gu-
raniyê ( kemalê ) ù seci' li guhê xelkê xweş
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hatiye ù xwestine hîn pirtir bi pêş kevin xweş-
xwan ( şîir ) jî gotine. Ji vê gotina me tê zanîn
ko di pîşiya zimên da berê çîrok, piştî wan
meselok û hîn paşê jî xweşxwan hatine gotin.

Lê gava ziman ketine warê nivîsandine,
paşpê di van koçan ra derbas bûye. Yanî berê
xweşxwan, paşê meselok, hîn di koça paşîn da
çîrok ( nesr ) hatine nivîsîn, Heke em zima¬
nê ereban ê ko di sînga dîrokê da gîhaye warê
nivîsandine bidin ber çavên xwe, bê dijwarî
de vê rastiyê bibînin. Ji ber ko di çêbûn û bin
gîhê da hemî ziman bi qanûnekê va e girêdayî
ne, ne hewceye em cela zimanekî din bikin.
Kesên ko dewreyên zimanan derbaskirî xwen¬
diné golina min navêjin.

Ji van gotinên jorîn me xwest bidin zanîn
ko di warê nivîsandine da koça zimên a paşîn
çîrok, yanî nesir e. Ez bala xwe didimê gelek
nivîsevanên me vê yeka han bîra nabine: her¬
wekî berê min jî ne dizanî. Lê gava min ev
rastî bîra bir, bi carekê ez vegerîm ser nesirê.

Bila qet neyê bîra kesî ko bi van gotinan
ez dixwazim bihayè xweşxwanê bişkênînim.
Gava xweşxwan bi devê şair bête gotin, her hêja
ye. Lê dema bi devê miteşair be, ne tu tişt e;

heye ko qeşmerîbe jî...
Gelek xortèn me en Kurd hene ko gava

mirov bêje wan: Divê tu çak bixebitî da ko hînî
nivîsandina zimanê xwe bibî. Heçko tiştekî
kirêt bihîsti be, ditengije û dibèje, ma ez zima¬
nê bav û kalên xwe jî nizanim ? qey ji vê ra
jî hîn bûn divê ? t...

Gava vê bersiva bêrê dide, bîr nabe ko
kurên hemî miletan bi zimanên bav û kalên xwe
dizanin, lê bit enê ji bo ko hînî awayê nivîsan¬

dina wî zimajiî bibin deh-panz-
de salan di dibistanan da bi
wî zimanî dixwînin. Ew xelkên
ko zimanê wan gîhaye dewreya
kemalê, ji bo hîn bûna awayê
nivîsan dinê hewceyî xwandina
deh panzde salan dibine. Ma
gelo ji me kurdên ko zimanê
me hin nuh ketiye warê nivî¬
sandine ra çand sal divén ko
em hîn bibin ?.. Heke em tine
bùna dibistanèn kurdî jî bidin
ber çavên xwe, divê dijwariya
hîn bûna vê yekê duta bibe.

Heye ko hin xwendevan
vê teqdira min bi zêdeyl
( mibalexe) bibînin. Heke ji bo
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pêşendeyê di teqdîra min da
zêdeyî tine be jî ji bo îro,
nemaze di demekê me e holê
bê dibistan da, bê şik kes
nikare deh salan bi hînbùna
zimên mijûl bibe. Ji bo îro,
mikûn e ko her kurdekî xwan-
da di nava sê salan da tiştekî
çak ji awayê nivîsandna zima¬
nê xwe hîn bibê : lê li ser
rêzana jêrîn:

Sala pêşîn bi xwandin û
nivîsandina nivîsarên(l) kurdî
derbas bike, sala dudùyan bi
nivîsandina çîrok û meselo-
kan, a sisiyan bi guhartina
bend û kitêbên biyaniyan. Bi
vî awayî mîkûn e ko kurdekî
xwenda di demekî nîzîk da
hînî awaê nivîsandina zimanê
xwe bibe. Di guhartin anê ter-
cime-kirinê da mirov him
awayê nivîsandina zimanê xwe
hîn dibe, him jî bi kêrrtikùziya
zimên têt ko emê wê'li jêr
bêjin.

Na gava em bi carekê
linge xwe bavêjîn warê paşîn
û dest bi nivîsandina tiştine me¬

zin bikin, wek şagirtê ko berî
xwandina elifbayê dest bavêje
kitêbên felsefêl.. Ev bêrêtiya
hane ko hejmara nivîsevanên
hêja di Sûriyê da ji tiliyèn
destekî pirtir ne kiriye.

Yeka din jî heye ko ji
zimanê me ra kêmaniyek têle
zanîn. Divê her kurde xwenda
çav bide tikûzkirina vê yekê.

Di zimên da, heke ji bêjeyan hevok ù ji
hevokan înşa çêdibe jî; ew înşa, bê tabîr û
îstîlah, wek nanê garisî hevdî nagire. Piraniya
tabîr û îstilahan di warê nivîsandine da di¬
kevin zimên. Her, wekî bi kits û çîmentoyê
dîwar lê dibin û bi wan kevir bi hev va dinù-
sikin: tabir ù îstîlah jî welê bêje û hevokan
bi hev va girê didin û diêxin qalibekî spehî.

Me li jor goti bû ko heya ziman nekeve
warê nivîsandine, tabîr ù îstîlah tê da pir
nabin. Berî vê dewreyê en ko keti bin nav
zimên, mikûn e ko em di çîrokan da bibînin.
Ji bo tikûz kirina zimên di destê me da, ji
mîrasa bav ù kalan, ji çîroka pê va tîştek nîn e.

QERTEL 0 SILÊMAN

Rojekê Silêman pêxember banî teyrên dinyayê
kir û ji wan pirsî: « Kê di nav we de bêlir émir kiriye? »
Teyran lê vegerand û got: « Di keleha Xwînê de qertelek
hege, ewî ji me hemiyan bêlir émir kiriye ». Silêman gote

teyran : « Herin wî qerlelî ji min re bînin ».

Teyrek çû û ji wî qerleli re got: « Hezretè Silêman te

dixwaze». Qertel çû balê, Silêman jê pirsî: « Te çend salan
émir kiriye. » Qertel got: « Min sê sed salan émir kiriye. »
Silêman jê pirsî: « Gelo kes heye ko ji le bêtir émir kiri
be? » Qertel gol: « Belê di keleha Xeyberê de qertelek heye,

bi émir ji min meslir e, pire me qerialan hemiyan e. »

Silêman fande pey wi qerlelî. Qertelê Xeyberê haie ba
Silêman û jê re got ko car sed salî émir kiriye. Silêman
jê pirsî: «Di dinyayê de le çi dîtiye û çi ket serê te? »

Qertelê Xeyberê gol: « Di ciwaniya xwe de, rojekê ez bi
hewa ketim û gelek bilind firigam. Dinya di ber çavên
min de bù bû wzk hikeki. Min xwe di ser behirê re te-

zand. Min dil ko di nav behira spî de tiftek diçirise. Min
xwe ji jor de berda xwar. Ew lift qesirek bû; kevireki
qesirê zêr e, û ê din z'w e. Min danî û ez li ser banê
qesirê rûniflim. Mirovekî pir jê derket, hêftirek ani û

danî ber min. Çend rojan min mijûliya xwe pê kir, hêftir
xwar û ez vegeriyam mal.

Ez du sed salî mam û dîsan çûm û li ser banê wê
qesirê veniftim. Kalo çû bû rehmetê. Kurê wî bi der hat,
ji min re kehrikek anî. Min ew xwar û ez jê vegerigam.

Sed salên din ketin navê. Min disan qesta qesirê kir û
ez çûm-ê. Kurik jî entré Xwedè kiri bû. Nevîkî kalo
hebû. Lawik gava çav bi min kir rahifte tifinga xwe û

kir ko min bikuje. min da xwe û ez revim. Ya hezrelé
Silêman, tifté ko di dinyayê de min dîtiye ev e. Tama
mirovan ji dingagê ne mage ».

Heke ji çîrokan pê va di destê me da çend
nivisarên edîbèn kevin hebin jî, tabîr ù îstîla-
hên tê da erebî ne.

Tabîr û îstîlahên nuh, heye ko em bikarin
di riya guhartîna (tercime kirin) kitêbên
biyanî da têxin zimanê xwe. Bi çav min, xortèn
me en ko zimanên biyanî'dizanin, xweş dika¬
rin di vî warî da bi kêrî zimanê xwe bên.
Nemaze en ko bi zimanên îngilîzî ù fransizî
dizanin.

OSMAN SEBRÎ

;(1) Nivîsar, bi mana kitêb, kovak û rojnameyên ko
bi zimanekî têne nivîsîn ù çapkirine ( eser ).
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SANSORÊ
EV NIVÎSAR RA KIRIYE GAZIND 0 HÊVÎ

j\j*)\ Ôj». )

Berwarî: 5/2/19H T. ILHO DÊDVHÎ

HINEK Jî HENEK
HÎTLER Û MÙSOLÎNÎ - Zilamek hebû;

Xwedê hema keç didan-ê. Carekê jîna wî cêwik
anîn; her du jî kur. Ji kêfa mêrik re payan
ne dihate dîtin, Stêrka mihwerê jî hêj diçi-
risî. Mêrik rabû navê yekî kir Hîtler, navê ê
din kire Mùsolînî.

Hevalên wî pê hesiya bùn û dihatin pîro-
ziyê. Yekî, ji bavé cêwikan pirsî: Ma hon Hîtler
û Mùsolînî çawan ji hev ferq dikin.

Bav lê vegerand ù got: Gelek rahet e, em
li kumatekê dinihêrin ù dizanin. Yê ko bi
xwe de rïliye ew Mùsolînî ye.

(v^jjlöj^)V

Sansorê Ev Nivîsar Rakiriye

STOLA HEVALBENDAN DI PERAVÊN ÎTALYAYÊ DE, STOL Û ORDÛ HEVKER1YÊ DIKIN,

Kiriyariya Ronahiyê
Ji bo Sûriyê 10"lireyên suri Ji bo welatèn din lirekî ingilizi û nlv

Xwedi ù gerinendeyè berpirsiyar : Celadet Alî Bedir-Xan. Şam Sûriyê' \
Directeur Prepriétaire: Djéladet Aali Bedir-Khan, Damas Syrie
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SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ DE LA REVUE KURDE HAWAR
TELÊFON: 12-29

FÎLÊ ŞEREVANÎ

Bivê nêuê insanê pêşîn her û her bi peyarî bi rê ve diçû û barê xwe
jî di pista xwe de diguhast. Piştrc gava heywan kedî kirin, tê siwar
bûn û bar ji lê kirin. Bi zemanan ve erebe, qayix, vapor, rêhesin,
trimbêl û balafir ji çêkirin. îro di wasiteyên gnhastinê de gelek guh didin
sirhelê. Li bejê wasiteyine welê dîtine ko di saetê de ji sedî heta da sed
ktlomêtirt bi rê ve diçin. Di ezmanan de ji teyran bi geleki derkeline.
Digel vê hindê însanan nikariya ji heywanên xwe en kèmwes bigeri-

yana. Ev fîlê ha di Hindistanê de lebatekî ordiwè ye.
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ni Vê HEJ MARE OE Xwediyê kurik hatin û ji zaroka pirstn,
, . . -, j ,.- ,,.. kê kurê me kuştiye?Wezire eqilmend Çîrokbêj v i i -i » i. i e i i

I. ,. , 	 Zaroka go: kunkê we, hakim wî kuşt.
Nêçîra Kewan Evdirehman Eh Yunis ,-, . . " . . . .. , , .

v ,.,. Esker jî hatin, pirsin û kûnkê hakim
Mirovê besimbel Xelile Genco . ,. . ,. . . .!.,,-. . ,

girtin u birin ber destê hakimê xwe u mesele
Napolyon Osman Sebrî M ,imamî .{ bmm re gotin
Boxoçêf Bisarê Segman Hê|dm gote celêd; gerê w, jéfce> berJ ko

Marsa Tîpan Hisênê Emîn fînazkine dî derêxê
Zêdehiya Jinan Ronahî Véca Uurik g0; Emir heye ^ biştexiIim
Çend Têderxistek Hesen Hisyar HêUJm gQ. ^ ç; bêj.? _ # _

Emeliyata li koxikê Dilawer Çarpîne Kur;k gQ. heke [e j; zilamekî carkê du
Selahedîn Osman Sebrî cara> gê cara bêş xwest u wj gQ M nadim
Pêncî Mîlyon Ga Silêmanê Ferho mfl {a w, nakûjj

*z*îiti***z+^M^ Hêkim go: belê
Çiroka Kurdmancî: Kurik Iê vegerand û go: Ez jî hingê haki-
* =^=^= me zaroka bûm û min bêşa xwe ji wa distand

WbZÎFC Ecfilmend u vekJ' wa" ber mi asê bû, bêş neda;mijî
.,..,... j. .,.,,,,. ew bi dar ve kirKur.keki sêwî j. gundê xwe ê biçûk derket Hakim dek, flkirf dît ko zarf)kekî .

û ber bi bajarê hakimê welatê xwe ve çû. mend diyê ,<o w, nefeûj rabù hêkim
Kurik giha bajêr; yekser çû ber deriyê mala . , -, ta v.-u~ - a _ v -i_., j , .. , . J ,, , gote kurik: Tê bibi sayisê min. Kurik go:

b. Twe av°ie' kir'6/' en" h î 7 beIè bi S6r Û Ç&Vê XW6' mi ji te qebÙI e*

dî knrikeMVhêja yé. Hêkim bà kire ^'goTê! , Vl? ^ ^, * 'T êmê J"!?6 y^
kuro were vî mîsînê ha bide min. Kurik goi dlda; hê?P ''T ^V *° » T ' -
ez misîn nadim te, lê divê tu misîn bidî min. Lê du weztre hèklm hebùn' Her du wezlr

Lê hêkim çend cara got ê: Kuro were >* zehf J1 wî kurkI d«nitan«Un û dixwestin
misîn bide min, kurik her û her digo divê ko r0Jkê berl roJkê J1 wl kurk! *eIaŞ blbln:.berl
tu bidî min ko belakê bîne serê wan. Ji ber ko kurik ge-

Talî hêkim emir da eskerê xwe ù gote wan, lekî ?ehraza bû u hêkim jê hez dikir'
vl kurikî ji vê derê derêxin û berdin wî, bila Wezirê milê ïastê rabû 6°'e keça xwe:
biçê devereke dur, ji bajêr derkeve. Eskera Min divê Uo tu b'Ç! !?ev cem savîsê hesPê
berdane kurik û kurik bi nav bajêr de baz hêkim ù Jê re xwarineke xweş bibî û bêjî
da, xwe çend roja vinda kir. wî, heke te hespê hêkim kuşt ezê te h xwe

Piştre xve kire mirovekî eqilmend û di mehr ldm' bila xwarinê jî bixwê
xwe flkirî ko çi karî bikê 	 tiştek hâte bîra Keçikè xwarin bir û çû. Bihurte cem
wî. Xwe bike hakimê zarokê bajêr. Zarok li kiirikê sayîs. Odeke reş û tarî, bêçira. Keçkê
xwe dane hev û ji wan re hin tişt golin, kêfa slav li kurik kir û xwarin da ber û go; min
zaroka zehf pê hat. Bi vî awayî kurikê sêwî ev xwarina xweş ji te re aniye da ko tu bixwî.
hikmê xwe di nav zarokan de kir, weke Kurik dest bi xwarina xwe kir û xwar.
hikmê hakim ù mezina û bêş ji wan distand, Piştî ko xelas kir ke,kê got ê: ez hatime cem
her hêv bi hêv. Pistre dî hin ji zarokan bêşa te ji boyî îşekî, min divê tu vî hespî bigurînî
xwe nadin. Ji wan re meşneqeke darî çêkir û da ko ez te li xwe mehir kim.
go: heçî ko bêşa xwe nedê ezê wî bixeniqînim, Kurik gelekî di xwe fîkirî û go: Hêkim
bi vl werîsê daliqandî, bi va her sê dara de. gote min, te hesp ji birçîna gurand; ez ne birçî

Bû taliya hêvê; hemiwa bêşa xwe dan, me, heke go ji nebûnê te gurand, her tişt hene,
yekî bi tenê bêşa xwe ne da. Kurikê hakim père zehf in; hakim dikare yeke min bîne, bi
ba kire wl û go: çima te bêşa xwe ne da. Xwedê ez vî îşî nakim.

Kurik go: ez nadim. Kurikê hakim gote Keçikè kir ne kir, kur k qîma xwe ne anî.
timamê zaroka, kuro wî bigirin û werîs bêxin Talî keçi K vegeriha cem bavé xwe û jê re
stoyê wî; bila bixeniqe. Zarok ji xwe bê emri- weke ko bù go. Wezîr dî bê fêde ye, rabû
ya wî nakin: werîs êxistin stoyê wî ù şidan- gole wezîrê milê çepê. Wezîrê milê çepê jî
din; kurik çend cara xwe lebitand, lê bê keça xwe şand, dîsan kurik hesp ne gurand.
êde, talî reben mir. Carekê din wezîrê milê rastê keça xwe
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Sand. Icar kurik sist
bû û qîma xwe anî,
hesp gurand û keçik di
cih de li xwe mehr kir.
Sibe hakim pê hesiya,
şande pey kurik û gol ê:

Te cire hesp gurand;
ezê serê te jêkim.

Kurik tiştê ko pê
re bû ji hêkim re qise
kir û go: cara sisiya mi
xwe ne girt, min hesp
gurand û keçik di cih
de min li xwe mehr kir.

Hakim kêlîkê lildrî,
piştre şand pey her du
wezîrê xwe, serê wa
jêkirin û ew kurik kire
wezîrê xwe yê milê
rastê û yekî dî jî anî
kire wezîrê xwe yê milê
çepê.

Carkê hakim û her
du wezîrê xwe bi şev
di nav^bajêr de digeri-
han. Çûn mala keçikeke
zehf spehî ù xwanedan, ji maleke mezin. Ji
ber ko wê keçkê ji mêj ve ji hêkim re şandi
bû ko ew û her du wezîrê xwe ko li cem wê
dawetlî ne.

Hakim û her du wezîrê xwe derbasî
mala keçkê bûn. Vêca pêşî hakim derbas bû
cem wê; dî gava keçik li pişt perde rûniştî û
mersefke mezin danî ortê, berxekî dagirlî û

sorkirî tê de.
Keçik gote hêkim: Kerem ke ser şîvê.

Hakim rùnist, xwar û çend şlexalî bi keçkê
re peyivî; xatir ji keçkê xwest û çû da wezî¬
rê wî rûnin. Hêkim wezîrê xwe yê milê çepê
pêşî şand. Ji xwe ew wezîr zehf eïimeq bù,
hat silav li keçkê kir ù hema rùnist ù rahi-
şte xwarinê, berx bi lemamî xwar ù vegeriya
cem hêkiin.

îcar wezîrê milê rastê ket mezela keçkê;
dî ko keçik li pişt perde ye, silav lê kir, hal
ù xatir jê pirsî ù sekinî. Keçkê go kerem ke
ser şîvê. Jê re jî danî bùn berxekî heşandî.
Wezîr rûnişt, rahişt serî jêkir, her car pê jî
jêkirin, û hemû dane pişt mersefê'ù şîva
xwe xwar. Piştî ko xwar keçkê go, ez hêvî
dikim tu neçî. Ji ber ko ewê, tiştê ko wezîr
kiri bû dîti bù.

Talî keçkê got ê; kerem ke tu jî were
pişt perde.

Beigehehji bajaiekl talyanî. Balafirine hevalbendan yen keffê di
sei bajer re firiyane û ev sût et ji jor de girtine.

Wezîr derbas bû, dî keçikeke spehî rùnis¬
tiye ser texte xwe. ^ Wezîr yekser çù di rex
wê de rùnist; ken ù iienekê xwe bi hev re
kirin û gelekî bi hev re man, heta îsè xwe
qedandin. Ji ber ko keçkê dîti bû wezîr çi
kiriye ù mana wê jî seh kiri bû. Ji xwe
mana wê ew e ko serê wî jèbe, linge wî jê-
bin, tucara veşarliyê dilê xweji kesî re nabê-
je. Wezîr pistî ko dilê xwe li cem keçkê rehet
kir; jê xatir xwest ù çù cem hêkim

Hakim zehf aciz bù bù; hingî li benda wî
ma bù.. Rabù hahimjê pirsî û go: Ez çûme
cem keçkê, kêlîkê mam ù derketim, wezîrê
milê çepê çù ew jî wilo; ti çûyî wextekî
bèqeder zehf mayî, rastiyê bêje te çi kir?
Wezîr go: qei, weke we kir, mi jî kir, mi tiş-
tekî din ne kir.

Hêkim kir ù ne kir ko wezîrê wî rastiyê
bihêje; wezîr ne go. Hakim rabû berda wî û
ew ji bajêr derêxist.

Midekî halo ma. Lê hêkim dîsan xwest
wezîrê xwe ê berdayî vegerîne ù jê bizane
wê şevê çi kiriye. Hêkim ji xwe re digo ez
nizanim bi kù de çû; lê ezê bi awakî zani
bim. Robù ji eskerê xwe re go herin ji mi re
şivikne bîka bînin. Bi bara şivikine bîka anîn
û rabûn her şivik ji bin û ji serî jêkirin. Véoa
serê şivika ji binî xuya ne dibù. Ji esker re
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gotin, herin van sivan H xelkê
belav bikin ù bêjin wan yê
ko bikare serê şivkê ji bînî
ji hêkim re kifş bike ewê

ji hêkim pêşkêşeke mezin
bibe.

Timamê xalkê li wa şivka
meyizandin, lê ji hev derne-
xistin kûjan serî ye, kûjan
binî ye.

Wezîrê ko hêkim berda
bù wî, ew kurikê eqilmend çû
bû mala camêrekî, rùnisti bû.
Vêca xwediyê malê jî, eskara
şivek da bûn ê. Ew zilam jî
hâte mal û li şivkê meyizand,
lê nas ne kir.

Wezîrê veşartî gol ê: tu
li çi demeyizênî. Mêrik rabû
hal ù hewal jê re gotin. Kurik
go, hère ji min re [teştek av
bîne, rahet e. Mêrik rabù jê
re te;tek av anî ù danî ber.
Wezîr şiv avèt testa avê, rexek
çù bînî, rexek li banî ma.
Wezîr go: rexê ko bin av bibe
bînî ye ù rexê ko ser av bibe
serî ye. Hère ji hêkim re
bibêje û pêşkêşa xwe jê
bistîne.

Ew zilam çû cem hêkim
û dî hey tu kesî nikari bû
ser û bînê şivkê şanî bide.
Mêrik teşlek xwest û marîfeta
xwe anî ortê. Hêkim xweş seh
kir ko ev îş wezîrê wî çê¬

kiriye. Hêkim gote mêrik: ra¬
stiyê bêje min, kê ev şîret li le kiriye?

Mêrik mikur hat û got: Ji mêj ve yekî
ji ber dewletê baz ba bû û hati bû mala
min, ewî ev şîret li min kiriye.

Li ser emrê hêkim ew zilam çû û wezîr
ji hêkim re anî, pêşkêşa xwe bir û çù mal.
Vêca hêkim gote wezîrê xwe: Divê tu ji min
re rastiyê bibêjî, wê şevê li cem keçkê te çi kir?

Wezîr mikur ne dihat. Hêkîm lê dişidand,
lê wezîr her û her digo: Mi tiştek ne kiriye,
mi şîva xwe xwar û ez vegeriyam cem te.

Hêkim dît bê fêde ye; emrî celadê xwe
kir ko sibe wezîrê wî ji pêl temamê xelkê
ve bixeniqîne.

Bû sibe, hakim li ser gotina xwe sekini.
Cardfji kurik pirsî. Kurik dîsan got, min tistek

Kelektn daketinê Ev vapoiLn piçuk dikaim gilek nîzingiye U

bejt bikin Lwiend ko eskel dikannji peya bibm behlrt u
bi peyan xwe bigchimn beje Ev ttşt hcmt hazuiya hevalben¬

dan c ji bo emga didowan

Ji beigehên serê Pesîfîkê. Eskerine nùzêlandi dadikevin giraveke
emêrîkanî ga ko japoniyan di destpêka serî de zemt kiri bû.

ne kiriye. Rabûn dar ù werîs danîn, wezîr birin
rastê, ji pêl xelkê ve bi dar ve bikin. Xelk li
dora meşneqê kom bùn.

Ji nişkekê ve ew keçik ji nav xelkê bi
der ket ù hat nêzikî wezîr û lê sekinî, hinarek
li erdê da; libê hinarê li erdê bêla bûn. Kurik
mana wê seh kir, heke ji hêkim re tisté ko
wê şevê li cem keçkê kir; bibêje keçik
naxeyide.

Vêca kurik berê xwe da hêkim û destùr
xwest ko bişlexile. Hêkim emir da; werîs ji
stoyê wî kirin, kurik çû ba hêkim û her tişt
jê re gotin.

Hakim gelek kèfxwes bû, kurik efiw kir
ù ji nû ve ew kire wezîrê xwe yê milê rastê.

ÇÎROKBÊJ
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NÊÇÎRA KEWAN
Gava em nêçîr dibéjin ev pirs ji lemamê

nêçira teyran ù heywanên kovî re tê gotin. Lê
gava ko em nêçira kewan dibéjin divêt guh¬
darên me wer bizanin ko ev ji temamiya nê-
çîrvaniya kewan re tê golin. Heke em kew-
gîrvanî an kew-vedanî dibéjin, qenc lê sa kirin
ko mexsed vedana ribat ù celab e.

Ribat ù celab du navên erebî ne. Gelo ev
du nav ji kù ketine an hatine nav kurdman¬
can. Ez vê nizanim.

Lê min pir kewedanî an kewgîrvanî di
deştan ù di çiyan de kiriye. Di hin deveran
de, ji devê mirovên kal heşlê nol salî, min
bi xwe bihîstiye ko digolin an dipirsîn, gelo ev
kew qoç e an yê ser dar ù deviyan e. Hin
caran jî dihat gotin ko kewê le qoç e an yê
ser daran e. 0 hin mirovan jî digol ko kewê
min qoçê kozikan e, ne yê ser dar ù deviyan e[l]

Ji van pirsên kevnare tê zanîn ko beriya
hatina van pirsên erebî, navê ribat « qoç » ù

yê celab « serdar » bû. Niha bi xwe jî di hin
deverên Kurdistana bakur de _______._.
ji mêrên qenc re dibéjin ko
filankes qoçê kozikan e

Herçî gotina « qoç. » kur- 	 ~~ 	
dên hin deveran jê re « qùç »

dibéjin. Lê bi sakirina piranî
« qoç » e û yen hindik « qùç»
dibéjin. Bi min jî « qoç » e.

Em bên ser mesela nêçîra
kewan. Di aliyê Kurdistana
bakur de bi, çend awayî nêçîra
kewan dibe.

KEW-VEDANÎ: Di navbeyna
her du kanùnan de divê ko
kewgîrvan kewên xwe qenc
bi xwedî bikin. Êmê kewan
jî ev in: genim, tehlî, giyayê
şîn û pîvaz. llojê carkê genim
û car pêne caran şînalî divêt
bidin kew. P.ojê du caran jî
li ber rojê an li ber agir divêt
kew bêxin gevzikê. Gevzik
axa bi girzik an bi sêlik e.

Heyanî ko Sibat biqede çav ù nikulên ke¬

wan sor dibin ù av ji pozê wan tê. Wê çaxê
êdî wextê vedana kewê nêr e.

Hema ko zîp qediya ù çend roj Adar çû
wê kewgîrvan kewên xwe hilînin û bi çol û
çiyan bikevin ù kewan vedin; heyanî nîvê
Gulanê. Pi.ştre ewê dest bi vedana mêkewan
an mariyan ji bikin. Kurd hin dibên mêkew
hin dibên mari; lier du jî yek in. Mêkewê jî
vedin heya nîvê Hizèranê.

vedana KEWAN: Kewgîrvan diçe li ciyeki
mitik an pozik ko/.ikekê çêdike; dorhêla kozi-
kê bi hejikan an bi giya asê dike ù li car
alî davan vedide; biné kozikê jî kevir dike.
Ji bona ko kewê lazî yanî ri bal bi çêre û gev¬

zikê mijûl nebe.
Nêçîrvan kewek li ser kevirên kozikê tazî

dike ù vek an dido di ser kozikê re. Heke
dar an devî an poneikek hebe wê celab an
serdar deyne ser wî ciyê bilind ù rekew an
qel'esa wan qenc veşêre; da ko kewên kovî ji
rikew an qel'esan netirsin.

Kewgîrvan wê hère di şargeha xwe de

S A R N H 0 R S T

]1] Ji van her du ^olinan re
navine kurdmancî hene. Herwekî
axê gotiye ji jelab rc « serdar »

û ji ribat re « besti » dibéjin. Ji
xwe Mr. Osman Sebrî di bendeke
xwe de ev welê bi nav kirine.

RONAHl: H.17 R. 16, 17.

25

Şainhof.1 zu hepi^eke c.emani bù. Xirhelpùsekc xurt, hi(2li,0W) tonî
mezin Sainlmisl digel zirchpùtekc dm Gnezenaiv, carek.' di behira
Many di bci peiauèn îiigilisUniè rc derbas bû bùn. Stol ù balaflr-
vaiuya biilnni pê hesiya bùn û dirêji wan kiri bû. Rojekê mij
ù dùmanè bù. Zirehpùsin elemani di bin silara mijê de ji neyarên
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NÊÇÎRA KEWAN
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S A R N H 0 R S T

]1] Ji van her du ^olinan re
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û ji ribat re « besti » dibéjin. Ji
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RONAHl: H.17 R. 16, 17.
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xwe biveşêre. Dema ko nêre¬
kew tê û mêkewê wî pê re ye,
mêkew jî dixwaze dirêjî ribatî
bike. Lê nêrekew li wê dixe,
wê bi sùn de vedigerine û
nahêle ko bikeve şer.

Dema ko celaban dest bi
xwendiné kir kewê kovîjî wê
cewab bide; yanî ew jî wê
bixwîne. Gava ko kovî nîzik
bû êdî şer dikeve ser ribat;
heya ko kewê kovî di dehfan
de bieliqe. Pişre wê xweyî
rabe û kewên xwe ji dehfan
derîne û hinek ji ribat re dîl
bike; heye ko ribat çend niku-
lan lêxe. Lê pir kewên qenc
hene ko li hêsîr û dîlan naxin.

Vedana mêkewan ji nîvê Gulanê dest pê
dike. Dema ko mêkew bûn qebik û çûn ser
hêkan nêrekew bi çol û çiyan dikevin û li
kû dengê mêkewê hes dikin hema ji cî qesda
wê derê dikin; xwe digihînin mêkewan heya
ko bieliqin an xweyî bi tifingê lêbide [1],

Mêkew heke dido bin ew jî wek kewê
nêr tên vedan. Yek di kozikê de tazî dibe û
yek'li ser celab dimîne. 0 heke yek be wê
li ser dareke an poncekî deynin û li dora wê
dehfan vedin.

NÊÇÎRA SERÊ KANIYAN: Piştî nîvê Hizèranê
ko vedana mêkewan jî qediya, heyanî meha
îlonê hin caran ji bona girtina ferxik an kewi-
kên wan xelk diçin dor kaniyan û ji xwe re
kewikan digirin û bi xwedî dikin.

Ji meha îlonê bi awayê jêrîn dîsa dest
bi nêçîra kewan dibe; heya ko av nekeve li
ber kanî û avzêman. Çiyê ko av hindik be,
holikan çêdikin û xwe tê de vedişêvin. Dema
ko kew li vexwarina avê kom dibin, bi tifin-
gên saçilame li wan dixin. Hercar bi derbekê
ji yekî heyanî dehan kew têne kuştin.

ÇARIK: Piştî ko baran ket wê bi çarikan
nêçîr bikin. Çarik car gaz caw e. Car gaz caw,
du ber bi hev ve bidrûn û bi rengê reş, sor,
zer û tîn, tevî hev, reng bikin. Lê cihê cihé,
reugek tékilî rengine din nebe. Wê çarikê
bi ser du zilên nehîn ve bikin; li gorî

(1) Herçî sebeba vedana nêrekew, wî çaxî dema
fiska kewan e. Nêrekew gelek bi xèret dibin û
naxwazin ko nêrekewine din nîzingî mariya wan
bibin. Ji lewre wextê dengê bestî dikin berê xwe
didin wî û serê wî dikin. ( Ronahî )

Eskerine hevalbendan, nemaze britanî dadikevin beja
îtalyayê. Jê dikin herin qada şer.

bilindahiya bejina xwedî. 0 pê herin heya ko
kew wè bibînin.

Dema ko kew çav bi çarikê dikevin hema
cixda-cixd dikin û ji cî qesda çarikê dikin. Bi
tifingê li wan dixin û bera wan didin.

Ji Çiriga dawî hega meha Sibatê bi çend
awayên din jî nêçîra kewan tê kirin.

. HÈLE: Dema hêla wan, roja liêlê wê zilam
kom bibin û bi ciyên devça û devnewal ve
herin û herçî xwey-tiflng xwe bidin pozikan
an mitikan. En bêçek wê kewan biflrînin.
Herçî ko li mitikan deynin en xwey-tifîng li
wan bidin û yen devnewalan wê bêçek ji xwe
re bigirin.

Kewji du sê liran bêtir nikarin bifirin.
Dema ko kew li pozikan dalîne; wê nêçirvan
çend dengan bistré, heya ko kew xwe veşêrin.
Strana wan jî ev e. « Hêr-hêro. hêr-hero,
delalo, delato, nikûlsoro, celebdaro... . » û sê

caran jî de bikuxin: « Ih. . . ih. , . iîi. . . ».
Kew hema di bin poncikan de xwe vedişêrin.

TAMIK: Ka û genim di nav hev de li ciyê
beroj diresînin ù welê dihîlin. Kew tên
dixwin ù hînî wî tamikî dibin. Pisré
xweyî diçe ù holika xwe çêdike [1] û tê de .

rùdine. Kew bi ref tên, nêçirvan gava kew
pir bûn wan bi tifingê dikuje. Refê ko hînî
tamikî bùye hela ko jê kewek bimîne ji tami¬
kî venabe.

Nêçîrvan dikare kewên ko têne tamikî bi

6

[3] Bi me bit roja ko tamik tête reşatidin holik
jî divêt bête çêkirin da ko kew hînî wê jî bibin û
piştre jê netirsin. R.
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tore jî bigire. Toreke masîvanan li hev dipê-
çin û di nava kaya tamik de vedişêrin. Dema
ko kew tên û dikevin nav kayê tore bi ser
wan re dikişînin. Benê tore di holikê de ye.

Piştî vê nêçîrvan terin ciyê ko mêrg an
çîman; berfa wî paqij dikin û holik an şarga
xwe di berfê de çêdikin û li benda kewê
xwe dimînin. Kew dema ko çav bi reşahiyê
dikevin qesta wê dikin. Nêçîrvan bi tifingê
wan dikujin.

TEPIK: Tepik çalekê devgirtî ye. Du dep,
heryek ji bostêkî dirêjtir û bi qasî car tiliyên
bi hev ve peliin. Li her du aliyên depan
darikine ne pir qalind û serî kolayî datînin,
ji bo ko depik jê neûlitin û bi her du aliyan
ve du benê mû girêdidin. Cala tepikê jî bi
qasî sê bostan kûr dikin. Tepikan bi qasî deh
gavan ji hev dur datînin. Navbeya wan bi
hejikên daran û deviyan sênc dikin; li serê
tepikên xwe jî pùsê çilo û pelên çilo datînin.
Dema ko kew tè tu tiştî nabîne xwe davêje
ser pelên çilo û dikeve çalê. Tepik ji Çiriya
dawî heta dehê Adare têne vedan.

NÊÇÎRA BER LÎSAN: Di her du mehên ka-
nùnan de nêçîrvan diçin ber lîsên kewan ù
nêçîra xwe dikin. Nêçîrvan bi ro terin û li
ciyê ko kew bi şev tê de lîs dibin agah di¬
bin û şarge ji xwe re çêdikin ù lê rùdinin.

Dema ko nîv saet roj ma wê kew qesta
lîsê xwe bikin û bên. Dema tên ciyên xwe,

cot cot li cem hev tên, mari û nêrekew li ba
hev dimînin. Wextê tên nêçîrvan bi tifingê
wê lêbide.

EBORA KEWAN: Li salé carekê kew ji
deştê qesta zozanan dikin û paîzan jê vedige-
rin deştê. Ji bîstê Sibatê çûna wan dest pê
dike. Kew ji vê tarixê ve ji deştê radibin [û
berê xwe didin zozanan, heta nîvê Adarê.
Hingê jî nêçîra wan dikin

Nêçîrvan di ciyên sirûm û kepiwên bilind
de çeper û meterisên xwe çêdikin ù li hatina
kewan çavnêrî dikin. Dema ko kew ji jêr ve
derdikewin ù qesta sirûm û kepiwan dikin divê
nêçîrvan pir destçeleng ù sivik be; hema zû
lêbide. Ji ber ko kew pir nasekinin, zû difirin.

Wextê em li welêt bûn û me ev nêçîr
dikir, xelkê mêterisên'xwe heyanî bîst zêran
difirotin, firotineke milkane.

Ev in awayên nêçîrê yen ko di welatê
me de pê emel dikin. Niho emê hin rêzik û
qeydeyên vê nêçîrê bibêjin.

Vedana kewê nêr: Şevdest li ciyên ketayî
û nizim; rojdest li ciyên pal û pozik divêt
bêne vedan.

Heçî mêkew divêt li cihên bilind bête
vedan. Da ko li car aliyên wî deng hère.

Tepik jî li ciyên pal, beroj û kewçêr divêt
bêne vedan.

EVDIREHMAN ELÎ YÛNIS

Britaniyan texlîtek balafir hene jê re dibêjim « mûskilos »; balafirne hûr u swik,
balafirine kefif û nêçîrvaniyê. Ev in çend « mûskitos ». Mihendis û emele di hola

Fabrîkê de perçeyên wan li hev siwar dikin.
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MIROVÊ
KO SIMBÊLÊN XWE 1)1 .MEZADÊ 1)IÎ FIKOTINE

« Ji kovimi IsncynO Vil l.o li Mivlri" diTliM li;i[c girtin »

Emîral Horli serekê de-rlela Mecarislanê
bi xurtiya vên û mêraniya xwe. deng daye. Di
sala 19l7an de deryavanên kesliga ko Horti
kumandanê wê bû esyan kiri bû; esyaneke
bolfevîkî. Deryavanan ji nav xwe sê peya
bijarti bùn û ew rêkiri bûn nik klll)\a"ndan
kefiigs; jê dixweslin ko xlve ji kumandarigê
degne û teslîmî wan bibe. Ev her sê

peya hilkifiya bûn pira jorîn, cihê kumandan
û daxwaza deryavanan je re didan zanin,
Horli béî ko li wan vegerîne li heryekî Itulinelt
da ù her se avêtin behirê.

' Deryavanan gava ev mêranî û bê per-
ivayi dilin, bizdihan, golin qey kumandar bi
çek e, ù herkes çû ser ifê xioe; Serxwerabùn jt
wek fmda ko ba li wê xine, Icfiya.

Disan di wê salé de di bendera Kaiarogê de
eskeran esyan kiri bû. Kefliya Horli ûi iïïè
benderê dé bù; lê bi Horti ï-e ew qewel nin
bû ko bikare bera aseyan bide. Serxwerabî ji
7000Î bètir bûn. Lê Horli nemerdl ne kir ya¬

werê xwe bi xwe re bir, li qagixekê siwar bù
û qesla bejê kir.

Serxwerabî di qeruxê dé II hêviya wi bùn.
Wextê qagiâê nizingi kir serxwarabiyan digot:
« Vi tersi Hkujin, bikujin vi lersi... » Horli IVè

da sisliyê, ji qayixê peya bùi bt gavinc 'gitan
ber bi deryavanan veçû û gole ivan: Dcrynva-
nino teslîm bibin; çend alayên siwari bi xar

Une me. Hon bi wan nikarin, honê heml bila
sebeb lelef bibin. Lé heke we ji niho de çekên
xwe dont û xwe siparle min ez soza xwe didim
we ko nahîlim siwart we bieftnin.

Eskeran bawer kir; teslîm bûn, siwariyên
ko Iletil digotin hêj di rê de û ne gihaftine
benderê. Hoiil pifli leltljlqalekê ji hêvoikeran
( mifewiq ) 700 peya rfd/i ber lifmgan.

Nikola Horli di sala 18(i8an de ji diya xwe
bùye; iro 70-sall ye Bavé wi xudan gund û
col, lé ne ewçend dewlemend bû. Bi tenê mala
Horti di Mecertstctnê de maleke kevin e; bi
esnlela xwé fexûr è. Horli gava 'pê li çardehan
kir kele' dibistana behriyê û jê zabit derkel.
Hikûiiteté ew faillie sefarela Stenbolè. Horliyê
ciwan û délai wexlê gihafle Stenbolè simbêlên
xwe berda. Zabilê xort simbêlên xwe bi koz-
meltkê bi xwedi dikir, ba dida û serên wan
digihande biniga çavên xwe.

Ilajekè II Stenbolè ji bo civaleke xêri père
didan hev. Nimînendeyên dewletên ecnebi tifleki
xwe i cziz lavêlin mezadê û hasila mezadê ji
civaiê re didan. Horli ji nifkekê ve rabû û
gote heziran, min simbêlên xwe avêtine mezadê.
Hel'kest lê ecêbmayî ma bû.

Li simbèlè Horli zêde kirin hela ko gihandin
sed zêrt. Simbêl bi sed zêri li ser keça konsilê
Emêrikê ma. Keçikè simbêl di cih de dixweslin.
Rabûn berberek anin; simbêlên Horti rakirin û
leslimi keçikè kirin.

înperalor Franswa Jorêf ev çirok bihlsi;
gelek kêfa xwe jê re ani. Rabû, Horli ani

Xwendeva¬
nên me ivt
bibêjin Ri na
hi bûye I t/u
loga balafti an
Belê heye ko
ev gotin rast
be. Lê çai ( / n
serè iro bala¬
fir c. Ji lewre
ji me rc iaii-
na gelek kl,-
seyén balafi¬
ran tên Lv
klîsc klişi yel c

brîtanî gc
Hostc nnlial
gozan li bas-
kèn balafirekc
bombavèj si¬
war dikin.
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.. vtganê û ji xwe re kire yawer.
Wextê ferê 191b-101San çê¬

bù Horti xwest ko hère fer.
Imperator ev kire kumandanê
zirehpûfa « Navara ». Di bin
emil'ê Horti de sê kefliyèn din
jt hebûn. Horli sê salan di
Adriyatikê de geriya; bêî ko
bikare rasti dijminan bel. Axir
rojekê rasli stoleke talyani hal;
ji 27 kefliyan bihevkelî. Horli
dirêjî stolê kir ù bi bêtêlê elam
da kumandarè talganî ko sto¬

leke mecerî e mezin li ser
fopa iui ye. Kumandanê talya¬
ni bawer kir û ji ber Horti
baz da. Deng bi Horti ket. Ew
slol jl wek alayiyên siwari hêj
têt. Horli jl bû serferman¬
darè stolê.

Şer qediya bû. Nemse û

Mecer şikesli bûn. Ji HorII re
diviya bû ko stola xwe. leslimî
Yûgoslavyagé bikira. Ferman¬
darê fikeslî qim pè anî bù. Ili
tenê keşllya ko lé siwar dibù ù

ya ko ala wi hildigirt ne
dixwest ji desl bide. Finirai
rabû gole yûgoslavan ko dike
milkên xwe di Mecei islané de

biftoşe-~û wè kesliyè bikire.
^M6rtî ji bo vê yekê berê xwe

da welalè xwe.
Wexlè Horli gihafle Meca-

rislanè xelkê bi bolfêvlkigê
girti bû û li hikûmetê rabû ~"~ ~~-
6û/i. Horti vegeriya nîvroyê welêt. Eskerên
fransizl ji ji balqanan qesla Mecaris'.ané liri
bûn ù diçûn ferê bolfêvîkan bikm. Horli ù
fransiz li hev hatin. Horli li hespekl spi i esil
siwar bù; di nav bajarên Mecarislanè de di-
gn'iga, propcgenda çèdikir û ji meyildarên xwe
re çek belav dilirin. Şehfchc çêbù ko li pey
Horti nîv mîlyon esker heye.

Bolfêvik pê bawer bùn. Wexlè ko Horli,
siwarê hesp -spî bi mûsiqe û depdepe di kùçeyan
re derbas dibû xelkè dida pey û bolfévîki
vedimîri. Mewkiba Horli roj bi roj meslir dibû
û berê xwe dida Peşlê, payitextê Mecarislanè.

Horti bi wê mewkib û fexfexê wek ku-
mandarekî mizefer, lê bel ko berikek berda be,
kete Peftê. Xelkê Peftê sehiw girti bû. Lê wextê
ditin ko ew niv-milgon esker nagé dest pé

Xorlên çînî pistî ko di welatê xwe de talîmine ïbtidaî dibînin;
diçin Emûi-ikayè ù hînî fenine eskerî dibin û jê vedigerin
welatê xwe ù serê japonan dikin. Ev e zabiteki.. emêrîkanî

dersa sagiitcn çînî yen balafirvaniyè dibèje.

Di llewseke fabrikcke Kcnadayê de lopine nû di hi:
milicndis ù zabitan de dikin biceribînin.

kirin xwe li serxwerabûnê kar bikin. Şevekê
peyayên Horli li bajêr belav bûn ù ji mireli-
bèn esyanê qederê 1000 peyayî di malén wan de
kiiftin. Xelk bizdihan ù nema qala serxwera¬
bûnê kirin.

Qral .Şiiii reviya bù. Parlemana mecerî
giha bù hev da ko qeymeqameki qral bibijire.
Namzcdè xurlir kont Aponi bù. Meclis giha bû
hev, générale!; bi her desti ve fejderbek, rabû
û gole niminendan: Yê ko naxwaze Horli bibi-
jîre bila ji pigan bisekine.

lies! xwe lev ne da; herkes di cihê xwe de
rûniflt ma ù Horli bi gekiliga dengan bù
qegmeqamê qral.

Qral ji méj ve emirê Xwedê kirige lê Horli
hêj bi navê « qegmqamê qral » serekdewletê
Mecaristanêyê. XELÎLÊ GENCO
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DÎROKA
JlNA NAPOLYON

9

HEVALBENDIYA PÊŞÎN
Me di feslên berî vê da goti bù

ko serekwezîrê Îngilîz Wîlyam Pît, ji
bo vekuştina agirê serxwerabûnê di
nav sinorên welatê Franseyê da, ça.
wan xebitî bû û li bevalbendan geri¬
ya bû. Ji ber ko îspanya li ser sînorê
Franseyê diman, diviya bù têkeve vê
hevalbendiya han. Heke nikari bûya
ew agir vekuştana jî, qene xelkê xwe
bi serxwerabùyan ra dikir dijmin ko
ew jî ji bo hikùmeteke melîkî hêviyek
bù. Herçî Holande piştî ko fransizan
destê xwe dane ser welalê Belçîk, bi
tenê ji bo parastina welatê xwe keti
bù govenda hevalbendan. Ji xwe
Nemsa û Prûsya ji bo doza xwîna Marî
Antwanêt şerê Franseyê dikirin.

Bi van sebeban, çarmedorî welatê
Franséye hevalbend ji ïngilîzan ra
car bûn ù ji her alî va neyaran dirêjî
erdê Franseyê dikirin.

Leşkerê Franseyê ko serekî bi
nav Ewropayê da çù bû, li ber êrişên heval¬
bendan bi sùn da vedigerîn.

Di nav qumandarên fransizan en ko li
ber dijmin dişkestin da, bi navê' Dûmûriyê
genêralek hebû ko ji hîzbê Jîrûndiyan bû.
Gava Dûmûriyê li pêş Nemsawiyan şikest wî
dizanî ko para qumandarên şikestî li nik
hikûmeta sexwerabùyan çi ye. Ji lewre ne xwe¬
st serê xwe bide destê celad û revî nav
neyaran.

Li ser vê revê hikûmetê hevalên wî en
hlzlb girtin ù avêtine hepsê. Lê piraniya wan
xwe ne dan dest; revîn li nava Franseyê belav
bùn û xelk li hikûmeta Parîsê hêvotin ( leşwîq
kirin ). Ew bûn ko lf bajarên Marsîliya,
Tûlon, Eordo û Liyonê xelk bi xwe ra rakiri
bûn ser lingan û ne dixwastin hikûmeta
Parîsê binasin.

Piştî ko di nava Franseyê de hinde neyar
jl bo hikûmeta serxwerebùyan car bûn, heva¬
lbendèn ko heya hîngê bi lenê vekuştina agirê
serxwerabûnê dixwastin: vê carê çav dane
parvakirina welatê Franseyê 1 . .

Li ser vê ïngilîzan û nemsawiyan destên
xwe dane ser Kondê û Valansînê, Prùsiya
erdê ko berê fransizan jê biri bûn vegerandin

10

ù îspaniya jî di çiyayê Brans da zora fran¬
sizan birin. Bi ser van da ïngilîzan di
deryayê ra hesareke ecêb dane ser îskeleyên
hemî peravan, ne dihîst ko tiştek ji derva hère
nav welêt.

Li ber van hingên ( derbe ) han hikûmeta
Parisè mecbùr bù ko rastiyê bide ber çavên
xelkê û bêje: « welat ketiye talûkê ». Ji ber
vê, divê hikim di destê komeke biçûk da be
ko bikari be welêt biparêze. Bi vê hincetê,
hikim dane destê komeke biçùk ko jê ra
digotin « koma emnilawê ». Vê koma han di
meha hizêrana 1793 an da heya dawiya tîrmeha
1794 an li welalê Franseyê hikim kir ko bi
vê çaxê ra ( dema tirsandinê ) hatiye gotin. Ji
ber ko di ceza kirina xelkê da pir zînat ki¬
rine. Heya wê derê ko ji çi kesî ketine şikê.
bê dilovanî kuştine.

Tevî zînala mezin a ko dikir, vê koma han
welat bi hin tevdir ji talùkê lilitandiye ko ew
tevdîr ev in: Berî her liştî bi çêkirina hin qanû-
nên dererê çavên neyarên cimhûriyetê şikand,
heya ko bikari be bi dilekî rihet berê xwe
bide neyarên derî welêt. Berê hemî milet bi
leşkerî guharte neyarên derva. Welê ko hemî
xort şandine qada şer; qertemêr ji bo çêkirina
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çek ù silehan ajotine
kafxaneyan; herçî jin ji
bo dirùtin û vegirtina
çadiran, nexweşnêrî
ù çêkirina xwarinê xe-
bitandin. Kal jî di kuçe
û kolanan da ji bo ko
bi zirt ù halanan dilê
xelkê xurt bikin hîştin.

Êdî kesî bê kar û
xebat ne ma bû. Her
kesî dizanîn ko bi karê
ko jê ra hatiye sipartin
de welêt bifilite. Ji lew¬
re herkesî di tala xwe
ra xîreteke ecêb rave
dikir.

Koma emnilamê bi
vê dilhişkiya han nava
welêt ji xinizan û sînorê
welêt jî ji neyran pa¬

qij kir. Herçî bajarên
ko hikûmeta Parîsê ne
dinasîn, yek pistî ê din
vegirtin; heya ko ê paşîn Tùlcn lier wekî me
bîri goti bi bi destê Napolyon bute vegirtin.

Welatparezên fran izan ji her alî mîna
şêran sînga xwe da bùn neyar ù talùkeya ko
çavê wan tirsandi bù xîret ù mêraniya wan
zêde dikir. Heke Tùlon ji neyarên derve ra
bù bû pîngaze ù çavê wan tirsandi bù jî;
zabitê korsîkî Bonaparte kiçik ew jî êxisti bù
dest leşkerê cimhùriyetê û bi carekê welat safî
kiri bûn.

Leşkerê hevalbendan bi carekê ji sînorên
welêt bi dur xistin ù herçiya ji Franseyê çû bû
bi şûn da vegerandin. Bi ser da Holanda jî
vekirin. Hîn sala 1794an ne qediya bû ko
Franseya nuh destê xwe danî ser Belçîka, Ho¬
landa, Nîs, |.Sawa û peravên Rîn[] en roava.
Li ser vê ravekirina xurliya han, Prûsya ji
nav hevalbendan bi derket û îspaniya da pê.
Li giharê bê îngilîz û Nemsayê kes nema.

Qranê Ingilislanè
re dibarinc. Ev

Çiqas ko hevalbend di hev da keti bûn û bê
îngilîz"û Nemsayê ji fransizan ra neyar ne ma
bûn jî; bi xurlî û mezinatiya stola xwe ingilîz
ne neyarekî biçùk bû. Tevî ko di deryayê ra
hesareke xurt da bù ser welatê fransizan, di¬
kari bû hergav dirêjî peravên wê bike; an ne¬

yarên derve di deryayê ra derbasî hundirê welêt
bike. Ji xwe peravên Franseyê bi qasî ko xwe li
ber êrîşine holê bigirla ne hati bùn xurt kirin.

tacidar Corc V namzedine zabitan di ber çavên xwe
itamzedên ha dùr-nîzing de xwe bigehinin qada ser.

Ji bo xurt kirina van peravan, nemaze en
nîvro, hikûmetê bokeyê Tûlonê général Bona¬
part verêkiri bù. Napalyon herwekî di şer da
jêhatîbùneke ecêb nîşan da bù, di vî karê ko
siparti bùnê da jî jîrî ù zanatiyeke seza rave
kiri bù. Li ser peravên nîvro kunek nema ko
Napolyon ev ne giri, girek ne hîşt ko hêviya
neyar jê qut nekir. Piştî ko ew êrdim (men-
teqe ) kir sê xetên şer û di hemî cihan da
top daçikandin, qişle giştik saz kirin ù di
heqê wan peravan da herçiya zanîn hewee
bû hîn kir ù ji hikûmetê ra da zanîn, vegerî
bajarê Nîsê ser firqa xwe.

Hingê hikûmeta Franseyê ev leşkerê han
ji bo şerê leşkerê Nemsayê pêk anî bû. Ew
leşkerê ko hemî deştên îtalyayê êxisti bûn
dest xwe û dixwastin bi arikariya leşkerê Bê-
dmînt dirêjî sînorê Franseyê bikin. Gava
Napolyon gîha bû Nîsê, leşkerê fransizan di
nav çeperan da ji hêviya êrişa nemsewiyan dîtî
bû. Ev yeka han bi serê wî ne keti bû. Li
ser zanîna ko di nav çend roja da êxisti bû
dest xwe, li nik xwe xiteyeke êrişê çêkir
û da serleşkerê xwe.

Ev serleşkerê han mirovekî çak û camêr
bù. Bê ko dudiliyê bike xiteya Napolyon a
hêja qebûl kir ù bi xwe li ser wê meşî, , Hin^
sê heffe di ser hatina Nopolyo^ (ft,fjM
ra ne borî bûn ko leşkerê fransizan dirêjî
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nemsawiyan kiri bû. Li ber vê êrişa han a wî gelekî ne î çak bùna nikari bù serê xwe
di ni.ska va leşkerê Bêdmînt revî ù hemî ji ber kêra celai xilas bikira. Vî bextê çak
xwarin, çek ù posatên xwe ji fransizan ra hişt. di demekê welê hêja da serê xwe li Napolyon
Bi vî awayî leşkerê Franseyê hemî gavan ù
derbendên ko di roava ra dikevin çiyayê
Alpê êxistin dest xwe û ji tirsa êriça nemse-
wiyan a nişkekê va fililî.

Di pê vê serdestiya ko bi havila mêjûyê
Napolyon hâte pê ra, çend roj ne çûn ko li
ser bêbextiya hinek xêrnexwaz hâte girtin.

Ev tiştekî ber bi cave ko çi dema çirayek li çiyayê Alpê, peşberê neyar
nuh vêkeve heke hinek dilxweş bibin, teqez
gelek jî didexisin. Herwekî wan neyarên Na¬

polyon en dexsok jî hingê va bilindiya stêrka
bextê wî bîr dibirin. Berî ko mezin bibe di¬
xwastin cira bextê wî vemirînin. Gava hikûme¬
tê berî vî şerê han ew şandi bù xurt-kirina
peravan, ji bo sileh û cebirxaneyê li Mar¬
sîlyayê hepisxaneyeke kevin ji nuh va ava
kiri bù. Neyarên Napolyon ava kirina
vê hepisxanê jê ra dikirin sûcekî ù digotin:
Ew dixwaze Hastîleke nuh ava bike. Di wex-
teke ko Robîspiyêr hemî dêr kiri bûn hepis¬
xanê da, ma hewce bû ko genêralekî wekî
Napolyon î nenas û ciwan Bastîlan ava ke ?!..
Ji xwe hikûmeta wê çaxê bê ko maqûliya
tiştekî biramiyana li ser bêbextiyeke biçûk pir
mirovên mezin bi dar ve dikirin. Mirovekî bextê

rakir. Birayê Robîspiyêr dest avêle générale
ciwan ù bi wê arîkariyê dengê Napolyon haie
bihislin ù ji mirinê fililî.

Hîngê Robîspiyêrê biçûk xwest ko Napo¬
lyon li Nîsê rakin Parîsê û bikin qumandarê
leşkerê paytextê; lê générale ciwan qîma xwe
bi vê ne anî ù dîsa vegerî ser flrqeya xwe a

BEXTÊ RFŞ
Napolyon bi qebûl ne kirina hevaliya

Robîspiyêr ji xwe ra qenc kiri bù. Vî serekê
dilhişk ewçend bi zînat li fransizan hîkim
dikirin ko kesên jîr bi dùma hikmê wî ne
bawer bûn. Bi lenê arikariya birayê vî serekî,
der heqê berdana Napolyon da, dergehê belan
jê ra vekiri bù. Ji xwe gava bexl reş bû sebeb
ji ber lingên mirov car dibin. Heye ko qederê
ev rùpelê reş êxisti hù nav rojên ciwaniya
générale korsîkî. Perê kel hepsê, paşê meaşê
wî birîn ù di pê wê ra bi carekê navê wî ji
deftera qumandaran baie derxistin ko wîbêxwe
kustinê riyeke felatê li pê? xwe ne didît. . .

OSMAN SEBRt
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Çîroka tarixî:

BOXOÇÊF
AN PÊTROYÊ SISEYAN

Imperatora ûrisan a bi nav ù deng Elîzabêl
emirê Xwedê kiri bû. Pêtroyê siseyan, neviyê
Pêtroyê didowan rùnisli bù ser lexlê çarîliyê.

Pêtroyê siseyan ne ew mêr bù ko li ser
lexlê çaran rùnisla. Lê rêzika seltenelê ew ï'.eq

da bù-yê. Pêlro mirovekî (jels, bè vên ù îrade
bù. Jina wî « Ênhalet-Zerbest » jinikekê bi l'en
ù çiv bù. Di rayên wê de xwïneke bi hêrs ù

lima digeriya. Ewê Pêtro bêî ko jê hez bike,
ji bo razîkirina Elîzabêlô; kiri bù.

Piştî ko Enhalt J>i navê Katêrînê bù jina Pêlro
ji bo ayendê xeyaline mezin ji xwe re çêdiki-

Pişlî mirina lîlîzabèlê ewê bi awakî ji
û bibiwa imperatoramêrê xwe de xelas biwa

kişwerekî mezin.
Pêlroyê siseyan li ser lexlê pêşiyên xwe

rùnisli bû. Pêtro li ser tcxl heykelek bù;
dolaba hikûmetê Katêrînê digcrand. Sal ù nîvck
ketijbùn navê. Pêlro xwe da bù îş ù nûşû vexwa-
rînê. Serxweş diket û wexlê xwe di himbêza
doslika xwe, konlês Voronzov de derbas dikir.

Pêlro rojekê gelek serxweş bù bû. Ji pès wî

i t çùne enigitii jin di
diajoga ewtobùsckc sanî

Ji wexlê ko vi seri desl pê kiriye ji ber ko
gelek tislan de bi karê wan radibin. Klisa me
dide. Mifelisekî polisê bi ken û bi ziravî jê rc lalimatin dide, an xeleleke wê rast

dike. Heke diajo mêrek biwa gelo mifetiş dîsan wê holê bikeniga.
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ve qala jina wî dikirin û digotin ko Imperato¬
riçe ji halê împerator ne razî ye. Pêlro bi
erin gote xelkê döra xwe: Heke ew ji min ne
razî ye, dermanè wê li cem min hazir e; ezêbi
guliyên wê bigirim, wê bavêjim zîndaneke Sî-
bêryayê ù konlês Voronzovê li sùna wê bi¬
kim împeratorîçe.

Hinekan împeratorîçe Katêrîn li ser goti¬
nên împerator serxwesl kiri bùn. Katêrînê dida
eqilê xwe ù digol ko diviya bù êdî îşê xwe
bilezanda. Hebù ko împerator wexlê serxweş
dibù di he.,ê wè de emirek bidaya peyayên
xwe û ew winda bikira. Katêrînê jî aşiqek
hebù, yekî zabit, digolin-ê (irîgorî Oilof.

Şevekê, Kalèrîn digel aşiqê xwe di xewgeha
xwe de bù. împeratorîçe rabù ser pista xwe ù gote
aşi(,ê xwe: Orlof, divêl sibe lu berî qişla eskerên
xas ù wan ji bo îşê me kar bikî. Pistî ko împera¬
tor digel do;tika xwe li ber masa şerabê rùnist,
ezè ji qesirê derkevim; tu li hêviyê bimînî he¬

tanî ko împerator bi temamî serxweş bibe.
Wexlê le dîlz imanê wî geriya tiwê, vê kaxezê
jê re bidî îmza kirin.

Katêrînê kaxezek da Orlof. Di wè kaxezê
de împerator vedinasî ko terka lac ù texte
xwe dida.

Sibetirê wextê împeralor rabù emir kir
ko sifra şcrabê deynin.
Sifre danîn, Pêlro digel
doslika xwe li ber rù¬
nist. l-'alêrîn jî cli salona
vexwarinê de bù. Im¬
peralor hcrêjxwc da jina
xwe ù got-ê: Te xêr e,
ez dibînim ko le dîsan
madé xwe kiriye; gonê
le zer bùye. Ma tu
dexisî? Mihlelê bide
min ezè îsè le jî saz
bikini.

Katêrînê tebdîda ko
di gotinên împerator
de veşarlî bù seh kir.
Lê deng ne kir ù ji
salonê derkel. Belê go¬

nê Katêrînê zer bù. lê
ne ji ber dexsê; lêbelê
ji ber îşê ko da bù pê.ş
xwe. Ma hôsanî bù;
dikir ko çarê ûrisan bi
dekê bêxe erdê û li
sùna wî rùne.

Katêrîn çû oda xwe;
destek cilên zabitên rûsî
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da bù-yê. Pêlro mirovekî (jels, bè vên ù îrade
bù. Jina wî « Ênhalet-Zerbest » jinikekê bi l'en
ù çiv bù. Di rayên wê de xwïneke bi hêrs ù

lima digeriya. Ewê Pêtro bêî ko jê hez bike,
ji bo razîkirina Elîzabêlô; kiri bù.

Piştî ko Enhalt J>i navê Katêrînê bù jina Pêlro
ji bo ayendê xeyaline mezin ji xwe re çêdiki-

Pişlî mirina lîlîzabèlê ewê bi awakî ji
û bibiwa imperatoramêrê xwe de xelas biwa

kişwerekî mezin.
Pêlroyê siseyan li ser lexlê pêşiyên xwe

rùnisli bû. Pêtro li ser tcxl heykelek bù;
dolaba hikûmetê Katêrînê digcrand. Sal ù nîvck
ketijbùn navê. Pêlro xwe da bù îş ù nûşû vexwa-
rînê. Serxweş diket û wexlê xwe di himbêza
doslika xwe, konlês Voronzov de derbas dikir.

Pêlro rojekê gelek serxweş bù bû. Ji pès wî

i t çùne enigitii jin di
diajoga ewtobùsckc sanî

Ji wexlê ko vi seri desl pê kiriye ji ber ko
gelek tislan de bi karê wan radibin. Klisa me
dide. Mifelisekî polisê bi ken û bi ziravî jê rc lalimatin dide, an xeleleke wê rast

dike. Heke diajo mêrek biwa gelo mifetiş dîsan wê holê bikeniga.
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ve qala jina wî dikirin û digotin ko Imperato¬
riçe ji halê împerator ne razî ye. Pêlro bi
erin gote xelkê döra xwe: Heke ew ji min ne
razî ye, dermanè wê li cem min hazir e; ezêbi
guliyên wê bigirim, wê bavêjim zîndaneke Sî-
bêryayê ù konlês Voronzovê li sùna wê bi¬
kim împeratorîçe.

Hinekan împeratorîçe Katêrîn li ser goti¬
nên împerator serxwesl kiri bùn. Katêrînê dida
eqilê xwe ù digol ko diviya bù êdî îşê xwe
bilezanda. Hebù ko împerator wexlê serxweş
dibù di he.,ê wè de emirek bidaya peyayên
xwe û ew winda bikira. Katêrînê jî aşiqek
hebù, yekî zabit, digolin-ê (irîgorî Oilof.

Şevekê, Kalèrîn digel aşiqê xwe di xewgeha
xwe de bù. împeratorîçe rabù ser pista xwe ù gote
aşi(,ê xwe: Orlof, divêl sibe lu berî qişla eskerên
xas ù wan ji bo îşê me kar bikî. Pistî ko împera¬
tor digel do;tika xwe li ber masa şerabê rùnist,
ezè ji qesirê derkevim; tu li hêviyê bimînî he¬

tanî ko împerator bi temamî serxweş bibe.
Wexlê le dîlz imanê wî geriya tiwê, vê kaxezê
jê re bidî îmza kirin.

Katêrînê kaxezek da Orlof. Di wè kaxezê
de împerator vedinasî ko terka lac ù texte
xwe dida.

Sibetirê wextê împeralor rabù emir kir
ko sifra şcrabê deynin.
Sifre danîn, Pêlro digel
doslika xwe li ber rù¬
nist. l-'alêrîn jî cli salona
vexwarinê de bù. Im¬
peralor hcrêjxwc da jina
xwe ù got-ê: Te xêr e,
ez dibînim ko le dîsan
madé xwe kiriye; gonê
le zer bùye. Ma tu
dexisî? Mihlelê bide
min ezè îsè le jî saz
bikini.

Katêrînê tebdîda ko
di gotinên împerator
de veşarlî bù seh kir.
Lê deng ne kir ù ji
salonê derkel. Belê go¬

nê Katêrînê zer bù. lê
ne ji ber dexsê; lêbelê
ji ber îşê ko da bù pê.ş
xwe. Ma hôsanî bù;
dikir ko çarê ûrisan bi
dekê bêxe erdê û li
sùna wî rùne.

Katêrîn çû oda xwe;
destek cilên zabitên rûsî
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li ber xwe kir û berê
xwe da qişla eskerên
xas. Orlof her tişt pêk
anî bû. Ji xwe birayê
wî bi xwe zabitekî es¬

kerên xas bû. Wextê
Katêrîn kete hewşa qiş-
lê; eskeriu derketin
pêşiya wê ù sê caran
bang dan: Her bijî
Katêrîna didowan, Im¬
peratora ûrisan...

Di wê demê de bû
ko Orlof kaxeza ko Ka¬

têrînê da bû-yê ji îm¬
perator re dida imza
kirin. împerator bêî ko
bixwîne; an bêî ko seh
bike li kaxezê nihêrt , ,
. . , . , Çiroka beqeke.
ù imza kir. Wextê v
îmza dikir destê wî direcefî; an ji serxweşiyê
an tisté ko serê wî bîr ne dibir, deslê wî bîr
dibir ji lewre 	 Pêtro kaxez da zabit
ù got: t"v e, min ji le re îmza kir, lê eareke
din ji bo ini'a'iirina kaxezan di xelwelè de
i:,in :.ciz irc\ir.

Oili f lire: j.irt, e .v xi.sle bèri'ai xwe ù

gote imperulcr: Hikimraniya Pêlroyê siseyan
leman bùye; ev\ê hère dêreke din.

Peyayên Orlof yen ko li ber derî bùn
gava ev gotin bihîslin ketin hundir, Pêtro
girêdan ù berê wî dan menfayê.

Wexlê imperatorê girtî terka qesirê dida,
zabitekî bê rih ù simbêl, li hespekî boz siwar-
bûyî, dikete hewşa qesirê. Xelkê xwe gihandi
bû dora wî zabitî; didan ber qîran û digotin:
Her bijî Katêrîna didowan, Imperatora ûrisan..-

Bi vî awayî Katêrîn bù bû imperatora
Rûsyayê. Gelek ne borî hâte bihîstin ko Pêtro
di menfayê de emirê Xwedê kiriye. Hinan got
ko birayê Orlof ew di menfayê de kuştiye.

Deh sal keti bûn navê. Katêrîn ferman.
ferma bû; herkesî Pêtroyê siseyan ji bîr rakiri
bû. .li nişkekê ve xeberek gihaşte Katêrîna
didowan: « Di mintiqa fJralê de ziiamek peyda
bùve, dibèje ez Pêtroyê siseyan im ».

Mêrik ji hepisxanê baz da bû; gelek dima
Pêtroyê siseyan. Lê xêlkê digot, ma Pêtro ne
miriye. Polîsan ew girt ù ji nù ve avête hepsê.
Lê mêrik reya xwe peyda kir cardî ji hepsê
baz da û vê carê çù çiyayên Ùralê û
xwe tê de veşart.

'.si
Suret bi xwe, bêî nivîsar, çîrokê qise dike.

Miletê ûris yê ko ji Selteneta Katêrînê
heyameke aş ù rahetiyê hêvî dikir, xeyalşi-
kestî bù bû. Gundiyan ji zilma giregeran ga*
zind dikirin; ew wek berê di hêsîriyê de bùn;
lu lişt di halê van de ne guhêrî bù. Ji aliyê
din li i n tsrinên welêt hebûn ko ji Katêrînê
ne razî bùn: di/.î!<a xef ù şêwir dikirin.

Mèrîkê ko ji hepsê revî bù ù di çiyan de
xwe veşarli bù, wek mehdîkî banî xelkê dikir.
Xelkê jî hêdî hêdî guh didan-ê. Digotin ko di
welêt de wê serxwerabûnek çêbibe û hikim
wê bête guhartin. Katêrînê ev tîşt dibihîstin.
Katêrînê emir da polîsên xwe ko li mirovên
bişibhe guhdar bibin. Polîsan yek ji miretiban
girt û bi zorê ew da mikur hatin. Xelkê gava
ev tişt dît zanî ko îş xerab e. Gelek peya xwe
dane çiyê.

Rojekê Havîna sala 1773an bû. Di çiyayê
Orale de qerebalixek hâte dîtin. Xelkê xwe
gihandi bûn dora siwarekî, yê ko ciline kesk li
ber bûn. Senceqdarê wî jî aleke spî bi xaçe-
ke sor hildigirt. Mezinên ko di dora wî de
bùn beyanameyek saz kirin û dan-ê da ko
îmza bike. Mêrik qebûl ne kir û got ko beriya
ko bigehe Moskoyê tu tiştî îmza nake. Lê
sebeba rastîn ne ew bû; mêrîk nizanî bû
binivîsanda. Ev Pêtroyê siseyan bù ko ji hepsê
reviya bû.

Ew ordiwa ecêb hero meztir dibù û pêş
ve diçû. Di Yetskayê de qezaqan li wan xist.
Mêrik bi talan û bi helalkirina jinan ù bi
şerabê eskerên nizamî jî qanî kirin, Digel
eskerên nîzamî yen ko giha bûn ordiwa WÎ
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revokeyè hepsê gîhaşti bû mintiqa Orênbûrgê.
Xelk derdiketin pêşiya wî, jama dêran
lêdixistin û bang didan, her bijî Pêtroyê
siseyan....

Heçî imîdşikestî, ji hikûmetê nerazî û hepsi-
yên ko dihatin berdan digihaştin ordiwa Pêtroyê
siseyan. Beriya ko bigehin bajarê Orênbûrgê
rastî kelehekê hattin. Kelehvaniyan li ber xwe
da; bû şer. Dawiyê Pêtroyê siseyan keleh zemt
kir; zabitên tê de hemî kuştin, jinên wan ji
zabitên xwe re lêk vekirin. Ji xwe re bi tenê
du jin hiştin.

Pêtroyê siseyan êdî gihaşti bù ber sûre-
hên Orênbûrgê. Di kelehê de 5000 esker û
100 top hebûn. Di ordiwa ko lê wer hati bû
de qederê sed hezar peya hebûn. Kelehê piştî
ko şeş mehan li ber xwe da ket destên
Pêtroyê siseyan. Êdî Pêlro bû bû xwediyê
welatekî mezin.

Çavên Pêtroyê derewîn bi keçikeke délai
keti bû; yeke qezaq. Pêtro rabû ew mehir kir
û ew împeratorîçe îlan kir. Lê herçî qapatme,
ew jî pê re bûn.

Ji Katêrînê re êdî tu rahetî ne me bû.
Pêtroyê derewîn, ew ji Pêtroyê rastîn bêtir
aciz dikir. Katêrîn rabû ordûke mezin saz
kir û ew di bin fermandariya général Biblîkof
de rêkire ser Pêtroyê derewîn. Biblîkof kir
ne kir Pêtro zemt ne kir. Biblîkof dida pey
eskerên Pêtro; ew tajotin heta cihine dur û
digot qey zora wan çûye. Lê ew eskerê ko ji
hev belav dibùn, dibûn çete û ji par û di
baskan re li eskerên Biblîkof dixistin.

Katêrînê dît ko Biblîkof ne mêrê vî îşî
ye; rabû fermandar guhart û li sùna wî yekî
din tayîn kir. Lê wî jî nikarî bû bi karê
xwe rabiwa. Heçî Pêtro bi şikestina van her
du genêralên Katêrînê hêj xurtir bû bû. Lê
rasthatineke iierîb îşê wî xerab kir." Pêtro keti
bû bajarê Qazanê û ordiwa xwe a mizefer
teftîş dikir. Ji nişkekê ve ji nav xelkê jinikek
derket, berê xwe da Pêtro ù bi qîr got-ê:

Boxoçêf, Boxoçêf .. .

Jinikê digote xelkê:"Ev mêrê min Boxoçêf e.
Berê xwe dida Pêlro û digot-ê: Boxoçêf, tu çûyî
kû; ez û zarowên xwe tazî û birçî hiştin...

Eskereki milê jinikê girt, kijand ù da alî
û got-ê: Ma tu dîn î, ev împerator Pêtroyê
siseyan e.

Jinikê: Kîjan împerator. Ev, mêrê min
Boxoçêf e. Ez ne î dîn im, hon dîn in.

Deng ji tukesî ne dihat. Herçî împerator
Pêtroyê siseyan, li ser hespê xwe wek heykelekî
sekinî bû ù xwêh dida. Ma çi bigota, jina wî bù.

Ji şagirlên dilbistanè ré

Marşa Tîpan
Em şagirt in, em dixwinin, A. B. C.

Nivîsandin, ew ji me re, armanc e.

Tipên me tev sî ii yek in Ç. D. E.

Xweşî ev e, bi zimanê Kurdmanc e.

Ê. F. G. H. him rihet e, him şêrîn.
I. I. J. K. xweş dixwînim bi qîrîn.
L. M. N. 0. hê mayîne hinên din.
Geli Kurdan, werin tev de bixwînîn.

P. Q. R. S. Ş. T. Ù. U. tu raeyze.

V. W. X. ne, ez şaş nakim yek levze.

Heşl dengdèr in, heçî dengdar bîst ù sê.

Riya ronî dibistan e ma Y. Z..

Qetranî 20/12/943 HISÊNÊ EMÎN
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Lê împeratorê derewîn dîsan bû xwediyê
îrada xwe ù got ko ev jinik jina Boxoçêf e.
Boxoçêf yek ji peyayên wî bû, keti bû destên
polîsên Katêrînê û polîsan ew kuşti bû. Jinik
şaş bû bû; ji ber ko Boxoçêf dima împerator.

împeratorê derewîn piştî ko ev çîrok
xelas kir, emir da ko biya Boxoçêf bigehînin
aliyê malê.

Lê xelkê baweriya xwe bi vê çîrokê ne
anî bù. Ji milê din xelk ji talan û şerabxwe-
riyê jî westiya bûn. Dixwestin êdin bigehin
netîcekê. Boxoçêf an Pêtroyê derewîn jî pista
mesela jina xwe gelek kêm kiri bû. Ji ya xelkê
kir û eskerên xwe kire du bir. Birek şande
ser Moskoyê, birê din jî ser Pêtrêsbûrgê.

Katêrînê vê carê général Sovorov şandi
bù ser împeratorê derewîn. Boxoçêf li ber
général Sovorov pey hev dişikest. Di serekî de
jina wî a qevqasî hêsîr ket. Peyayên Boxoçêf jî
hin bi hin terka wi didan. Ji xwe êdî herkesî
dizanî ko ew ne împerator lêtroyê siseyan e.

Dawiyê peyayên wî ew girtin û teslîmî
Sovorov kirin, Sovorov ew kire qefesekê de û di
nav kùçeyên Mosko û Pêtrêsbûrgê de gerand.
Sovorov jê re digot, ma te ne dixwest ko tu
bikevî Mosko ù Pêtrêsbûrgê.

Wextê Boxoçêf anîn hafa Katêrînê û celad
dikir serê wî jêke, mêrik digote xelkê dora xwe:
Ez împerator dimirim. BIŞARÊ SEGMAN

Dihok: 15 Nîsan 1944
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Lê împeratorê derewîn dîsan bû xwediyê
îrada xwe ù got ko ev jinik jina Boxoçêf e.
Boxoçêf yek ji peyayên wî bû, keti bû destên
polîsên Katêrînê û polîsan ew kuşti bû. Jinik
şaş bû bû; ji ber ko Boxoçêf dima împerator.

împeratorê derewîn piştî ko ev çîrok
xelas kir, emir da ko biya Boxoçêf bigehînin
aliyê malê.

Lê xelkê baweriya xwe bi vê çîrokê ne
anî bù. Ji milê din xelk ji talan û şerabxwe-
riyê jî westiya bûn. Dixwestin êdin bigehin
netîcekê. Boxoçêf an Pêtroyê derewîn jî pista
mesela jina xwe gelek kêm kiri bû. Ji ya xelkê
kir û eskerên xwe kire du bir. Birek şande
ser Moskoyê, birê din jî ser Pêtrêsbûrgê.

Katêrînê vê carê général Sovorov şandi
bù ser împeratorê derewîn. Boxoçêf li ber
général Sovorov pey hev dişikest. Di serekî de
jina wî a qevqasî hêsîr ket. Peyayên Boxoçêf jî
hin bi hin terka wi didan. Ji xwe êdî herkesî
dizanî ko ew ne împerator lêtroyê siseyan e.

Dawiyê peyayên wî ew girtin û teslîmî
Sovorov kirin, Sovorov ew kire qefesekê de û di
nav kùçeyên Mosko û Pêtrêsbûrgê de gerand.
Sovorov jê re digot, ma te ne dixwest ko tu
bikevî Mosko ù Pêtrêsbûrgê.

Wextê Boxoçêf anîn hafa Katêrînê û celad
dikir serê wî jêke, mêrik digote xelkê dora xwe:
Ez împerator dimirim. BIŞARÊ SEGMAN

Dihok: 15 Nîsan 1944
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ZÊDEHIYA JINAN
Ma ev ji derdek e, bi me ne derd, lê ji ber

vaji ve nimelek e. Lê ji bo xelkè Emêrîkayê û

ji bo hin welatèn Ewropayê derdek e; derdekî
mezin e, û pisporine civakî ji vl derdi re li
dermanekî digerin. Bivê nêvê di dawiga vî
ferî de ev derd wè hêj mezintir bibe. Mêr
hero di qadên fer de têne kliflin.

Li gora slatistikeke ko beriya vî ferî hâte
belav kirin di Emêrîkê de serê sedi (17) jin ji
mêran bètir bûn û ev nisbet hero meslir dibû.
Pispor li sebeban geriyan û sebebên jêrin jê
re dilin:

Hikûmetê mihacerata mêran bend kiriye;
yanî nahile ko xelkê xerîb weke berê herin
Emêrîkayê, ji xwe re xebateke peyda bikin û
tê de cih bibin. Ji zaroyên fîrmèj yen ko beriya
ko bibin yeksalî dimirin, kurik ji keçikan di
sedi de (25) bèlr in.

Ev lift li Ewropayê ji heye. Di welalê Swê-
çê de yê ko ji mêj ve ne ketiye fer zêdehiya
jinan, an kèmbûna mêran derdekî mezin e.

Pifli ferê 191'i-191San di hemi dewletên
şerevani de mi.ïdarê mêran geleki kêm bû bû.
Li gora stalislikèn resmi li welalê Ûris jin di
sedi de ( 32 ) li Polonyayê ( 36 ) li Ingilterê
(23 ) zêde bû bùn. Herçî Fransê, Îtalye û

Elmanye; di van welatan de ev zèdehi di nav¬
bera (21) û (22) an de bù.

Di vî ferî de lelefigalên ferevaniyan ji niho
de ji ferê borî bêlir in. Hela roja ko fer temam
bibe, roj bi roj, ev lelefiyat wè zède bibin. Ji
lewre ji niho de pisporèn civakî bi vê mesele
mijul in ù ji vî derdi re li dermanekî digerin.

Em nizanin ew* çfdermanl peyda bikin,
Lê tifiê ko tête birê ù ji hemiyan rahelir e, ew
e ko xelkê Ewrope û Emêrikê ji wek me, Il
gora taqeta xwe, li fûna yekê, ji xwe re çend
jinan bînin.

Tevdireke din, adela beriya pêxember e,

yani veşartina keçikan e, Lê nakeve serê me
ko îro hin hebin û qîma xwe pê btnln,

Ji xwe erebên cahiliyê cire 'keçên xwe
zindi vedifarlin, Herhal ji ber ko hingê jt keç
ji kuran bêlir bû bûn û pifli ko hergeki gek
distand nizanî bûn ji en mayîn çi bikirana û ji
lewre ew vedifarlin.

Wexlê Mihemed (S.E.) hat ji vê adela hov
û kirêt re li dermanekî geriga û gote xelkê U

fûna ko hon keçan zindi vefêrin, berdin bila me¬

zin bibin û hela car jinan ji xwe re mehir bikin.
Ma gerek_e ko Mihemedeki din bê û vi dermanè

zêdehiya jinan ji xelkên Ewrope û\Emêrîkagê re
fani bide. Ev e, emji wan re bibêjin.

Pifli ko me xézikên jortn nivîsandine
ajansan ji Wefînglonê nûçegek daye zanîn. Li
gora wê nûçê miesisa « Galûp » ji xelkè ev

pirsigari pirsl: « Gelo kijan çêtir e, jimn di
navbera 21 ù 25 salan de wek mêran bibm
esker û herin qada fer an hemî jinên ko jê
xebal lêt ù we.vlên wan en vala heye, di paf eniyê
û di xizinetine neferanl de bêne xebiiandin »,

Xelkè Emêrîkê, di sedi de 7G di raya pêfîn
de ne. Yanî jin ji mîna mirait herin qada fer.
Gelo yen ko di vê fikirê de ne, nebe ko bixwazin .

bi vi awayi mixdarê jinan kêm bikin.
RONAHÎ
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CEND
TÊDERXISÏEK

Gula xwcndcvanan, birayê xuyîn,
mîrza Osman Sebrî!

Ezbeni, van çend lêderxistekan ji
bona gesbùna dite te, bi
diyarî ji kekê xwe ê dilûn
re, pêş-kêş dikim. Heke
zeman destùra bersifê nede
ji, daxwaz ù bersifa min
di hêlina dilê me de ye.

Heke divayè çapê ji nebe,
bila di tasa seri ù çapu
heşê me de be.

Di warê gelpereslî
Riga dur ù pir dirêj

Bi hezaran zivari
Belengazl û jari

Destpêka un ji çi ge?

Posté kûzè ref û mar
Ew fikefla hirçê sor

Natorê rez û bestan
Asêgehê daristan

Nêçîrvanên bi taji
Hawîrdorên wî hji

Ka rêçgerin li kû ge?

Ez û lu em bùn mêvan
Li mala pire ciha n

Wargehè mar û teyran
Te go, kalo dijwar e

Dilxwaz û çak heval e

Şargeha te li kû ge ?

Govê pezê nav daran
Qesab girtin sed beran

Giha nine berf pir e

Bihara wan bakur e.

Şivan dibê we xêr e

Bihar timî li jêr e

Ez û fi van wek kê ge?

Pifli lav û baranan
Gava gui tên egwanan

Her tên destên xamegir
Difinin pê beg û mîr

Pirsa me û te çi ge

Dilxwaza te li kù ge.

HESEN HISYAR
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SPITFAYÊR

ï'pîlfayêr lîpekî balafirên brîtanî ye. Spîtfayêr bi mana
agirweşan e. Ev balafirên ba hùr lê xurt ù çeleng in.
Di her baskekî wan de lopeke piçûk ù du mîlralyoz
hene. Yan balafiran, wextê ko elemanan dirêjî Londrê
dikir ù carina sev û rojê pê de li payilexlê Ingilîs¬
tanê dixislin, xizmetine mezin dîtine û bera balalirên

elemanî dane.
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EMELIYATA
KO DI KOXIKÊ DE HATE ÇÊKIRIN

Dr. Frîdrik Lomîs ji peyakî Emîrîkê î bi nav
ù deng c. Hin kitêbên wî li ser tibè hene
ko gelek hêja ù meshùr in. Le Dr. Lomîs
hetanî ko bùye Dr. gelek teq û req dîtine.
Dr. Lomîs ji biserhatiyên xwe en geler yek
qise kiriye ù gotiye:

Ji piçûkahiya xwe ve min dixwest ez bibim
tebîb. Ez ketim dibistana tibiyê jî. Lê piştî
salekê ez bêgav mam; min terka dibistanê da
û ez çûm Elaskayê. Li wê derê ez di kanên
zêr de bixabitîm ù pê debara min dibû.

Min ji bo salekê terka dibistanê da bû.
Lê qederê xwest ko ez sê salan di kanên zêr
de bimînim.

Şeveke fortinê bû; pêlên, behirê tavêtin
ser tehtên peravan. Ji nişkekê ve li ber
deriyê koxika min du zilam peyda bùn.
Rewingiyên qayixeke bi hêlekan bûn. Forlinê
qayix avêti bù ser tehtan ù ew şkênandi bû.

Ev her du zilam jê xelas bû bûn. Min ji
mêvanên xwe re hinek xwarin pêk anî ù cihên
wan li erdê çêkir. Di koxika minde tisté ko mi¬
rov jê re text an qenefe bigota peyda ne dibû.

Pişlî şîvê me xwe li erdê dirêj kiri bû
ù me sibîlên xwe dikişandin. Yekî ji mêvanên
min saeta xwe derêxist ù lê nihêrt. Ez çi
bibînim; bi saetê ve nîşnneke civata dibistanèn
bilind. Ez li xwe heyirî ma bùm; min nema

dikarî bù ez xwe ragirim. Min ji xwediyê
nîşanê pirsî. Ewî gote min:

Min ji ûnîvêrsîta Harvartê diktora
felsefê standiye. Herçî hevalê min ew jî
diktorê ûnîvêrsîta Yêlê ye. îro jl seydayê
yewnaniya kivin e.

Herçî ez rojê pê de di kanê de xebitî bûm.
Cilên min gemar, rûyê min reş, riha min jî
dîrêj bû bû. Min di dilê xwe de digot heke
wan jî bizaniya ko min jî kêm û zêde tiştik
xwendiye, ew jî wê li min ecêbmayî bimana.
Min çavên xwe H banê odê zelal kir û hê¬

dîka tiştek ji odîsê [1] xwend.
Herwekî min texmîn kiri bû welê jî bû.

Mêvanên min jî li min ecêbmayî man û ji min
pirsîn ko ji çend salan de min terka di¬
bistanê daye. Ji şêrman min gote wan ko ev
deh sal in di kanê de dixebelim, lê min tiştekî
hêja bi dest ne xistiye. Em kenîn û di xew
re çûn.

Dotira rojê min ji wan seh kir ko tatila
wan hebû û li şûna ko tatîla xwe di bajaran
de biborînin ji xwe qayixek peyda kiri re bûn û
perav perav digeriyan.

Min ew birin kana ko ez tê de dixebitîm;
li kana min temaşa kirin. Evarê em dîsa di
koxikê de rùnistî bûn û me bi kêf û şahî
xeber dida. Min dinya ko berî sê salan
terikandi bû di axaftina wan de peyda
dikir ù pê kèfxwes dibûm.

Ji şevê mideyek çû
.___ ,_ t ku jje dît ko jj (jerjyê

koxikê didin. Me derî
vekir; zilamek destên
wî li ber çavên wî kete
hundir. Zilamekî pe-
rîşan û westihayî. Mêrik
bi çend pirsan mesela
xwe ji me re got. Ew jî
di kanekê de dixebitî;
ji ya min bi panzdeh
kîlomêtiran dur. Dwanz-
deh qepson di destên
wî de teqiya bûn û avêti
bùn çavên wî. Mêrik
bihîsti bù ko di koxika
min de tebîbek heye.
Ji lewre qesta min
kiri bû.

Mine çi bikira, min
nikarî bù jê re bigota

Selefek ji siwarên eskerên Fasê. Ev siwarên ha di ordiwa fransizî
de bi mêraniya xwe deng dane.
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[l]Odîsê esera şairê Yew-
nanistana kevin Omîros e.
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Selefek ji siwarên eskerên Fasê. Ev siwarên ha di ordiwa fransizî
de bi mêraniya xwe deng dane.
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[l]Odîsê esera şairê Yew-
nanistana kevin Omîros e.
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ko ez tebîb im, Min jê
re rastî got. Reben wek
mirovê ko hêviya dawîn
jî winda dike di cihê
xwe de cemidî ma û
midekî deng ne kir.
Min dida eqilê xwe û
di dilê xwe de digot,
di çentê dermanan de
yê ko min bi xwe re
ji bajêr anî bû sûşeke
kokayînê hebû û di bin
sûşê de h,inek jê ma bû.
Bi zemanî ve ewçend
lîr bù bû ko te digot
qey merhemek e. Lê çi
xem, . bi ava germ
dîsan ew dibû ron û
benc dikir.

Mêrikê min qey tiştê
ko min di dilê xwe de
digot xwendi bû. Serê
xwe rakir û gote min:
« Ma tu nikarî tiştekî
bikî, dibéjin ko .... »

Belê rast bû, jê re goti bûn ko carina ez
birînên hevalan derman dikim. Lê ne ko eme-
liyata çavan çêkim, Digel vê hindê, ma min
nikarî bû biceribanda. Ez rabùm, min vapor
vêxist, misînek av keland, kokayîn ron kir,
dilopjmara stîloyê şişt û pê çend dilop ko¬
kayîn di çavên mêrik kirin. Mêrik hinek bihna
xwve da. Bi min re pertavsojek hebû. Ez pê
li ser tehtan li toza zêr digeriyam. Min çermên
çavên mêrik ji hev kirin û li wan hûr bûn.
Çend perçeyên qepsonan di çavekî mêrik re
bû bûn. Min mûçinga xwe anî û ew jî derê-
xistin. Min çavên mêrik bi borîkê jî şiştin;
penbû danî ser û ew girêdan. Mêrik xwe li
erdê dîrêj kir û di xew re çû.

Piştî sê rojan min çavên mêrik vekirin.
Çavên mêrik çêbû bûn. Me cerîdak da des¬

tên wî. Mêrik xwend û gote min: « Diktor
bînahiya min vegeriyaye ».

Roja posté hati bû. Her sê hevalên min
xwe kar kirin, ji min xatir xwestin ù berê
xwe dan bajêr. Profêsorê yewnaniya kevin
gote min:

Qenciya ko me ji te dîtiye em tucaran
ji bîr nakin. Tu mirovekî bi heyf î. Heke fe¬

lekê li te geriyaye nabe ko tu xurtiya vêna
xwe winda bikî û bidî sistiyê. Divêt tu xwe
bişidînl û vegerl ser xwendin û zanistiyê

Mêvanên min çûn; ez û xemên xwe bi
25

Masîvanine brilanî di çemê Teymis de masiyan digirin. Dibéjin
ko masi ji ber bombeyên ko dikevin behirê xwe didin devên çeman.

hev re man. Hundirê serê min wek sîtloka
kuçkirî dikeliya. Emeliyata ko min di çavê
mêrik de çêkirî bù; tiştên xêrxwahane yen
ko profêsorê yewnaniya kevin goli bûn min di
serê min de bi can dibûn û ji min re tiştine
bivên digotin, nav di min didan.

Rojê pê de min ev tişt da bûn eqilê xwe.
Roja din wextê ez hişyar bûm; min hûr-mûrên
xwe dan hev ù min berê xwe da merkeza nahyê.
Merkez ji koxika min qederê 70 kîlomêtrî dur
bû. Wextê ez gihaştim-ê rast bi rast min qesta
çapxanê kir. Dilê min hebû di rojnama na
hiyê de îlanekê bidim belav kirin û ji xwe re
li xebateke bigerim.

Emelê rêzker gote min ko mivîsevanê roj¬
name nexweş e û ji lewre ev çend roj in rojname
dernakevit. Wextê ez li université bùn çendakê
di rojnama ûnîvêrsîtê de min nîvîsevanî kiri bù.
Min gole mêrik ko ez dikarim rojnama wl
derînim. Yêrik bi kêfxweşî herê kir; min jî
lavil dest bi xebatê kir

Piştî çend rojan min li cem şirkela elêk-
trîkê jî xebat dît. Min hisnbdariya sirketê dikir
û li ser tilînivîsê jî dinivîsand. Ez salekê li
merkeza nahyê jî mam û jê vegeriya Mîşîganê u
min ji nû ve dest bi xwendiné kir, Ez keti bûm
sefa dibistana tibiyê a didowan.

Min car salên din di tibiyê de xwend û ez
gihaştim miradê xwe, ez bùm bijîşk.
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Hetanî îro yadigareke wî mirovê ko min
perçeyên qepsonan ji çavê wî derêxisti bûn, bi
min re ye. Li ser beltê tifika min bêsûseke tû-
ncîn heye. Wî mirovî ew bêsùs bi destên xwe
çêkiri bû û ew ji min re kiri bû diyarî. Gava
ez lê dinihêrim, di dilê xwe de ji xwe re
dibêjim: Hikmeta Xwedê, ji bo xelaskirina çavê
wî Xwedê ew zilam rêkiri bû koxika min û
piştî emeliyata wî ez jî rêkiri bùm merkeza
nahvê û ez ji bi vî awayî ji jiyîneke kêm xelas
kiri" bùm. DILAWER ÇARPÎNE

Wextê min biserlatiya Dr. Frîdrik Lomîs ya ko
Mîrza Çarpîne ji bo Ronahiyê wergerandiye kurd^
manciyê xwend, biserhatîke min ji hâte bîra min
Bi vê hêncetè ez jî dikim wê biserhatiyê berpey;
xwendevanên xwe bikim.

Di sala 1917an de bû. Hingê ez di ordiwa
tirkan de zabit bûm. Em di nîvroyê gola Urmiyê
de şargeh bû bûn. Rojekê mifrizekî dijmin bi ser
me de girt. Me li hev xist. Di hin deran de me
û dijmin bi singoyan bera hev da bû.

Wextê em ji hev vebûn, min li kuştî û birîn¬
daran dipirsî. Ji du kuşti û çend birindarên sivik
pê ve birîndareke xeternak hebû. Kuştî ji xwe
kusti ne dermanèn wan nine. Herçî birîndrên sivik
îşê wan ne zehmet bû. Lê îşê birindarê giran
dişwar bû.

Di qada şer de ez û bolika xwe em bi tena xwe
bûn. Ji merkezan dur û hi me re tu diktor jî
nîn bû. Birindarê giran yekî çawîş bû; digotin -ê
Ûsif çawîş. Tirtireyek bû, bejinbilind, bi gewrie ù bi
dest û lep. Simbêlên xwe en reş ba dida û ew li
pişt guhên xwe wer tanîn.

Osif mêrekî qenc bû; di şeran de namûs dikir.
Ez gelek li ber halê wî ketim. Ûsif li ser pista
xwe li erdê dirêj bû bû û kûr dinali. Singoyê ji
newqekê avêti bû heta bi nemqekè û zikê wi

çirandi bû. Hinek ji rûdiyèn wî ji zikê wî der
bû ' bûn fl di berzikê wî re gihaşti bûn erdê.
Devê birînê qederê du bostan dirêj bû. Ûsif bi
çavine zelûl li min dinihêrt; qey ji min meded
dixwest. Di vê cola Xwedê de destgîrê wî ma
ne ez bûm?...

Min da eqilê xwe mêrik hemîn wè bimira. Ma
ne çêtir bû ez ê ne î diktor min carekê biceribanda
ko ez çawîşê xwe xelas bikim. Min dudilî ne kir;
ji kaniya rex, min satilek ava zelal da anîn; min
rùdiyên ko gihaşti bûn axê şiştin û ew vegerandin
zikê birindar. Min bala xwe da singoyê tu rûdî ne
çirandi bû. Ev tiştekî qenc bû.

Min çend neferên xurt û giran anîn û ew li
ser sermil û ejnùyên Ûsif rûniştandin. Di pêsîra
çakêtê min de derzïke mezin û pê ve takî stûr
hebû. Min rahiste derziya xwe ù li zikê Ûsif xwar
bûm; keviyên çermê zikê wî anîn' hev û min bala
xwe da cihên ko xwîn jê dihat ji derve bimînin;
û zikê mêrik ji serî heta serî pihêt dirût.
Ne gerek e ez ji we re bibêjim ko mêrik
têşiha û ji qirika wî mîna dengê gayê ko hêdîka
jerjê bikin, dengekî reş û tarî derdiket.

Piştî ko min emeliyat temam kir hinek tentûr-
diyot li penbûkî kir ù li devê birînê gerand û
penbûyê mayîn jî danî ser birînê. Min kirasê xwe
jî çirand û pê zikê birindarê xwe girêda.

Halê Ûsif roj hi roj ber bi xêrê bû. Piştî
heyvekê em gihaşti bûn Tevrîzê. Me Ûsif şanî dik¬
toran da. Diktoran jê re got: Di emeliyatê de tu qisûrî
nîne; bi lenê ji ber ko kêlên dirûtinê ne rast bûn
di sei zikê te de xeteke xwar û vajî de bimîne.

Ûsif hâte destên min û bi ken gote diktoran:
Ev ji yadigara yûzbaşiyê min 	

Niho ez didim eqilê xwe û dibînim; tiştê ko
min kiriye ji yê ko Frîdrik Lomîs kiri bû zêde
nebe jî ne kêmtir e. Bi ferqa ko ew piştî emeliyatê
bûye diktor, ez bûme serserîkî dinyayê; bê mal
û menai ù war. C. A. B.

fJTalùka noqavan herçend weke berê ne ma be jît stola hevalbendan bi /lerj levdirê dike^kojvau
kêmzerer bike. Klisa me vaporeke piçûk §anî dide ya ko bi vaporqeflan re diçe û bera noqavan dide.
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MKOKA jr«ï%TA(l)

SELAHEDÎN

Dl babelîska dwanzdan da dewleta
Ebàslyan

Ji ber ko diroka jina Selahedîn bi diroka
îslaman va e girêdayî ye, nemaze <li demekê
qels bùna dewlela Ebesiyan da desl pê dike,
di vi warî da seipilki nivisana ti;.tekî ji vê
dirokê, xwandevanan çêtir serwext dike. Pişti
vî feslê kiçik, bivê nevê cela bin sebebên
şerên xaçparêzan kirin jî ne li linê ye.

Islamiyet weki dareke mezin di bin ezma¬
nê rolielalè (la şîn ù bilind bù bù. Lê berî
ko dema rizina wi bel, _ ji ber bin sebeb
belkén wè weşin ù gelek tila ji jê ketin. Heke
riya me bi golina van sebeban nakeve ji, en)
dikarin qels bùna dewleta ebesiyan ji wan
sebeban bizanin.

(1) Di hejmara berî vê (25)rùpel 19 stûn 2
xêz 4 an de xeleteke çapê hi carekê mana bêjeyê
guharliye. Ji lewre me xwast xwandevanan serwext
bikin. Di bêjeya ( papas ) da tîpa ( S ) ketiye li
şûna ( papas Pitris ) papa pitris maye. Qesda me ji
papas keşe ye. Ji vî keşeyî ra Ereb « Bitris Nasir »,
Fransiz « Pierre l'Ermit » û em jî de « keşe Pitris »

bêjin. Me ji xwandevanan hêvî ye li me negirin û
wê xeletê di hejmarên xwe da saz bikin.

Gava xwediyê dinê islamê Mihemed ( S. S. )
ji dinê çû gîha Xudayê xwe, hevalên wi li ser
xilafelê keli bùn hev. Hinekan dixwast ji
malbala pêxember kuriiiam ù zavayê wi bikin
xelife; hinekan ji dixwast bi benê şêwirê
bigirin. Dawi en paşin zora en pèsîn birin û
Ebùbekir li ser kavilê xilafelê rùnist. Pistî ko
Ebûbekir mêla dubaviyê di nav hevalê xwe
da dit, gava mirinê sùna xwe sipaile Emer;
wi ji Osman kiri bû xelifeyê xwe.

Di dema Xelifè sisiyan Osman kurê Efan
da agirê dubaviyê di nav îslaman de xurt bù
ù dawi bi kuslina xelîfê raweli. Gava xelkê
Mediné ù meziiiên Qurèsiyan Elî kirin xelife,
pisman.ê xelifeyê miri Meawiye qima xwe bi
vè yekê ne ani ù serè Eli kir. Çiqas ko Mea¬
wiye pistî gelek ser xilafet ji Eli stand ù

kurê wi Yezid hin kurên Eli kuşlin ji, nikari
bùn likira xîlafetè ji dil ù sînga wan bi der-
xin. Çi cilié kurên Eli pê (la çùn, lier ji xwe
ra heval, arikar ù xêrxwaz dilin û pé serè
Emewiyan kirin.

Gava koda Emewiyan t i je bù ù di ser ra rijî,
bi navê malbata pêxember Ebasiyau xilafet
girtine dest xwe. Lê wan ji Emewiyan pirtir
neyariya kurên Eli kir. Kurên Eli dev ji heqê
xwe è xilafelê bernedan ù xwe ne sipailiue
Ebasiyau. Pişli ko scrcki dirêj di welatèn îsla¬
man da li pé vè dozê gelek xwin ji xwe ù

hevalbendèn xwe dane rijandin, dùrî merkeza
xilafelê, li Meiakişê ji xwe ra liikùmetek anin
pê. Çiqas ko ev hikùmela han e dùrî mer¬
keza xilafela Ebasiyau bù ji, ne dixwastin wê
bi rilieli bihêlin. Dema xilafela Ebasiyau beri
da qelsbùnè, vê hikûmeta Elewiyan a li Me-
rakisè destê xwe da ser Misrè ù bi navê
xilafela Falimiyan bingehè hikùmela xwe
danîn.

Herçi xilafeta Ebasiyau, piştî meniûn, ji
dest bêkériya xelifan roj bi roj beive kelsiyê
diçù, ji hêlekê di riya leskeriyè ra bemi cih û
meqamèn mezin di dewletê da ketin destê
tirkan; ew tirkên ko bê civandina mal û
zorkeriyê tistek li ber dilê wan fine bù. Ji
bêla din, gava xelifcyan xizmeteki çak ji yekl
diditin dikirin wali; ew waliti bi miras
digehişte kurên wan ko paşê nema xelife dina-
sin. Bi vi awayi heke di wexta Harùn Reşid
da li Erlqayê dewlela Béni Exleb hati bû pê
piştî serè Emîn ù Me'mùn jî li Xurasanê
dewleta Taliiriyê riç berdane erdê. Pisti van,
li her ali wali ù mirekan di ciliên xwe da
çav dane çêkirina hikùmet ù emaretan

Heke Mi'tesim ji ba girtina pésiya vê
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ye kê leşkerê xwe ji xalanên xwe tirkan anî
bû pê jî, bê ko tirk pêşiya nerindiyê" bigirin
û hîmê xîlafetê xurt bikin, berî rojekê li
xirab bùna wê lezandine. Van tirkên han
çiqas ko bi xwarziyê xwe Mi'tesim ra bêbe-
xtî ne kirine jî, teqez bi kur ù neviyên wî
ra rast ne meşîne. Ji ber ko hêdî soie
dewletê girtin dest xwe ù bê navekî tistek ji
xelîfê ra ne hîştin.

Dema waliyan, lier kesî di talà xwe ra
serî hildidan ù doza serxwebùna êrdima xwe
dikirin, serdar ù serleşkerên tirk li Bdxdayê
bi ku.ştin ù talankirina xelîfan û-hev ù din
behna xwe dertanîn. Bi vî awayî suhna xelîfan
ù xîlaftè revî ù bû berdan-berdan.

Mirovekî ko heya berî rojekê ne tistek
bù sibetirê dibû her tişt. Baweriya kesî
ne]ma bù. Tima û dilbihewesên mezinatiyê di
ser serî ù cendekên hev ra xwe digîha'ndin
daxwazên xwe. Serekî dirêj qumandarên leş-
ker xelîfê, xîlafet, îslam û îslemiyet di nav
lepên hev da belçiqandin. Heya ko Iîenî
Biwêh zora hemiyan birin û serkî hikim dt
dest xwe da girtin.

Paşê tirkên Selçoqî hikim ji Benî Biwêh
standin û ji welalê farisan heya derya sipî
êxistin bin destê xwe. Ji mirina Mi'tesim û
heya wê hîngê, yanè ji du sed salî de, hinde
welatê îslaman di bin destê hikùmetekê da
ne ma bù. Ji ber ko welatê di bin hikimê
xîlafeia Ebasiyan da bù bù pir hikùmel ù
emaretan. Bê naveki xelîfê te'sïreke biçûk li
ser kesî tine bù. Bi tenê navê wî di xitban da
tevî navê mîr an serekhikûmet dihate xwandin.
Ordiya xelîfê a Bexdayê jî herwekî me li jor
goti bù, ù bi kuştin û talan-kirina xelîf, we¬
zîr ù serdaran wexta xwe derbas dikirin.

Hikmê dewleta selçoqiyan bi sînorê ko
me h jor gotî bû ne ma. Piştî ko navbera
deryayên Xezer ù Sipî êxistine dest xwe
berê xwe dane welatê Ereban jî. Tu ne çù Sam
girtin ù dixwastin dest bavêjin Misrê, merkeza
xîlafeta Fatimiyan jî.

Di wê demê da bû ko Selahedîn di nav
leşkerê padîşahê Selçoqiyan ê dawiyê Nùre¬
dîn Zengî da li Samê rabû ê li Misrê bû
siltan. Paşê hemî welatê di bin destê Selçoqî
û Fatimiyan da girte bin destê xwe ù dawiya
şerê xaçparêzan bi dest xwe xist.

Çawan ko Selahedîn bi destê zorê xaçpa-
rêz di welatê rohelatê da bi derxistin; bi
qencî ù dadewerî, zanîn û bîreweriyê ji di
dîroka Cîhanê da cihekî çak û bilind ji xwe
ra pêk anî. OSMAN SEBRÎ

Mi (omit zabit Mi Çoiçil bi abiliyt desl bi jigma
i»e lui bu Sa cl n e-ut Ingilistanê di ciuaniya iwt
de qihl, Iuj bisahaliyan diku nji oiseihatike dida pey
biseihaliyil.i dm. Çoiçil gava zabit bu di alaga Husa-
ran a çaran de wezife didil. Serekwezîr carina alaya
xwe ziyaret dike. Di klisa jorîn de Çorçil di nav
eskerên ivê aldyiyê de xuya dike. Her du jî bi kêf

xuya dikin; çi esker çi serekwezîr.

22 510

Ilenuh lf\luicl-C\ bein/a An bixêii n slunên wè lê bêne
smuit hum Keslujê di vi halî da dixin behirê Ci paşê

kithilèn wè lê snvar dikin.
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PÊNCÎ MÎLYON GA
C MlLYON Û NÎVEK MIROV

Belê heyamek hebû li
Emêrikê 50 milyon gayên kovî
dijin. Hingê xelkê Emêrikê ji
mîlyon û nivek peya dihate
pê. Nijadê spî yê ko ji Ewro¬
payê çù bû Emêrîkê rêhesin ù

avahiyên medeniyetê êndinji
hêj çênekiri bûn.

Xelkè goslè wan gan ê

tamdar herwe dixwarin, ji
kevelên wan ji xwe re cil çê¬

dikirin. Xêra keriyèn wan di
çemên kûr û fi re h de, yen ko
didan avê bihùrên tenik peyda
dikirin ù tê re erebeyên xwe
diborandin.

Gayê Emêrikê ê kovî hey-
wanekîjfêris û xurt e. Ji simên
wl heta pişta wi şeş pê bilind
ù qederê 10-12 peyan dirêj e.

Ji 11800 hela 2400 kiloyî giran
e. Kloçên wi ne ewçend dirêj,
lê gelekî xurt in. Di navbera
lier du qloçan de enlke wî e

fireh heye. Ev enî jê re gurz
û mirtaleki giranbeha ye.
Qloçên wi hewqas zexm in
ko pê dikare erdine hişk
biqelêşe û tê de bigevize.
Pi qloçên xwe dikare bera
kerîkl gura bide û hespcki
digel siwarê wî rake ù bibe
hela sed mètri ù pasê wan
bavêje erdê. Nemaze çèleka wî
wexlê golikè wê pè re ye
şerekî welê wehşiyane dike
ko tu delibe di wehşelê de jê
nikare derkeve. Di pèsiya wê
de çi hebe bê perwa zer-
gî nav çavên wî dike.

Wexlê nijadè spî gihasle
Emêrîkayê mixdarè van gan
pêncî milyon hebù. Kulnêl
Doç yê ko hingê di heyaba-
nên Emêrîkê de digeriya; di
xatiratên xwe de dibèje ko
carekê raslî garaneke welê
hati bù ko dirêjahiya wê
dagihaşte 30 kilomêtiri. Wexlê
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di çemè Misûri de garanek
ga li avê derbas dibù, vaporên
ko lê de dişixulin bi rojan
ve li hêviya dawiya garanê
diman.

Ev gayèn ha ji xelkê
Emêrîkayê re hatineke mezin
bûn. Lê qedrê wan ne diza-

-nîn. Gelek israf dikirin; seye-
ka gostè wan jî ne dixwarin.
Mirovin hebûn, gayek ji bo
zimanè wi dikuştin. Ziman
dixwarin, goslè mayîn guran
dixwar. Carina ji ew bi tenê
ji bo çermên wan dikuştin;
goşt yekcar tavêtin.

Di sala 1810 an deew ajoli
bùn ber bi çemê Misisîpî ù di
rèlên roavê de lişleki hindik
ma bù. Le garana wan copine
welê bişli bùn ko ew pişk rê
bûn. Gelek bajar di xelaseka
wan şopan da hati bùn ava
kirin. Ji lier ko wanşopan sùna
rê digirtin ù bi kêri xelkê
bajêr dihatin.

Lê wextê dest bi çêkirina
rêhesinan kirin hingê di nav¬
bera gan û xelkè de serekî no
çêbù. Gan stûnên telêgrafan
bi qloçên xwe radikirin, di¬

ketin pêşiya trênê, bi xwe
dihatin perçiqandiu, lê trên ji
rê derdixislin. Qey dizanin ko
ev eserên medenî wê qira
wan binin.

Midîrê rêhsinên Pesifikê
ji bo kuştina van gan peya-
yine xweser girti bùn û mehê
500 dolar miaş dida wan.
Emeleyên rêhesinan ji ter
goşt dixwarin. Ji midirèn xetê
kulnêl Kodi di rojekê de 09
ga kuşti bùn. Wi kulnêli bi
xwe di hejdeh mehan de 4280
ga kuşli bùn ù ji lewre jê re
goli bùn qesabê gan.

Êdi xuya dikir ko dawi¬
ya wan sillanên heywanan
de bihata. Herçi dera ko
nijadê spî le peya dibù gayên
binecî jê bar dikirin,
diçûn deverine nependi. Lê
dawiya mibacirèn ko ji Ew¬
ropayê qesla Emêrîkayê diki¬
rin, ne dihat ù ro bi ro di
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di çemè Misûri de garanek
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Emêrîkayê re hatineke mezin
bûn. Lê qedrê wan ne diza-
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Emêrikê de erdên nependi
kêm dibûn. Şelîtine hesinîn,
rêhesinê dida pey garanén gan.

Di sala 1865 an de haie
zanîn ko ji wi 50 milyonî
bi lenê 15 milyon gayên kovî
ma bûn. Di wê salé de milyo-
nek ga hati bùn kuştin. Di
sala 1872 an de êdi ji çend
garanan pê ve tiştek ne ma
bû. Di sala 1883 an de di
wilayeta Montanayê de hêj
geranek] mezin hebû; 10000
serî. Avexwarina wê gaianê
eşkere bù. Segman bi şev
şargeh dibûn û gava ga diha¬
tin ser avê ew dikuştin. Ji
wê garanè gayek ji ne filitiye.

Herçend ga kêm dibûn
ewçend çermên wan beha
dibû. Kojeke welê hat ko ji
bo mêvanekl ezîz li gaki
digeriyan ko peyda bikin û
goştê wi jê re bidin xwarin.
Di wê heyamê de dûk Alêksis
mîrekekî ùris, ji bo nêçîrê
çû ;bù Emêrikayê. 'Hikûmet
çend selef esker derêxistin
heta ko çend ga peyda kirin,
bi ser mir de xira] kirin û ew jê
re dan kuştin.

Êdi di neyarên Emêrîkê
de li sùna wan gayên fêris
ko lotik didane xwe û dirê¬
jî trênan dikirin zevine spî
dihatin ditin. Ew spîtahi hesti¬
yên wan bûn. Erdine welê
hebûn ko heta cihê ko

blnahiya mirov diç» ji hestiyên
ga spi dikirin. Pê şekir diqe-
sirandin ù gemara ko ji ber
dima dikirin xuşkl (zibil). Gelek
mihacirèn ko li Emêrîkê bi ci
dibùn bireki heqê erdê xwe
bi hatina wan hestiyan didan.
Carekê ticarekî di yek seferê
de 3000 erebe hesti li vaporeke
bar kiri bû.

Hetanî iro xelkê Emêrîkê
ji şop û cendekên wan gan
fêdemend dibin. Yen ko iro
didin beyabanine emêrîkanî
en kose cendekên wan ji xwe
re dikin ardu. Disa xêra van
cendekan xwe digehinin kanl-
ne nependî û nenas.

Lê gava gayên kovî li
Emêrikê kêm bûn, û tiştek!
nadlde dihatin hesêb; hin hebûn
ko dixwestin bendi qelandina
wan bibin. Di vê babetê de
çend caran di parlemanê de
mizakerê ji çûbûn. Lê serek¬
cimhùr Grant qanûna ko di vê
babatê de çêkiri bûn imza ne
kir. Gihaşte dereceke welê ko
êdi ga nema dihatine dîtin,
yekcar qeliha bûn.

Yeki bi navê Wang Kwit
rabû û car golik, dido mê
dido nêr, di mala xwe de bi
xwedî kirin. Ji wan car
golikan hêdî hêdî warê gayên
kovî şîn bû. Ji milê din kul¬
nêl Çarl Gundét ji, li ser

WEKÎLÊ
kovara me II Iraqê
Wekîlê kovara me û

herçî neşriyatên kitêbxana
Hawarê, ji bo Iraqê Mîrza
Mihemed Ernmexanîye; di
îdadiya Mûsilê de mamos-
tayê klmyayê.

Em ji xwendevanên
xwe yen Iraqê hêvî dikin
ji bo her tiştê ko bi neşri-
yalên me elaqedar e bila
miraceetî Mr. Ermexanî
bikin.

hêviya jina xwe çend golik
hilanî bûn.

Di sala 1905 an de di
wilayeta Montanayê de civatek
ji bo parastina gayên kovî
hâte danîn. Hin ga ji ji Elas-
kayê anin. Bi vl awayî gayên
kovî boş bûn. Lê çi boş bûn.
Wextê nijadê spî pê li Emê¬
rikê kiri bûn ( 50,000,000 ) bûn.
Iro qederê ( 5U00 ) i hene. Civat
li wan miqate dibe. Golikên
ko ne ewçend gerek in difroşin
beXçeyên heywanan û hinan
ji didin hindiyên sor, xelkê
Emêrîkê ê kevin. Li cem wan
ew ga heywaneki miqedes e.

SILÊMANÊ FERHO

Kiriyariya Ronahiyê
Ji bo Sûriyê 10 lireyén suri Ji bo welatèn din Iirekî ingilizi û nîv
Xwedî û gerînendeyê berpirsiyar : Celadet Alî Bedir-Xan. Şam Sûriyê

Directeur Propriétaire: Djéladet Aali Bedir-Khan. Damas Syrie
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Ù\ VÊ HEJMARÈ DE
Eliyê Bi-tenê ' Çîrokbêj
Hisênê Emîn Cegerxwîn
Nêçîra Hirç û koviyan Evdirehman Elî Unis
Bihar 	
Hinek jî Henek Yarîker
Mirovê bi pêne navan Qadirê Ferman
Selahedîn
Ji ber sendùqê
Napolyon
Hindik Rindik
Jinên Esker
Reya Taze
Zozan
Frengî
Bêzar Bûm
Kùsî û rovî
Balafir
Mirî û pasvan
Serbeslî

Osman Sebrî
Smaînê Serhedî
Osman Sebrî
Xeberguhêz
Silèmanê Ferho
Qedrî-Can
Jandar Mîrzango
Smaînê Serhedî
Bekir Orner Yehya
H. Hişyar
Xwediyê Ronahiyê
Xelîlê Genco
Dilkulê Doskî

Çiroka Kurdmancî:

Eliyê Bitenê
Eu çîrok ji me re torina mala Eleedin
begî, keça Hecî Mûsa begê rehmeti, Qemer
xanimê gotiye. Xwedê wê bi zarowên

wê re berxnrdan bikit.

Eliyê Bi tenê mêrekî cesûr bû. Li halê
dinyayê dinihêrt û digot; heya ez dinyayê ava
nekim nazwicim. Da rê û çû, ket dinyayê
da bibîne çi heye, çi nîne.

Pir çû hindik çû; rojekê giha welatekî.
Xanî lê hene lê însan tê de nînin. Xelkê terka
xaniyê xwe daye ù bi çolê ketine. Golek jî di
wî welatî de heye. Li golê ejdiharek heye,
derdikeve xelkê dixwe. Du sêka dixwe en
mayî direvin.

Eliyê Bitenê li ber wê golê rùdine. Ejdi-
har destê sibê derdikeve. Elî wî dikuje.

Elî radibe li serê çiyê agirekî mezin vêdi-
xîne. Xelk agir dibîne û têne ser. Dibînin ko
ejdihar kustine. kirine perce perce.

Elî gote wan êdî netirsin, min ejdihar
kuştiye, werin di welatê xwe de rûnin. Xelk
hatin û di welatê xwe de rûnistin. Elî çû.
Deng bi Eliyê bitenê ket.

Elî bi rê de dimeşe; dît du xort vane tên.
Go, xortino hon bi kû da terin. Wan go, me
navê Eliyê bitenê bihîstiye, em lê digerin.

Go, hon Eliyê Bitenê bibînin honê çi
bikin. Gotin, emê bibin birayê wî. Go, ez im
Eliyê bitenê. Bùn brayê wî û bi hev ra mşiyan.
Yek ji wan xewas, ê din stêrnas e.

Pir çûn, hindik çùn gihaştin gundekî.
Axayek tê de heye; pir giran e, pir zengîn e.

Marekî mezin di xaniyê wî de ye; ji tirsa

wî nikare rakeve. lies jî nikare wî bikuje.
Axa bihîst Eliyê Bitenê hatiye gundê wî,

şand anî ba xwe, Go, îsal salek e, ez ter xew
nakim. îşev li cem min be ez hinekî rakevim.

Elî go bila be, rabû êvarê birakî xwe
şand balê. Ji êvarê de li bendê ma heya xewa
wî hat. Birayê din çû balê. Ew jî hat Elî bi
xwe çû balê. Eli sekinî heta destê sibê. Axa û
jina xwe di nav ciha de raketî ne.

Nihêrî mar ji dîwar derket; sùrê xv» e avêtê,
mar bû du perce. Çaxê mar kuşt dilopeke
xwîna wî pejiqî eniya axê. Elî go, heye ko
gava hişyar bù bitirse. Dil kir wê xwînê bi
serê sùrê xwe hilîne. Axa çavê xwe vekir
dît, Elî sùrê xwe hilaniye û li ser serê wî
sekiniye. Go, dilê wî ketiye jina min, dike min
bikuje.

Elî mar avêti bù bin text. Axa ew ne
dît, gote Elî, tu hère, birayê xwe ji min re
bişîne.

Ji birayê wî re go, birayê we xaîn e,

hon nikarin wî bikûjin? Hon çiqasî mal
bixwazin, bidime we.

Gotin, hetanî ko ew hişyar e, em nikarin
wî bikujin, lê gava raket em dikarin wî biku
jin. Lê mîna axayê ko kûçikê xwe ki şt û

poşman bû em ditirsin tu jî p; şman bibî.
Axa go, de hikayeta kûçikô axê ji min

re bibêjin.
Gotin: Axayek hebû; kûçikek bixwedî di¬

kir. Kûçik cem axê gelek bi qîmet bù. Rojekê
axa çù nêçîrê. Du sê xizmet:ar jî pê ra. A-a
tî bû; go xizmetkaran herin ji min re avê
peyda bikin. Çûn, avek, ji dur dilin ù jê re
anîn. Axa dema dikir avê vexwe kûçik li lasê
xist ù av rijand.

Axê go, herin ji min ra dîsa ji vê avê
bînin. Xizmetkar çûn av anîn. Kûçik dîsa
lêxist û av rijand. Axa hingî qehirî, lêxist
kûçik kuşt, çaxê kuşl li ber ket.

Go xizmetkaran, de min bibin wê avê pêş
min bikin. We ev av ji kû anî.

Çûn ser avê. Axa nihêrî li avê heywa-
nekî mirî heye û genî bûye. Dona wî heliya-
ye û avêtiye ser avê. Av jehr e. Yek jê vexwe
wê bimire. Axa poşman bû, lê çi fêde ».

Axa gote wan, bas e, hon li cem min bin,
salekê bila Elî hère. Ew man Eliyê bi tenê
bi tena xwe çû.

Elî pir çû hindik çû gihaşte gundekî. Roj
jî, rojekê înè ye. Gund vala ye, herkes bibu-
riyê mala xwe û derî li xwe girtiye. Elî çû
li deriyan kuta û ji xwediyan pirsî, go ev çi
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halê we ye. Xelkê got, niha yek wê bê û wê
derkeve minarê û bang bide. Dengê wî hew-
qas qdie û bilind e ko ew deng bi guhê kê
ket ewê di cih da wê ker bibe.

Eli deng ne kir; çû li ber deriyê minarê
ù li bendê sekini. Gava mêrik hat û dikir
liilkişe ser minarê hema bi singa wî girt û
got ê: Tu bi kù da terî?

Mêrik lê vegerand û got: Ev der ne ciyê
wî ye ko em herin nava hev, ciyê gulaşê
hemama tarî ye.

Mêrik ji her deriyê minarê vegriya bi
alikî de çû; Eli ji li deriyên xelkê da û gole'
wan, deriyê xwe vekin, mêla çû, tu talùke jî
Ile mftye, BI tenê hemama tari pêş min bikin.

Xelkê hemam şanl da. Eli berê xwe da
hemamê. Ji dur ve dû û dûmanekê xuya dikir;
dùyeki îeş û tarî, qey ji kana qîrê derdiket.
Mirov ne diwêri nizingi wê bibe. EU ber pê
çù ù ket hundirê hemamê. Di nav hemamê
de tu av nîne, hema hilmek e, radibe û dike
tari. Eli go, vaye ez hatim, ka tu kanî?

Mêrik di nav dûmanê de xuya kir; çùn
nava hev, gulaş girtin. -Mideki hevûdin geran-
din; dikirin ko kês li hev binin. Dawiyê Eli
mêrik avêt erdê, şurê xwe kişand ko serê wî
jêke. Mêrik bext xwest û pêsîra xwe vekir û
got: EU biner ez qlz im.

Eli çi bibine, sînga qîzekê ye, ne kêm
ne aède; hema ji ser rabû û got-ê: Ji min re
tewbe bike ko ji niha û pê de tu xirabiya
xelkê nekî. Keçikè tewbe kir ù çû.

Xelkê gund ji sedeqa serè EU re qurban
şerjê dikirin.

Elî ji wl gundi ji rabû ù dlsa bi çolê ket.
Pir çû hindik çû gihaşte mêrgekê. Ciyekt ça-
ylr û çlman, gui, nêrgiz û laie û her çêşît
çîçek tê de ne. Di nav wan re riyek dibore, şopê
dewar û Snsanan lê hene; lê tukesi destê xwe
ne daye giya an guleke. Eli di dilê xwe de
digot, «divêt di vi işi de hikmetek hebê, ka ez
binêrim çi ye» EU li ser wê mêrgê rùnist
û li bendê ma.

Karwanek! bazirganan jê ve xuya kir.
Karwanvaniyan serê hespên xwe girti bûn; li
hespên xwe didan ù ne dihiştin ko devê xwe
bidin giya û kulilkan. Elî ber pê çù û got:
Rêwinino bisekinin.

Karwanvanl sekinîn. EU gote wan: Ma
hon cire wisa dikin; dewarên xwe vekin, hespên
xwe biçèrinin, hon ji rahet bibin; sibe bi riya
xwe de herin. Ma çi li we qewimiye?

Wan go: Ji bo Xwedê, em di bextê de

ne, berde em herin. Tu nizanî heke me ew
vekirin çi ecêb li serê me digère. Heke me
hespê xwe berda û giyayek ji vê solinê hâte
qetandin wextê em digehin qeraxa behirê; em
tu tişti nabinin, hema te dit hespê me pey
hev dikevin avê û tê de winda dibin. Ev mêr¬
gekê çift e; dibên seyrangeha keçê periyan e.

Eli go, li Xwedê ù li min, hema hon
rûnin û xwe vekin, ez Eliyê Bitenê me.

Gava wisa bihîstin ehlê karwên hespên
xwe vekirin û rûniştin. Bù sibe bazirgana bar
kir; Eli jî pê re. Gava gihaştin golê EU gote
wan, ji min re hespeki bigurînin ù çermê wi
bikin eyar.

Bazirgana eyarek çêkerin, dan Eli, xatir
ji hev xwestin û di riya xwe de çûn. Eli pif
kire eyarê xwe, ew berda avê, lê siwar bû û
çû. Pir çù, hindik çû gihaşte qeraita din. DI
koşkek e, dora wê bax in, bexçe ne. Eyarê
xwe di nav gulbinan de veşart ù ket hundirê
koşkê. Koşkeke mezin, bîst, sî ode tê de hene.
Heryek bi rengekî raxisti, balgihine etlas û
qedife. Oda mezinê malê jî xuya ye. Tê de
kulinek heye; EU ket-ê û xwe veşart.

Mideyek bori, kevokin hatin, danln pen¬
ceran, pûrtên xwe ji xwe kirin, bûn pişk
însan. Ew keçperl bûn.

Xanima wan hat, di oda xwe de rùnist.
En mayin cêriyên wê ne. Ew jî hatin di dora
wê de sekinîn; ji xanima xwe re gotin: Ya
xanima me, ciyê ko em diçûn-ê û me lê
seyran dikir ji destê me çûye.

Xanimê got: Ma cire?
Cêriyan; Elikl bi tenê heye, bi nav û

deng e, hemî cihên xerab çêdike û dixwaze
zilmê ji dinyayê hilîne. Di dinyayê de gelek
tişt çêkirine. Eli rabû hespê bazirganan berda
ser mêrga me.

Xanimê go: Xwezka mi ji ew Eli bidlta,
ka çi mêr e, çi pehlewan e?

Elî kulîn vekir, dereket û got: Va me...
Xanimê gava Eli dit, dil pê ket. Got-ê:

Ya Eliyê Bitenê tiwê hergav holê bi tenê
biminl, ez û lu va em dibin dido. Min tu
qebûl kiri tu bibî mêrê min. Tu jl min qebûl
dikl ez bibim jina te.

Eli go: Li ser serê min xanim. Lê mela-
yek divêt ko mara me bibire.

Yekê ji cêriyan kurkê xwe li xwe kir firi
çù heta bajarekî Frengistanê. DU melayek
hilkişiyaye ser minarê bang dide. Hema mêla
hilgirt anî ba xanima xwe. Mêla mara wan
biri. Mistek zêr dan-ê û mêla vegerandin
bajarê wi.
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Mêla wexlê bang dida qederê saetekê li
ser minarê disekini ù digot, heye ko.disa
werin min bibin û mistek zêr bidin min.

Mêla çend rojan li bendê sekinî, gava dî
kes ne hatiye; rabû elam da qralê Frengîs-
tanê. Mêla çiroka xwe gote qral ù wesfê Esma-
periyê da-yê.

Qral, ji nedi ve kete eşqa Esma-periyê.
Délai berda nav bajêr û got: Pîra ko ji min
re Esma-peri ani ezê bav, bira an kurê wî
bikim wezir.

Pireke şeytan rabù çù ha qral ù got ê:
Heke te lawê min kire wezîr ez dikarim
Esma-periyê ji te re bînim. Min ji le eyarek
micewher ji divêt.

Tiştê ko pîrê dixwest dan ê. Pir rabû
micewher kirin eyarekî, lê siwar bù ù berê
we da koşka Esmaperiyè.

Pir çù, hindik çû, rojekê gihaşle koşkê.
Nihêrî çi koşk e, bexçeyek li ber e. Eyarê
xwe di nav deviyekê de veşart; laçikeke spi
li serê xwe kir, tizhîhek girt destê xwe û ket
hundirê koşkê. Pire gole cêriyan: Qizê min ez

pireke xerîb im. Forlinê qayixa min bin av
kir, ez kelim bextê we ù Xwedè. Ez ji
welatekî dur im; min bikin mêvana xwe.

Cêriyan, gote xanimê. Xanimê go: Helani
ko Eliyê Bitenê ne hati bû cem me tukesi qesta
me ne kir. Ev çendî û çend sal in me tu mêvan
ne hewandiye. Ki zane ev pîr cire haliye. Ji
linge wê bigirin û bavêjin avê.

Di vê navê de Elî hat ù hi mesela pire
hesiya. Rabû gole Esma-periyê: Ma çi xem e,
bila bimîne, ewê çi bike, qet nebe ji me re
çîroka dibêjê.

Pir bû mêvana wan û ji wan re çîrok
digotin.

Eli hero li eyarê xwe siwar dibù, dikele
behirê ù ji xwe re nêçîr dikir; carina masi jî
digirtin. Edi pîr bù bù ji malè. Wexlè Eli
diçù nêçîrê bi xanimê re rùdinist û lier tişt
digolin-ê. Rojekê got é: Xanima min ji min
zêde ye, iè ezê bibêjim. Ez dibinim tu gelek
heji mêrê xwe diki ù hêj nizanî qewela wî di
çi de ye. îşê dinyayê belù nabe; te dit rojekê
kele tengasiyê; tiwê çawan arikariya wi bikî?

Ev gotin ket serè Esma-peiiyè. Evarê
wextê ko Eli hâte mal jina wi jê pirsî. Eli
gole jina xwe: Qeweta min di sùrê min de ye.
Heke sùrê mi avêtin avê ez dimirini.

Eli sibe rabù disa çù nêçirê; Esma-periyê
jî gote pîrê ko qeweta mêrê wî di sùrê wi de
ye. Eli nîvrokî ji nêçîrê vegeriya, taştê xwar
ù raket; westiya bû.

Pire rabû gote Esmaperiyè: Xanima min,
mêrê te raketiye; tu ji rabe em dakevin bexçê,
tu jî hinek bihna xwe deiîni, li wan gui û çîçe-
ka teniasa bikî.

Esma ù pir daketin bexçê. Pîrê ji nişkekê
ve gol: «Min lizhîiia xwe ji bîr kiriye» ù
vegeriya koşkê; hilkişiya jor oda xanimê,
rahişte sùrê Eli ù ji pencerê de avête avê.

Wexlê vegeriya bexçê Esma-peri li ber
gulan sekinî bù ù li wan temaşa dikir. Pire
digot. «Ev gui mina te ye, ew mina Eli ye».
Bi vi awayi giliaştin deviyè ko eyarlè veşartibû.

Pir ji niskekè ve wek hespekî veciuiqî ji
ber deviyê xwe da pas ù gote Esma-periyê: Ev
çi ye xanima min.

Esma-periyê xwe da pès; li deviyê xwar bû.
Devê eyar vekiiî bù ù micewheiê tè de xuya
dikirin. Esma-periyê destê xwe dirêj kir û
rahişte cewahiran. Pire ji par re dehf da ù
Esma xiste nav eyar; devê eyar giri, berda
avê û lê siwar bù.

Pir çù, hindik çù gihaşte erdê qralê Fren-
gistanê. Esker li qeraxê rêz bû bûn û li riya
pire dipan. Sahi bi welêt ket, lawê pîrê bû
wezîr.

Esma-peri ket odekê û gote berdevkên
qral, heke beri çil rojî qral bi ser wê de çû
ewê xwe bikuje.

Cêri nêiïn wext dereng bùye, Eli ji xew
hişyar nabe. Esma-peri jîji bexçê venegeriyaye.
Çùn lê geriyan, .ne ew e, ne jî pîr e. Nihêrin
kuikê Esma-periyê di cihê xwe de ye. Gotin,
heywax nema kare vegerê.

Birayê Elî ê stêranas hergav li stêrka Eli
dinihêrt û dizanî ko Elî di xweşiyê de ye.
Rojekê dî ko stêrka wî vedimire. Rabû gote
birayê xwe ê xewas: Birao, stêrka Eli dike
vendre, de rabe em herin lê bigerin, ka çi
lê qewimiye.

Rabûn bi rê kclin, pir çùn, hindik çûn
giliaşlin mêrga ko bazirgana hespê xwe lê
diçêrandin. Mesele ji wan re gotin, saxlùxa
Eli dan. Bazirgana iş nas kir; lier tişt gotin
birayê Eli. Ilcspek ji wan re gurandin kirin
eyar. Her du bira Iè siwar bûn, ketin behirê",
gihaşlin ko.şka periya.

Nihêrin Eli dirêj bùye, raketiye, bihna wl
li ber wî çikiyaye, wek miriyan e. Cêriyan got
ko ev 15-20 roj in ko Eli di vî halî de ye.
Mesela pire jî ji wan re gotin. Li sùrê wi
geriyan; wexlê kalan vala ditin zanîn ko
xiyanelî tê de heye ù sûr avêtine avê. Eyarek
dona genekê anîn, li rûyê behirê reşandin.
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Zikê behirê bù bù wek neynûkekê; her histèn
tè de xuya dikirin. Xewas ket biné behirê ù

şûr derani.
Wextê sur li kalan vegerandin, rih bi Elî

ket. Eli hi.şyar bù; pev şa bûn, gilî ù gazindê
xwe ji hev re gotin. Xwarin, vexwarin; xwe
şiştin, veşiştin ù wextê bù sibe, berê xwe dan
oxurê, pista xwe dan felekê; li eyarê xwe
siwar bûn û ketin behirê.

Pir çùn, hindik çûn gihaştin welatê qralê
Frengistanê. Bajarekî mezin ù bi depdepe. Li
rex bajêr xaniyek dilin, xaniki piçûk, wek
xaniyê pire. Ji deri ve dan, silav li pîrê kirin
ù gotin: Yadê cilié mêrvana heye?

Pire go: Xwelî li serê min, mal mala mê¬

vana ye; rùyê salé reş be.
Çend père dane destê pire. Pir çù ji wan

re zad anîn. Xwarin vexwarin; cardî kêfxweşi
dan pîrê ù jê pirsin, ka di welatê we de çi
heye çi nîne.

Pire mesela Esma-periyê ji wan re qise
kir ù got ko ji wi çil rojî sih ro çùne; dehên
din mane, qral dike bikeve gerdekê.

Eli gote pire: Yadê tu rabe hère cem
qral, jê re bibêje ma lu cire deh rowê din li
bendê biminî. îzna min bide ez herim cem
Esma-periyê, hema işev emê daweta te bikin.

i HISÊNÊ EMlNW
Hisênê Emîn, emînê welat
Şihra te xwef e, mizgin û beral
Ez westiya bûm, ji rê derketim
Linge min lêla, xewa min dihat,
Ez rakeli bûm, xew pir şirln e;

îro Bihar e, ne mage Sibat.
Te dey li min kir ji xew qevistim;
Serê xwe hilda, roja me hilat.
Tana xwe daye çiyayên bilind;
Tev lê xemilin, çi dest û çi lat.
Rèngê zêrinî xwe berda welêt
Sor û zer mane bajar û kelat
Pir bi min xwef tê, dengê te ê ziz
Qêrina piling, qebqeba ribat.
Eg xortê hêja mizgin Im li le
Xwef ber girtige bexçeyê xebat.
Damarên tehlî hêj té de mane
Qet fêrin nabi bê ceng û civat.
Hisênê Emîn, emînê welat.
Te ne hift razim, xewa min dihat.
Cegerxwîn dilkul segdagé xortan,
Riya me dur e, warê me welal.

CEGERXWÎN
[1] Hisênê Emtn di hejmara Ronahiyê a 24an de ji seyda'

Sazlnd dikirin. Ev şihir ji wê qazindê re bersiveke serin e.

Rabûn destmalek tije sêv kirin; EU sêvek
kola gustilè xwe tê de veşart.

Pire rahişte destmalê û çû serayê. Derge-
vana ew ne hişt ko bikeve hundir. Pire da ber
qîra, qral pê hesiya û pîr ani cem xwe. Pire
qiseta xwe gote qral. Oral go, ma çawa mi navê,
bila be. Ji xwe pîrekê ew ji min re anî, heye ko
pireke din daweta me wè bilezîne.

Pir birin li ber deriyê oda xanimê. Periyê
gava navê pîrê bihîst dîn bû, go: ji xwe ev
tişt hemî hatine serê min, bi destê pire. Dîsa
pîrê, pireke din.

Axir pire ew qani kir; periyê deriyê oda
xwe bi nivî vekir. Pire destmala sêva wer kire
odê. Gustilê Eli ji nav sêvê pekiya. Esma-
periyê her tişt zani. Rabû gote pire: Hère
bêje qral min qîma xwe anî işev daweta me
ye. Lê şerteki min heye. Pistî dawetê divêt
herkes vegerê mala xwe ù sê şeva û sê roja
kes ji mala dernakeve.

Pire baz da mizgîni da qral; xelata xwe
bir, vegeriya ba Elî. Qral rabû délai berda na/
bajêr. Délai oang dida digot; îşev daweta qral
e, pişli dawetê divêt herkes vegerê mala xwe
û sê rojan dernekeve derve. .Ji lewra bila
herkes ji niho de ji bo sê roja paşroja.xwe
pêk bine; çarşi; dikan di wan sê rojan de wê
girtî bimînin.

Xelk tev de çùn daweta qral. Dahol û
zirna lêxist, jin ù mêr ketin govendê. Eli û
her du birayên xwe cilên pîreka li xwe kirin;
bûne keçê pire û digel diya xwe ew jl çûn
daweta qral.

Nivê şevê, dawet belav bû, herkes çû
mala xwe, bûk û zava bi tena xwe man. Eli
bi birayêt xwe ve, xwe di kulînê de veşarti bû.

Qral gote Esma-periyê: Te cire sih rpjt
ez di ezabî de hislim. Ji roja pêsin da me
daweta xwe bikira ne çêtir bù. Ma hemin tu
ne ji min re yi. De rabe xanima délai em
herin rakevin.

Xanimê kir ko ne bihîstiye ù rûyê xwe
jê bada. Vê carê qral hinek madê xwe kir û
disa got: Ez dibinim, tu guh nadi min- Tu hêj
li benda EU yi. Eli li kù, tu li kù?

Wexlê wilo go, Eli ji kulînê derket û go:
Va me. ..

Qral gava çav bi Eliyê Bitenê kir hema
ji tirsa mir. Esma-peri û her sê bira terka
serayê dan; pîr jî bixwe re birin, li eyarê xwe
siwar bûn û vegerin koşka periyan. Elî du
keçperi dan birayê xwe, wan ji daweta xwe kir.

Min çiroka xwe go ji te re; te ji ew xist
cêbika xwe re.
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NÊÇÎRA
HIRÇ Û PEZKOVIYAN

Ezê bi nêçîra pezkoviyan dest pê bikim.
Pezkovî jî du Celeb hene: mî û bizin. Lê

mî ne wek miyèn kedî bi dûv in. Dûvê 'wan
destek pehn e. Mî di çiyayên asê de peyda
nabin.

Kurmanc bi awayên jêrîn nêçîra pezko¬

viyan dikin.
Dema ko berf çiyan digire nêçîrvan hele-

kan ji dar çêdikin û bi piyên xwe ve girê-
didin - ji ber ko di berfê de nexewirin - ù bi
dû çexera pezkoviyan diçin; heya ko wan
di terezinek an zinarekî de asê dikin û wan
bi tiflngê dikujin.

Awakî din jî nêçîra xwêrêjê ye. Li ciyê
ko pir çûn û hatina pezkoviyan heye, li wan
ciyan xwe direşînin. Dema ko pezkovi wê
xwê dibînin û dixwin êdî heya dawiya wan
neqede jê venahin.

Di vê de meseleyek heye. Dibéjin Mihe¬
med begê nêç rvan xwêrêjek hebû; tim diçû

ber û pezkoviyan dikuşt. Demekê hikûmeta
tirk Mihemed beg qederê sê salan ji cihê
Botan dur kir. Dema çû, Mîr li fllihê xwe
tenbî kir û got: «Heya ko ez bêm an bimirim
tu bi pezê min ê kovî hefteyê carekê xwê bidî
ù bê xwê nehêlî û çi dema ko pez hat ser
xwê gazî ke û bêje; Mîr pezê te hat ser xwê»
û pişt re hère mal.

Piştî çend salan mîr vegeriya. Ne çû mal,
çù di çepera xwe de rùnist. Ew roj jî dema
xwêrêjê ye. Fileh hat û xwê reşand, ji xwê¬
rêjê bi dur ket û pez hat ser xwê. File jî
hingî aciz bûye gazî kir «Mîr pez hat» û pê
re dijûn da. Mîr ji çepera xwe li nêriyekî da
û kuşt; got fllehê xwe, were hiline.

Filehê reben di cî de apore bû û got; Mîr
hema min bikuje.

Mîr go, te çi dijûn da dîsa bêje,
File got, min ev dijûn daye, hema min

bikuje.
Mîr: Min tu efù kir, ji ber ko ev çend sal

in, te bi ya min kiriye û pirsa min bi cî aniye.

Awakî! din jî, nê¬

çîrvan bi şev zû radi-
bin û diçin, di serge-
hên xwej de rùdinin û
diqelizin; qenc dibe-
sisînin ka pezkovt li
kîjan gend yani
li şergehê sekinîne.
Dema ko wan dibînin
xwe bi zikxwîşkî dikişî-
nin ù lêdidin.

Nêçîra dema géra
wan di dawiya Çiriya
paşîn de ye. Nêrî deng
li pez dike. Wê demê
êdî çaxê gerandina pez
e. Hin derqel û dever
hene ko ji bo sekinan-
dina nêriyan, di'kuba-
ra sibê de, ciyekî eşkere
ye. Nêçîrvan wê herin
û di beriya Şeveqê de
li wir biqelizin. Bi
panzde deqîqan beriya
sewgurê wê nêrî bê ser
kevirekî bilind û bani
pez bike.

Di vl warî de,
Omerê Ezêr, ji ejîra
modkan, ji bavé mala
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Egdo, ji gundê Dêlekê, pirsên jêrîn ji min
re gotine.

Di ciyê Şêrwan de çiyayek bi navê Sîser
heye. Bi rastî jî sî seri di wî çiyayî de hene.
Li wir ciyek heye, jê re deriyê Sêsarê tê
gotin. Di wî derî de salé zêdeyî sî çil nêri-
yên fêris tên kuştin.

Di ciyê me de dibéjin ko nêrî çend weqî
bêz bide, ewçend rîtil goşt dide. Pir caran
hatiye gotin ko nêriyên Sêsarê heyanî sê rîtil
bez ji nava wan derêxistine.

Omerê Ezêr nêçîrvanekî bi nav û deng bû.
Dema ko ez gihaştim wî, emrê wî çù bû heştê
not salan û tim karê wî nêçîra her heywa-
nên kovî bû.

Omer digot herçî nêriyên Sîser û Dozeli-
yan, piraniya wan bi qiloçên xwe tên xesan-
din. Ji ber ko stiroyên wan pir dirêj dibin û
li rehên batiyên wan ji pas ve dikevin û rehên
wan diqusînin û êdî tên xesandin.

Di hin zinar û terezinan de pezkovî
dikevin qui û şikeftan û ji xwe re dikin mexel
ù ziving.

Dema ko nêçîrvan diçin wan ciyan ji xwe
ji berê de ci nas kirine û ji reyekê an du
reyan pê ve naçin wan. Hema* rê bi zilamên
bi çek asê dikin ù heke mikûn be wê yek ji
wan hère sikefté û pez rake. Heke çûna rê
ne mikûn be, wê bi tifingan lêxin heya ko pez
ji cl rabe.

Pir caran heye ko pez radibe û rê na-
keve dest. Nêrî, hema di wan zinarên ko bi
hezar mêtirî bilind xwe davêjin jêr û heke
zinar pir bilind be piraniya wan ji kêr dibe
ù heke zinar ne pir bilind be hin têne kuş-
tin ù hin difllilin.

Lê pir caran hêj nêçîrvan nagihe şikeftê
pez péjna wî dike, ji cî radibe û di riya
xwe de li nêçîrvan diqelibe û nêçîrvan bi gorî
serê xwendevanan dibe.

NÊÇIRA PEZÊ MÊŞÎNÎ Nêçîra pezê mêşînî
yanî ml, ew jî wek nêçîra pezê din tê kirin.
Lê mî pir bi hev re digerin, wek colekê. Dema
ko nêçîrvan li wan rast tên ù bi tifingan bera
wan didin. Ew hema li hev dizivirin û li hev
du dibin kom. Heke nêçîrvan pir tivignçî be,
pir ji wan dikuje.

Hêlevanî jî heye. Dema ko hêle bête
gotin ji vê pirsê wer dixwiye ko nêçîrvan pir
ber hev dibin û diçin nêçîrê.

Ewê qederê çil pencî xort bigehin hev û

di çiyê de belav bibin. Herçî tivingçî û tivingên

BIHAR
Beheşte geşti . deşt le Bihara
Le sayew neşey serwe çinara.

Kizey nêsime la kûşi sewze
Gui etri tika li mêrguzara.

Ser teweqi çiya ba aget awe
Şerme berawird bù negaxara.

Sewzeyê atife be neşeyi giya;
Ro be pê kenen wa H guftara.

Eli Newrûze rojê azadî
S' aike zalim kira be dara.

Benaz û lence be bawe erer,
Şibhi şemale le zulfi yara.

Xwînî gûlale ti kawe îmro
Hem bû şinewe hem bûk û tara.

Dilopi awe le tûşi tawêr
La seyrê zini dide bêzara.

Heryek dilope abite roje
Le eksê roje yek hezare.

Awazi bilbil le bû geşey da
Le ser peli çil wa leqirara.

Ter pûşe sewzi newi resûle
Fermêzki şewnim wa le gulzara.

Lawoz û sise nèrgizi şehle
Le bo guli baxwa le hawara. -

Bê'reng û zerda be ezret gula
Giyani der çûyi wa le azara.

Péri hilweri dure dildari
Wa le şinewe guryan û zara.

Nesrin û wina mixek û rehan
Dest be hel perki le baxê sara.

Kase ke ase le bûni sew bûn
Nasik û nerme reng rengi xara.

Le naw da meni sewzi çiyadex
Eşairant wa le hawara.

Be bê xiyali qesr û mosige
Ejin be xoşî le bin dewara.

qenc wê di serê şikêr, rizde, zinar û seriyên
bilind de bisekinin û peyayên din wê di
çewrik, kortik, şîp, şiqêf, newal û mesîlan de
bigerin. Dema pez rabù ewên rùnisli wê lêxin.

NÊÇÎRA HIRÇAN Li Kui distana bakur nêçi¬
ra hirçan bi awayên jêrîn çêdibe.

Eşîrek li rohelatê Sasûn û Motkan heye;
jê re eşîra dimbilan tê gotin. Di beriya çil
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HINEK JÎHENEK
JI PIYAN BISEKINE: Zila¬

mek hebû; biri bùn ko wî bi
dar ve bikin. Kursiyek danî
bûn ser masekê, da ko meh-
kûm li ser kursî ji piyan
bisekine û werîs bi stoyê wî ve

bikin. ve dikin. Ji lewre ez bi isûlên
Mehkûm wextê derket ser wê nizanim.

masê, hema çù û li ser kursî
rùnist. Celad bi erin got-ê: L0YD CORCE ŞEŞAN:

Camêr rûmene, hilkiş ser Loyd Corc serekwezîrê îngilîs-
kursî û ji piyan bisekine. lanê yê berê, rojekê bi timo-

,, , . . . . . . . bîlê derketi bû gerê. Corc ji
Mehkûm: Li min neginn, J

ev cara pêşin e ko min bi dar

JI QADA ŞERÊ HINDISTANÊ

bajêr bi dur keti bû; banzîna
wî qediya bû ù lê bû bû êvar.

Di wê çolê de qesirek hebû.
Serekwezîr di dilê xwe digot,
qey ew qesira lordekî ye. Ewê,
Şeva ywe lê biboranda. Loyd
Corc li deriyê qesirê da. Xa-
dimekî derî Vekir, Loyd Corc
mesela xwe jê re da zanîn û

got ko dike wê şevê bibe mê¬

vanê qesirê.
Xadim: Tiwê li kû derê

bimînî, te got qey ev der
mêvanxane ye. Ev der tîmar-
xane ye; cihê dïnan e.

Loyd Corc: Ez çawan
bikim camêr, banzîna min

salî de serekê eşîrê Fermanê Şênî bû. Min bi
xwe Ferman axa dîtiye.

Ferman pir mirovekî bi goşt û gewde bû.
Ji her awayî qalin ù zexim bù. Li salé zêdehî
bîst hirçan ji qulên wan derdixist.

Ferman axa digot, deranîna hirçan ji qulan
tiştekî pir hêsanî ye. Ziyistanan hirç ji quia
x«e dernakevin û tim lepên xwe dadilêsin.
Ji ber ko xwarina wan ew e û ax e; pir jar
dibin.

li min zivirî.
Hema min tivinga xwe da mil û serê

xwe di latê ve derêxist. Va ye gurek li ser
çêliyên wê ne û wan dixwe. Min li gur da.
Gur ket erdê, hirçê danî serê wî ù bi keviran
pelaxt. Hirç ket pêşiya min û dîsan dest kir,
ez li dû çûm. Hirç çû ber dareke mezin;
kevir li darê xist û gowê xwe da ser. Pasèji
darê hinek dur bû û ji min re dest kir. Ez

_, , . ,. C"1" ber darê. Dar tijî mêşhingivîn e. Niho
Dema ko mirov diçe pas.ya qulê û hinç pêjna jî H cem me mal sed kewarmês ji wan mêşhin-

mirovan dike, hema dibe limelima devê wê, givan hene.
Iê deng nake. Bi her du gowên wê digirin û
ji qulê dertêxin.

Heke hinek xwe tev bide jî wê di ciyekî
kevirên girùz an di ciyekî gocar ù xerxûle de
dikişînin. Ji ber ko ji pê ù lepên xwe pir
aciz e; ji ber alaslinê pir taze û nazik bûne.

Çi dema ko derêxistin an di cî de dikujin
an girêdidin û tînin mal; ji bo kêfa zarokan.

Ferman axa digot: Rojekê min tivinga xwe
hilanî û ez bi dehl ù rêlan de, çûm nêçîra
dehban. Ji nişka ve min dît hirçek xwiya bû.
Min tiving ji milê xwe anî xwar ko ez lêxim.
Min dît hirç bi awakî zarezar û hêvî, ber bi
min ve tê. Ez sekinîm ù min temaşa wê kir.
Hema qederê deh mêtiran nîzîgî min bû û ji
min re dest kir ù dageriya. Ez li dû çûm.
Min dît di latekê de serê xwe hilda ù bi lez

8

EVDIREHMAN ELÎ UNIS

ÇEND PIRSKN KUHMANCl: Sirûm ù silûm yek in.
Ilin ktirninnc dibên sirûm cî hin dibên silûm. Di
pehiiavën çiyan de hin cî hene ko ber (lu aliyên
wî newal an niesîl in, navbeyna wan sirûm diniîne.

Apore Ji mirovê sas û bè ser ù ber re tê
gotin.

Rèvêrî Ji bêbèvî re tê gotin.
Ji piran rc zemberî jî dibéjin.
Ji kijiilê xaniyan re evnale jî dibéjin.
Hin knrmanc ji daristanan re îqar dibéjin.
Ji xaniyan re axban dibéjin û ' ew xaniyên ko

bi yek ta kêran çêdibin ji wî re zincî dibéjin.
Èrdek ji heywanê tazî re dibéjin.
Ji koç ù élan re obe jî tê gotin.
Hesisandin û çesisandin, her du jî celebè ke.sf

û teftîsè ne.
Ji giyayê xurniban re kurd kawîr dibéjin.
Ji gumgumok û marmazîkan re kelangirk û

keko-keko jî tè gotin. , e E! Û
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ne maye; çi hebe ezê îşev H
hire bim. Tu dizanî ez kî
me; ez serekwezîrê berê Loyd
Corc im.

Xadim kenî ù got: Kerem
bike were; ji xwe li cem me
pêne zelam hene ko dibéjin em
Loyd Corc in, tiwê bibîêşeşan.

A MEST1RDa xanim di
tramwayê de rûniştî bùn. Wex¬
tê bîlêtçî hat, bîlêtan bibire,
her diwan xwe lezand û père
dan bîlêtçî. Heryekê dixwest
heqê bîlêta hevala xwe bidit.
Bîlêtçî dikir ne dikir tukesî
pereyê xwe bi sùn de ne
digirt.

Bîlêtçî bi ken gote wan: Ji
kerema xwe bila heryek ji min
re salên xwe bêjit, ezê heqê
bîlêtan ji a mezin bistînim.

Wextê bîlêtçî holê got, lier
diwan lez da xwe û père ji
destê bîlêtçî girtin.

MIROVÊ
ko pêne navên wî hebOn

Vê pafiyê polîsa Şîliyê (1)
dest danl ser zilamekl, bi navê
«Ramon Delavyo». Ramon li
ser hisabê mihwerê dixebitî û

casûsî dikir.
Ramon di sala \9b2an de

bi pesaporleke spani haii bû Şi-
liyê. Mêrik xudan sinhet bû. Di
fena teswlrê de hin tift dizanin.
Di wexleki kurl de deng pê ket.
Ramon zùka ji xwe re nas û
dost peyda kiri bûn. Hêdî hêdî
keti bû heta bi. civata zabitên
mezin, sefîr û weziran jî.

Pifli mideki bi Ramon re
jinikekê genimi û spehî haie
dilin. Ramon digote xelkè ko
ew jinik dolmama wî ye.

Lê pifli mideki pisman û dot-
mamji hev veqeligan. Herkesî bi

Bergehek ji xebata tersxaneyên Ingilistanê. Ingiliz û emêrîkanî di
tersxaneyên xwe de xebateke zor dixebitin. Ji atiki cenkeştiyan ji
aliyê din vaporine. barkës çêdikin. Ji' ber ko çi esker çi çek û posât

ji cihine dur têne qada serê Ewropayê.
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awakî ev veqetandin tefsir kir.
Rojekê, jinikekê spehî hâte ntk

midîrê polîsa Santiyagoyê(2).
Jinikê xwe da nas kirin; navê
wê Marya Delmaso bù. Jinik
ji Brêzilyayê hati bû Şîliyê.
Li wê derê û li Şiliyê ji jinikê
di bin emirê yekî, bi navê
«Frtç von Şloben» de ji elema¬
nan re casûsî dikir,

Jinikê gava resimê von
Şloben fanl midirê polisê da
midir di cih de mêrik nas kir.
Ew misewirê ko, digot ji Spa-
nagê hatige, bi xwe bû.

Lê cire jinika ko misewir
digot dolmama] min e ew da
bû dest. Marya délai ne dot-
mama^Şloben lê doslika wl bû.
Marya gelek heji wl dikir û
ji bo xatirê wl casûsî dikir.
Lê Şloben di Saniiyagogê de

jinikekê din hebandi bû. Wex¬
tê Marya pê hesiya, dexist

û dil kir ko hegfè jê
bisttne û ew da dest.

Poltsa Ştliyê dest
danî ser Şloben û dest
bi tehqîqatê kir. Tehqî¬
qatê da zanin ko Şloben
di vi fert de di welatèn
Fransê, Spanye ' û Brêzll-
yê de li ser hisabê hikû¬
meta xwe casùsl kiriye û
car caran navê xwe
guhartige. Bi vl awayî
û bi yê xwe bû bù
xwediyê pêne navan: Lê
xiyanela ko bi doslika
xwe kir her tiflên wl
dane der û Şloben kete
hepsê.

Hewayê bi sêvekê
Ademji bihuftê derèxisti
bû; Marya délai ji ji
ber ko Şloben nema
sêvên wê dixwarin ew
xiste hepsê.

QADIRÊ FERMA

[1] Şîli cimhûriyeteke
Emêrîka nîvro ye.

[2\ Payitexlê Şiliyê.
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DIROUA JIIMA

SELAHEDÎN
4

bi
dur bù

ŞERE XAÇPAREZAN
Ji bo serè xaçparêzan biçùk ù mezin, hêja

ù bêrè gelek sebeb hatine nîşandaii. Ji ber
ko daxistina van şeran bi deslê papa hatiye pê,
bi tenê sebebên ko xwe digehînin papa emê
bidi» ber çavén xwandevanan.

Di babelîskèn navîn da halê Ewropayê
gelekî bi sùn da ma bù. Çiqas ko teesiba dînî ge¬

lek bù jî, xelkè ji din lişlek ne dizanîn. Her
dîn dibùn: lê dîn ji wan tistan î

wekî halê îslaman ê doh, an îro jî.
Wê gavé helsarè dîn di deslê papa ù keşeyan
(ja; yê xelkê jî di destên began, mîrek û qira-
lan l'a ''ù. Hele en pêşîn bi navê dîn xwîna
xel|;ê diinêlin ù miqedcrata wan girti bùn dest
xwC» en paŞhi bi destê zorê xwe digîhandine
we yekê. liîngê li Ewropayê, van her du qi-
wetên han ( peyayên dîn ù en zorê ) ji ber
(jubendiyê berî dabùn ^elsiyê. Ji vî xelkê han
ra (lawiyekc malkambax ji çavine dùrbîn ne
(jibjjle veşarlin.

Peyayên dîn bi navên katolik û ortodoks
bu bùn du bendan. Kalolîkan xwe bi dêra
p0|(iayê digirlin ko mezinê wan papa bû.
Her*' ortodoksan xwe bi dêra rohelatê

va girêda bûn ko mezinatiya vê dêrê bi dest
împeratorê Qui-tanlaniyê da bû. Ev dubendha
ko berî îslamiyetê di nav mesihiyan da hati
bû pê, di babelîskèn navîn da gîha bû warekî
bê hevî ko xelkên van her du mezheban bi
çavekî neyarîtî li hev dinêrîn.

Herçî peyayên zorê, (beg û mîrek û qiral),
wek eşîrên me kurdan berî sî salî, ji şer û
lêdan, kùslin ù talankirinê pê va tiştek ji jînê
ne dizanîn. Heke di hemî Ewropayê da du
qiral ji hev ra yar ne ma bûn, teqez ji mîre-
kên di bin destê qiralekî da jî, duduyên ji
hev xweş Une bûn. Ji xwe xelkê di ber des¬

tên wan da, wek miletèn di bin destê osma-
niyan da, mîna keriyên dewar nezan û ji hemî
heqên însanî bê par bûn.

Di wî deraxî da bû ko piştî qels bûna
xîlafeta Ebasiyan, hikûmeta Selçoqiyan sînorê
xwe ê roavayê gîhandi bû ber paytexta împera-
toriya rohe at Qustantaniyê û ew tehdîd dikir.
Çiqas ko berî wê demê Emewî û Ebasiyan jî
xwe gîhandi bùn wî sînorî û heya çav da bûn
vekirina Stanbolêjî, lê hîngê bi qasî wê demê
dubavî di navbera' mesîhiyan da xurt ne bù bû
û çavê| qeyser ne lirsiya bù. Ji bo ko bikari-
bùna xwe li ber hingên Selçoqiyan bigirtana,
li pêş împeratorê Oustantaniyê riyeke bi tenê
hebù ko ew jî yek bùna her du dêran, dêrên
rohelat ù roava. Li ser vê, împerator ji papa
ra nivîsî ù arikariya wî xwast.

Erê, papa kêseke holê di xwe va derbas
ne dikir; lê xelkê Ewropayê ko ji hev ra bû
bùn neyar jî zù zù ne dibûn destekî. Wê
gavé hin Iiicacên mesihiyan ko çû bûn Qudsê
bi deslê hin îslam hati bûn kuştin. Heye ko
îslaman ehda ko pêxemberê wan dabû mesî¬
hiyan ji bîra kiri bûn. Papa ji vê kira îslaman
a bêrê destkewtî bû. Li ser destê keşeyê bi
nav ù deng keşe Pitris bi navê dîn û veki¬
rina erdê miqedes, xelkê Ewropayê li îslaman
hêvot. Heke bi vê hincetê berê şehsiwarên
Ewropayê bidana erdê miqedes, êdî tu tirsa
împeratorê Qustantaniyê ne diman. Selçoqî jî
tevî îslamên din wê têketana derdê parastina
erdê miqedes da bikelana.

Ke.şe Pitris ko di nav xelkê Ewropayê da
bi zanîn, jîrî, jêhatî bùn ù xweşpeyviya xwe
hati bû nasîn, di vê rê da bù destê papa. Ji
bo ko di nav qiral û mîrekên mesîhiyan da
yekîliyekê bîne pê, herçiya ko îslaman ne kiri
bù jî, wî ew diêxiste derê wan û pê gunehê
wan mezintir nîşan didan. Ji bo pêkanîna
vê yekîtiyê herçiya ko mikûn bû kir. Ji xwe
merkeza papa a di nav mesîhiyan da guhê
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xelkê bê dijwar! ji gotinên keşe Pitris ra
vedikir.

Papa ji bo pêkanîna vê daxwaza xwe
a mezin, tenê bi hêvotina vî keşeyê fêris ter
ne dikir. Çi gava kês dikelê guhên mesîhiyan
bi şîretên xwe en dilsij tijî dikir û agirê rik û
tolê ji nuh va di sînga wan da vêdixist. Ji
xelkê ra dida zanîn ko çi kesê ji bo xilas
kirina erdê miqedes ji destê islaman heie şer,
de hemî gunehên wî efù bike.

Di yî warî da gotinên ko papa kirine
û gotarên ko gotine gelekin. Bi tenê ji bo ser-
wextkirina xwandevanan emê çend hevokan
ji wan gotoran derbasî vir bikin:

« Gelî mesîhiyan! heya îro we bê sebeb bi
hev ra şer dikir. Hişyar bin, îroji boweiiya
serekî bi rastî vedibe. Berê we bi şerên xwe
serên hevdî dii'şand, îro herin wî şerî di riya
xelas kirina welatê miqedes da bi îslaman
ra bikin.

« Hûnê ko heya vê demê rêwiyên riya
neqenc bûn û we bê fesadî û xirabiyê tiştek
ne dikir, divê .hûn dest bavêjin benê dîn û
hemî heyîna xwe di wê rê da bidin xibitan-
din; da ko hikari bin bjgehin xêra Xwedê.

« Heke hûn serdest bùn, de bibin xwe¬
diyê welatê rohelat û xêratên wî. Na gava
hûn bindest bibin ù li rex gora Mesîh
bimirin, teqez Xwedê we ji bîra nake ù her
yek ji we de bigehe merteba weliyan.

« Eve, roja ko hûn mêraniya xwe bidin
nîşandan. Cihê ko hûn hevdî bikujin, herin
destên xwe bi xwîna îslamên kaflr bison. . . »

Dema papa dibîne ko gotinên wî cih
girtin ù guhdar bi girî kirin, hînga destê xwe
vedigire h dibèje:

« Sipas ji Xwedê ra, ew kesên ko berê
leşkerê şeylên bûn niha bùn leşkerê Xwedê.
Gelî guhadaranl gava Xuda îsa arîkariyê ji we
dixwaze, bi sùn da me n înin û li mala xwe
rûmenin. Bê mesîhiyên ko li erdê miqedes
zelùl û bindest bûne tiştekî me ramin û bê
navê Qudisê û. giriyê wê tiştekî me bihîsin.
Qenc bînin bîra xwe ko Mesîh gotiye: ( Çi
kesê ji min pirtir ji de û bavên xwe hez bike
ew ne î ji min e. Lê ê ko ji bo min bav û
de, jin û zarok, mal û welatê xwe biterikîne
de bigehe xêrat û cenela Xwedê ) . . . »

Herçî beg û mîrek û qiral, tevî ko bi
girêkeke xurt bi dîn va ne e girêdayî bûn jî,
şîretên papa şopek mezin li ser wan hiştîbû.
Ev şopa han ne ji mêldariya «an a ji papa
ra û ne jî ji minêkariya çùyîna gaziya Mesîh û
mesîhiyan bû. Lê ji bo serine nuh ù vekirina
welatine ava û fireh dikari bûn ji sergermiya
xelkên xwe destkewtî bibùna. Bi vî awayî

şerê ko îslaman çend caran xwaslî bû têxVn
nîveka Ewropayê, wan de bixista nîveka
welatê îslaman û erdê miqedes. Piştî ko dîné
îslamê rabû bû, çend caran dirêjî Ewropayê
kiri bùnl . . Ma ne lazim bù ko sehsiwarên
Me.^îh jî carê ji bo parastina gora wî, dirêjî
m'rxasên Mihemed bikin?. Ev yeka han ji
ramaneke dînî pirtir sergermiyeke mêranî bù;
diviya bû bikirana ù kirin jî . . .

Bi van ù hin sebebên din bù ko hemî
dilbihewesên şer tevî dîndarên sergerm, bi
fît û hêvotina papa, di bin serekiya gelek
qiral û mîrekan da berê xwe dane Asiyayê;
da ko di riya gora Mesîh da şerê îslaman bikin.

Siltan Melîkşahê Selçoqî çù rehma Xwedê
u peyayên malbata wî, wek en hemî malbatên
siltan û melîkên wê çaxê, li ser parva-kirina
welêt keti bûn gewriya hev ù qels bù bùn.
.li xwe hikûmeta îslaman a ko bikari bûna welat
ji êrişeke holê mezin biparaslana bù bû pir
keriyan û dev aveli bûn hi navên hev. Di wê
demê da bù ko cerdê xaçparêzan ê mezin
gîha Asiyayê ù lé da linge xwe bi cih kir. Bî
Şelpa pêşîn ra car bajarên çak xistine dest
xwe ko ev in: Riha, Entakiya, Terablùs ù Qudis.

Di gava standina van bajaran da heke
dora wan xurt kiri bùna û bi xelkê bindest
û binecî ra bù bùna yar, heye ko hemî erdê
di navbera wan bajaran da bi rihe!î vekirana
û her tê da bimana. Lê çavê hemî serekên
xaçparêzan li qiraliya Qudsê bû ù destê leş-
kerê wan ji a kêm û ne qenc qut ne dibûn.
Roj Une bû ko bi kirên xwe en kirêt can û
dilê bindesliyên xwe ne çewilandana. Ji bel
van sebeban siba xwe ne ramiyan ù bajarên
vekirî, xurt ne kirin. Gava Emadedînê Zengî
di sala 1144 an da dirêjî Rihayê kir, di veki¬
rina wê da dijwarî ne dît. Piştî ve kirina
Rihayê ser hêla xaçparêzan' keti bû destê îsla¬
man ù hêla bakùr ji wan hati bû standin.

Piştî Emadedîn, kurê wî Mehmûd Nùredîn
Zengî jî, berê Heleb ù paşê '.Sam vekir û bi
ser welatê xwe va berdan. Serekî dirêj ne çû
ko bi deslên Sêrguh ù biraziyê wî Selahedîn
Misir jî ji dest Fatimiyan bi derket ko nîv¬
royê erdê miqedes jî ,kete dest neyarên xaç¬
parêzan. Tevayiya Sùriyayê û hinek jî ji Feles-
tinê kete dest Nùredîn Zengî [ù hikûmeta
mesîhiyan a Qndsê kete nav hesareke tebîî.
Di dema selteneta Selahedîn da piştî gelek
şerên xwînrêj zora xaçparêzan çù û di sala
1193 an da bi tifaqa Rîçarê dilşêr Selahedîn
pinikekî biçùk ji doraliyê Qudsê ji mesîhiyan
ra hîşt ù dawiya mayî ji Feleslînê bi ser
welatê xwe va berda.
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tolê ji nuh va di sînga wan da vêdixist. Ji
xelkê ra dida zanîn ko çi kesê ji bo xilas
kirina erdê miqedes ji destê islaman heie şer,
de hemî gunehên wî efù bike.

Di yî warî da gotinên ko papa kirine
û gotarên ko gotine gelekin. Bi tenê ji bo ser-
wextkirina xwandevanan emê çend hevokan
ji wan gotoran derbasî vir bikin:

« Gelî mesîhiyan! heya îro we bê sebeb bi
hev ra şer dikir. Hişyar bin, îroji boweiiya
serekî bi rastî vedibe. Berê we bi şerên xwe
serên hevdî dii'şand, îro herin wî şerî di riya
xelas kirina welatê miqedes da bi îslaman
ra bikin.

« Hûnê ko heya vê demê rêwiyên riya
neqenc bûn û we bê fesadî û xirabiyê tiştek
ne dikir, divê .hûn dest bavêjin benê dîn û
hemî heyîna xwe di wê rê da bidin xibitan-
din; da ko hikari bin bjgehin xêra Xwedê.

« Heke hûn serdest bùn, de bibin xwe¬
diyê welatê rohelat û xêratên wî. Na gava
hûn bindest bibin ù li rex gora Mesîh
bimirin, teqez Xwedê we ji bîra nake ù her
yek ji we de bigehe merteba weliyan.

« Eve, roja ko hûn mêraniya xwe bidin
nîşandan. Cihê ko hûn hevdî bikujin, herin
destên xwe bi xwîna îslamên kaflr bison. . . »

Dema papa dibîne ko gotinên wî cih
girtin ù guhdar bi girî kirin, hînga destê xwe
vedigire h dibèje:

« Sipas ji Xwedê ra, ew kesên ko berê
leşkerê şeylên bûn niha bùn leşkerê Xwedê.
Gelî guhadaranl gava Xuda îsa arîkariyê ji we
dixwaze, bi sùn da me n înin û li mala xwe
rûmenin. Bê mesîhiyên ko li erdê miqedes
zelùl û bindest bûne tiştekî me ramin û bê
navê Qudisê û. giriyê wê tiştekî me bihîsin.
Qenc bînin bîra xwe ko Mesîh gotiye: ( Çi
kesê ji min pirtir ji de û bavên xwe hez bike
ew ne î ji min e. Lê ê ko ji bo min bav û
de, jin û zarok, mal û welatê xwe biterikîne
de bigehe xêrat û cenela Xwedê ) . . . »

Herçî beg û mîrek û qiral, tevî ko bi
girêkeke xurt bi dîn va ne e girêdayî bûn jî,
şîretên papa şopek mezin li ser wan hiştîbû.
Ev şopa han ne ji mêldariya «an a ji papa
ra û ne jî ji minêkariya çùyîna gaziya Mesîh û
mesîhiyan bû. Lê ji bo serine nuh ù vekirina
welatine ava û fireh dikari bûn ji sergermiya
xelkên xwe destkewtî bibùna. Bi vî awayî

şerê ko îslaman çend caran xwaslî bû têxVn
nîveka Ewropayê, wan de bixista nîveka
welatê îslaman û erdê miqedes. Piştî ko dîné
îslamê rabû bû, çend caran dirêjî Ewropayê
kiri bùnl . . Ma ne lazim bù ko sehsiwarên
Me.^îh jî carê ji bo parastina gora wî, dirêjî
m'rxasên Mihemed bikin?. Ev yeka han ji
ramaneke dînî pirtir sergermiyeke mêranî bù;
diviya bû bikirana ù kirin jî . . .

Bi van ù hin sebebên din bù ko hemî
dilbihewesên şer tevî dîndarên sergerm, bi
fît û hêvotina papa, di bin serekiya gelek
qiral û mîrekan da berê xwe dane Asiyayê;
da ko di riya gora Mesîh da şerê îslaman bikin.

Siltan Melîkşahê Selçoqî çù rehma Xwedê
u peyayên malbata wî, wek en hemî malbatên
siltan û melîkên wê çaxê, li ser parva-kirina
welêt keti bûn gewriya hev ù qels bù bùn.
.li xwe hikûmeta îslaman a ko bikari bûna welat
ji êrişeke holê mezin biparaslana bù bû pir
keriyan û dev aveli bûn hi navên hev. Di wê
demê da bù ko cerdê xaçparêzan ê mezin
gîha Asiyayê ù lé da linge xwe bi cih kir. Bî
Şelpa pêşîn ra car bajarên çak xistine dest
xwe ko ev in: Riha, Entakiya, Terablùs ù Qudis.

Di gava standina van bajaran da heke
dora wan xurt kiri bùna û bi xelkê bindest
û binecî ra bù bùna yar, heye ko hemî erdê
di navbera wan bajaran da bi rihe!î vekirana
û her tê da bimana. Lê çavê hemî serekên
xaçparêzan li qiraliya Qudsê bû ù destê leş-
kerê wan ji a kêm û ne qenc qut ne dibûn.
Roj Une bû ko bi kirên xwe en kirêt can û
dilê bindesliyên xwe ne çewilandana. Ji bel
van sebeban siba xwe ne ramiyan ù bajarên
vekirî, xurt ne kirin. Gava Emadedînê Zengî
di sala 1144 an da dirêjî Rihayê kir, di veki¬
rina wê da dijwarî ne dît. Piştî ve kirina
Rihayê ser hêla xaçparêzan' keti bû destê îsla¬
man ù hêla bakùr ji wan hati bû standin.

Piştî Emadedîn, kurê wî Mehmûd Nùredîn
Zengî jî, berê Heleb ù paşê '.Sam vekir û bi
ser welatê xwe va berdan. Serekî dirêj ne çû
ko bi deslên Sêrguh ù biraziyê wî Selahedîn
Misir jî ji dest Fatimiyan bi derket ko nîv¬
royê erdê miqedes jî ,kete dest neyarên xaç¬
parêzan. Tevayiya Sùriyayê û hinek jî ji Feles-
tinê kete dest Nùredîn Zengî [ù hikûmeta
mesîhiyan a Qndsê kete nav hesareke tebîî.
Di dema selteneta Selahedîn da piştî gelek
şerên xwînrêj zora xaçparêzan çù û di sala
1193 an da bi tifaqa Rîçarê dilşêr Selahedîn
pinikekî biçùk ji doraliyê Qudsê ji mesîhiyan
ra hîşt ù dawiya mayî ji Feleslînê bi ser
welatê xwe va berda.
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Piştî mirina Selahedîn bi demekî dirêj,
dîsa xaçparêz rabûn ser lingan û xwestin
erdê ko Selahedîn ji wan standî bi sùn da
vegerînin. Lê êdî Ewropa bi şandina leşker û
gaziyan westî bû. Piştî ko hêviya vekirina
welatine nuh ne çû serî, nema kesî . ixwast
ji bo dilxweşiya papa, an gora Mesîh hère
bimire. Nemaze neyariya Selahedîn a bi rùmet
rika îslaman di dilê Ewropiyan da bi derxisti
bù. Xaçparêzên di erdê miqedes da bi tenêjî
ne dikarin xwe li ber xelîfeyên Selahedîn bigi¬
rin. Dema çav dane vekirina erdê dora xwe,
di sala 1291 an da Melîk el Eşref bi carekê
erdê miqedes vekir û riça xaçparêzan jê
hilkişand.

Erê, çiqas ko [Selahedîn bi jîrî û jêhatî
bûn, mêranî ù himeteke nadîde îslamên di hev-
da ketî kirin yek û serê Naçparêzên di erdê
miqedes da nizim kir jî; gelek-kêmasiyên ko
di wan da bi derketî riya li pêş Selahedîn
rast, zendên wî xurt û sùrê wî lûj kirin, Berî
her tiştî mîrekên li Ewropayê bi der diketin
û berên xwe didan erdê miqedes; golina wan
li ser mezinatiyê ne dibû yek ko bi vê yekê
qels diketin.

A dudiyan, leşkerê ko bi van mîrekan
ra dihat, piraniya wan ne peyayên şer ù
rùmetê; lê sêwlek ù pêxasên bê kar ù xebat
bùn. Ev celeb mirov hati bûn ko li Asiyayê
bèrîkên xwe en vala dagirin, ne ji şehsiwarên
(şevaliye) ewropiyan bùn. Ji ber vê yekê rê ù
rêzanên şerevaniyan ne dizanîn ù herçiya jê
dihatin bi xelkên bindest ù binecî dikirin.
Bi vê, rikeke mezin êxistin dilê bineciyan ko
di her cihî da arîknr ji ho Selahedîn peyda
dibûn.

Lokomolîvek

12

ji iipekî nù. Ev lokomotiv'î welê hatiye çêkirin ko ba
reya wê nabirit â sirhclal wê kêm \nakit.
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A sisiyan, serekên xaçparêzan di gerandina
rê û doliwa welêt da pir xwe bi dest jinên
xwe va berda bûn. Yê yekê ji hilweşîna hîmê
ko bi xwîna serkerên mesîhiyan hati bû ava
kirin pir lezand.

Erdekî ko mezin ù gerînendeyên wî ji
hev ra ne rast bin ù her gav bin lingên hev
bikolin, pir ecêb e ko bindest nebe. Ji vê pê¬

va, ew sêwlek û pêxasên ko di nav le.şkerên
xaçparêzan da ewçend zilm ù zinat li xelkên
bindest ù binecî dikirin ko mesîhiyên bi rastî
ji ber van khan va flhêtkar dibûn. Va çawan
îslamên ko dibûn armanca wê zînata malka-
mbax de ne bûna desfekî û şerê van neyarên
dîn û welêt ne k'rana ? 1 . .

Di vî warî da kitêba ( tarîx el mierîxîn )
dibèje: « Heke diroknivîs ù nivîsevanan ji bel
benkêşî û terefdariyê çavên xwe ji kirên xa¬

çparêzan en bêrê ra ne girlana û her tişt rasterê
binivîsandana, diviya bû bigotana: Rezîliyên
ko xaçparêzan di erdê miqedes da dikirin, se¬

beba wenda kirina welatê ko vekiri bûn » .

Çiqas ko xelkê Ewropayê di vê rê da gelek
xwîn rijand û pir mal da der û dawî ji erdê
miqedes bi derketin jî; ev şerên han ji bo wî
xelkî bê fêde ne man.'Bê şik têkiliya xelkê Ew¬
ropayê bi îslaman ra gelek tişt bi wan dane
hîn kirin. Heke ne ew şerana bûna, pir mikùn
bù ko heya îro jî Ewropayê nikari bûna xwe
ji teesiba dînî bifllilandana û hinde pêş da
biçûyana. . . Dawiya rijandina vê xwinê bû ko
xelkê Ewropayê hîdî hîdî gîhande serbestiya
ramanê. Ew serbestiya ko di babelîska bîstan
da Ewropa kir qiblegaha cîhanê.

Pir ecêb e, ev şerên
ko papa ji bo xurt kiri¬
na nifûza xwe daxisti
bûn, dawî bùn sebeba
şikestina nifûza wî.
(Mhê ko dixwasl orto-
doksan ji giharê rake
ù berê alema mesîhiyan
bide dêra Romayê bi
lenê; piştî van Şeran
çavi'n xelkê vebûn û
mezheba protistan jî bi
derket ko bi çeman
xwîn di navbera xelkê
Ewropayê daliate rijan-
din ù du parên xelkê
dane pê mezheba Lûter
û şagirtên wî.
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JI BER
SENDÙQA XANIMÊ

Ji cerîda emêrîkanî «New-yok Herald Tribune»
hatiye wergerandin.

Di nîzingî nîvgirava îtalyayê de, li hem-
berê Napoliyê giraveke piçûk û netu heye. Lê
di vî şerî de wê giravê hin ehemiyet girti bûn.
Talyanan tê de tersxaneke Iezbotan danî b.û[l].

Wextê talyan teslîm bùn, eleman ketin
giravê tersxane û heçî avahiyên fabrîkê; lexem
kirin û têlên teqandinê, di bin behirê re gi-
handin beja pêşmiqebil. Da ko heke ingilîz û
emêrîkanî ketin ê, giravê berhewa bikin. Tê
de çend nobetdar û ji bo ko lalyan bêbextiyê
nekin, emîralek talyanî jî digel jina wî hiştin.

Sondxwarî pê hesiya bûn. Rojekê behriya
sondxwariyan emirek girti bû. Li gora wî
emirî lezboteke emêrîkanî çend kumandosên
brîtanî, dizîka bibirana giravê ù wan têlên
lexeman de bibirana. Bivê nevê nobetdarên
elemanî de bikuştana ù emîralê talyanî jî digel
jina wî wê xelas bikirana.

Lezbotê di cihêkî nependî de lenger avêti
bû. Peyayên kumandos xwe ne dilezandin.
Piştî roavê hatin û ketin lezbotê. Pêne zilam
bûn; her pêne jî bejinkurt û bêfesal, diman
hemalên ko li ber deriyên stasyonên rêhesinê
disekinin. Hêdî hêdî dimeşiyan, westiyayî xuya
dikirin, qey lingên wan ne dihate ber wan.
Kirasine singvekirî û panlorine kurt li wan
bûn. Herçî silehên wan ji şejderbine kevnare
û ji kêrine fêris dihatin pê.

Te digot qey ji nêzan xelas bû bûn. Rû-
niştin ne rùnislin hema çend tasên çayê bi
qetine nan bi ser xwe de kirin.

Wextê ko dinya bi temamî bù tarî lezbot
bi rê ket. Dengê motoran bi aleline xweser

ker kiri bûn. Li ser pirâ lezbotê, qayixa qew-
çûk ya ko kumandos lê siwar biwana, nepi-
xandî, hâzir xuya dikir, topçî H ber topên
xwe rûniştî bûn.

Beriya nîvê şeyê bi hindikî, qeretûxa gi¬

ravê xuya kir. Lezbotê nîzingî lê kir û sekinî.
Kumandos hilkişiyan ser pira vaporê. Keptan
gote wan: Honê têlan bibirin, nobetdaran
bikujin û heke ji we hat, emîral ûjina wî jî
bi xwe re bînin. Ji bo vî îsî çiqas wext ji we
re divêtin.

Serekê kumandosan got: îşê saetekê
Keptan: Ma ne gelek e?

Kumandos: Ne ji ber birîna têlan ù knştina
nobetdaran; lê ji ber jina emîrêl. Jinik nizane
ko em tên, heta hûr-mûrên xwe bide hev...

Li ser van gotinan, kumandosan qayixa
xwe daxistin behirê, tê siwar bùn ù berê xwe
dan giravê.

Keptan û deryavan bi dûrebûnan li giravê
hûr dibùn. Giravê tarî dikir. Di mideyê saetekê
de lu deng jê ne hat ù lu ronahî jî lê xuya ne kir.

Saet lemam bû; kumandosan xuya ne kir.
Ji giravê jî tu deng ne dihat. Ma kumandos
hati bûn girtin. Welê biwa diviya bû dengê
tifing û .şejderban bihata bihîstin. Ma dibe ko
li ber xwe nedin...

Keptan çavên wî li saetê, ev tişt texmîn
dikirin. Ji wextê binavkirî 75 deqîqe borî bûn.
Li rùyê behirê tiştekî reş kir. Gelo ew kî bûn;
dosl, dijmin. Topçiyan xwe da topên xwe. Deng
li wan kirin. Kumandos bi xwe bûn. Jinikekê
hûr ù emîralekî ji-xwe-hejkirî bi ûnîformeke
zêrhelî bi wan re bûn.

Jinik ù emîral ù sise ji kumandosan hil-
kişiyan ser vaporê, serek û kumandosekî ji
nû ve berê xwe dan giravê.

Kaptan pirsî: We îşê xwe bire serî?
Belê, li sùna heff, heşt

nobetdar hebùn.
We tu hêsîr ne girti n?
No...

Kaptan li kêrên lazî nihêrt;
sor dikirin.

Kaptan dîsan pirtî: Ma cire
ev her du vegiriyan giravê.

Sendùqa xanimê gelekî
mezin bû. Sendùqeke kevin û
giran; di qayixê de bi me re
bi cih ne dibû......

SMAÎNÊ SERHEDÎ

Bomba\êjeke brîtanî di warghê de ji bomban bar dikin.
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[1] (Lezbof qayixine bi motor
û li behirê [gelek bi lez diçip.
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SMAÎNÊ SERHEDÎ

Bomba\êjeke brîtanî di warghê de ji bomban bar dikin.
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Di wê demê da hin bûyerên ko
li Parîsê bû bûn her tişt ser û bin
kirin. Berî wê hîngê Robîspiyêr, Mara
û Dantûn bi hev ra li Parîsê hikim
dikirin- Ji ber ko hikmê van her sê

mirovan bi tirs û çavşikênandin,
zilm û zinat ji sînorê eqil û qanûnê
bi derketi bû; fransizan bi tewiz ji
vî hikmî ra digotin « hikmê sê Xu-
danan ». Gava xwîn ket çavên her sê

Xudanan, bi kuştina xelkê ter ne kirin
ù dest avêtine hev ji. Berê Robîspiyêr
bi arikariya Dantûn Mara kuşt û paşê
hevalê xwe Dantûn jî existe pê wi û bi
tenê ma. Fransizên koji bocimhûriyetê
ewçend xwîna xwe erzan kiri bû hef-
sarê hikim di destê.'zalimekî wekî robîs¬
piyêr bi tenê da ne dihîştin. Ji xwe ev
Xudanê ko bi tenê li ser hikim mabû,
her ji bo mayîna xwe ji berê pir
pirtir xwîn dirijand. Paşê xelkê Parî¬
sê lê rabûn ew jî kuşlin û xwe ji
kêra celât xilas kirin. Xelk jî bi serê Rabîspiyêr
tenê ne sekinî û çiqas hevalên wî liehùn gir¬
tin avêtine hepsê û hidî hîdî şandine ber kêra
celât. Napolyon û birayê xwe Lûsyan jî di wê
navê da hali bùn girtin û keti bûn hepsê.

Bi tiştên holê rihê Napolyon ê xurt qels
ne dibû. Dengê xwe digîhande hikûmeta
nuh û xebatên xwe en di riya welêt da
dane ber çavên wê. Çi çare, di demekê holê
ko dengê kêra celai dengê tu kesan ne didan
bihîstin da, en ko bi hevaliya Robîspiyêr hati
.bûn nasîn, an salixdan bê piştmêr û arîkar
1i mirinê ne dililitîn. Di wê gavé da yar ù

pi.ştmêrê Napolyon général Jûno dest avête kele-
ka wî a binav ù rast kir. Jûno li pêş hikûmetê
ù xelkê da zanîn ko Napolyon rojekê ji rojan
ne hevalê Robîspiyêr bù ù gava xwestin ji
xwe ra bikin arîkar ù bînin Parîsê jî, qebûl
ne kir. Li ser vê şehdeyiya han, piştî ko tiştek
di nav ewraqên Napolyon da ne dîtin berdan
ù dîsa vegerî ser firqa xwe û şerê Nemsayê.

Gava Napolyon gîha eniya şer û ser firqa
xwest ji hikûmetê ra bide zanînxwe, xwest ji hikûmetê ra bide zanîn ko bi

berdana wî qencî bi xwe kiriye. Ji lewre çaxa
gîhaşte nav leşker dirêjî nemsewiyan kir, ew WI c mue ...... u, « uc.«a. u«, j. uu ^*»-
ji çeperên wan rakirin û serdestî wan bû. Ev nîna leşkerekî nîzamî î çak siltanê tirkan hin
serdestî bù ko riya ajotina ser deştên Italya qumandarên jêhatî ji hikùmela Franseyê
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bakur ji leşkerê Franseyê ra vekir.
Hîngê hikùmela Parîsê bi qasî ko xebata

xebatkeran teqdîr bikira ne e dûrbîn bù. Ci¬

hê ko di ber mêraniya Napolyon va dilê wî geş
bikira, rabù ji eniya Italiya Şande êrdima
Lavande; da ko serê serxwerabùyan bike.
Nopolyonê ko topavêj bù, diviya bù li pêş
neyarekî xurt ser bike, ne bi çetayên bera-
dayî ra. Ji vê pêva xurtiya ko li pêş çeteyan
rave bikira jê ra ne dibû navekî çak. Lê
gava serdestî neyaran bibûya, hemî xelkê
Franseyê de bibihîsta. Li ser vê ramanê ev
karê ko hikûmetê sipartiyê qebûl ne kir û
bi bihaneya nexweşiyê terka karê xwe ê nuh da
û çû mala xwe. Hikûmetê jî ji ber vê serhiş-
kiya wî va measê wî hirî û nedayê. Bi vî
awayî zîvariyê ji nuh va himbêza xwe ji
malbata Bonapart ra vekir.
Bi derxislina Napolyon Ji lefkeriyê

Di wê demê da koma hikûmetê hat gu¬

hartin ù komeke nuh haie ser hikim. Vê yekê
hêviyek êxist dilê Napolyon, ji bo ko eareke
din vegerînin ser karê wî, berê xwe daJParîsê.
Lê hêviya ko kirî vala bi der ket û daxwaza
wî ne hâte cih. Di wî deraxî da, ji bo pêka-
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xwasti bû. Gava Napolyon ji xebata welatê xwe
bêhevî bû, xwest ko hère welatê, rohelatê,
heye ko li wir ji xwe ra navekî çak bikira û
hîmê serbilindiyekê ji xwe ra danîna. Vêcar ji
bo vê daxwaznameyek berpêyî hikûmetê kir.
Ji ber ko heryekî bixwasta biçe Tirkîyê divi¬
ya bû hikùmet li dosiyeya wî binêre. Di
vê navê da li dosiyeya Napolyon jî hati
bû nihêrtin. Dosiya vî générale biçûk jimixa-
lefet û serhişkiyan tije bû. Çiqas car bi_ des¬

tùr çû bû Korsîkayê, bi qasî rojên destùrê jî
zêde bi ser va ma bû. Dawiya paşîn karê ko
jê ra hati bû dayîn qebûl ne kiri bû. Her¬
wekî ne xwasti be serê xwe ji rêzanên Ieş-
keriyê ra nizim bike, tev bê nizamî û serhişkî
bû. Heçko hikûmetê ji nuh va ev kêmasî
didîtin, bê ko bişînin Tirkiyê, navê wî jî ji
défiera qumandaran bi derxistin.

Piştî ko Napolyon hâte Parîsê û serekî
dirêj di nav bera hêvî û diltengiyê da derbas
kir, dawî ji her liştî bê imîd di cihê xwe da rù¬
nist. Di vê demê da tengiya ko Napolyon dîtiye
nayê bîra tu kesî. Ji bo ko xwandevan ser¬

wext bibin divê em guh_bidin gotina wî. Gava
li. girava Sent-Hêlênê bû ji hevalên dora xwe
ra çîroka van rojên reş holê gotiye:

« Hîngê ez wekî hemî kesên ko zîvarî
bêhna wan diçikîne ù riya ramanê li ber wenda
dike, jîn li stoyê min bû bû barekî giran. Bi
ser da resbelekek ji diya min hat, çêta belen-
gazî û destengiya xwe dikir. Tevî ko meaşê
min hati bû birîn, di berîka min da jî ji
riyalekî pê va tiştik ne ma bû. Êdî hêviya
min ji her ti.şlî hâte birîn. Lingên min bê
hemd ez berve çem dajotim. Çiqas ko bi çav
min, xwe kuştin ne camêrî bù jî, min nema

dikari bû kirasê bextereşî û zîvariyê li ser
cendekê xwe bihîşta. Her min diswast xwe
bavêjim avê û ji hemî derd û kulan bifilitim.
Di navbera min û vê kirê da tu nejma bû ko
hew min dît yekî di pa ra ez himbêz kirim
ù navê min hilda. Min berê xwe dayê ko heva¬
lekî min ê dibistanê ye. Ev heval ji kurên
malmezinên fransizan bù û tevî hemî xortèn
malmezinan welat berda bû; lê carcaran ji bo
dîtina diya xwe a pîr dihat Parîsê.

Herwekî wî hivalî fêla ( niyet ) di dilê
min da li ser çavê min xwandi be, bi dilgermî
ji min pirsî:

Çi li te qewimiye? . . Tu li min mêze
nakî, herwekî tu bi dîtina min ne î dilxweş îl ..
Tu wekî dînan li mirov dinihêriye; wek en
ko dixwazin xwe bikujinl . .

Heçko a di dilê min da zani be; êdî min
jî rastî jê veneşart û halê xwe û destengiya
ko tevî malbata xwe ketimê giştik jê ra
got. Hîn gotina min dawî ne bâti bù ko
camêr kembera xwe vekir da min ù got:

Eve şeş hezar riyal ji te ra. îro ez
ne hewceyî wan im; pê kêmasiyên xwe û
malbatê pêk bîne.

Bi wan peran ez û malbat ji tengiyê
derketin. Pir neçû dawiya destengiyê hat.
Ew hevalê camêr eareke din min ne dît.
Dema ez bûm împerator û kêsa vegeran-
dina qenciya wî kete min, hînga min Çande
pê wî ù anî cem xwe. Bi zor min şêst hezar
riyal pê da qebûl kirin, ew ù birayê wî jl
xistin yek wezîfeyên bilind.

OSMAN SEBRÎ

Di qada şerê italyayê de balafirên elemanî en xerabûyî. Li dûvê balaflrekê xaça Hîtler
, a seribadayî xuya dike.
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HINDIK R1NDIK
ZIMANÊ ÇIVIKAN: Mihemed Evdilminhim,

gundîkî sûdanî, xwediyê deh zarokan, terka
gundê xwe da bû û çû bu çolê; di bin daran
re holikek çêkiri bû û tê de dijî. Mihemed
bi tenê zarowên xwe en piçûk bi xwe re
biri bûn; en mezin li gund ma bùn.

Mihemed mirovekî bêmad ù mirûzdayî
bû; bi zarowên xwe re xeber ne dida. Bi
roj di çolê de digeriya, êvarê qûtê zarowên
xwe tanî, dida wan û di xew re diçù. Li ser
darên ko bi ser holikê de diketin- bi hezaran
çivik hebûn.

Mihemed û zarokên wî qederê sê salan
li wê derê man. Mihemed rojekê bala xwe da ù
dît ko zarokên wî di nav hev de bi zimanekî
xerib xeber didin. Mêrik zarokên xwe hilanîn û
hâte bajêr. Li zarokan hùr bùn û dîtin ko zarok
hînî zimanê çivikên dehlê bûne û pê xeber
didin û wextê tiştekî dirêj dixwazin bibêjin,
mîna wan çivikan dixwînin.

YANZDEH KÎLO SÊV: Di Florîdê de,
bajarekî Emêrîkayê, li ber daîra ko tê de
eskerên behrî dinivîsandin, zarokekî hûr û
bê dest û lep sekinî bù. Yekî şermok; qey ne
diwêrî bikeve hundir. Dawiyê da xwe ù ket
hafa çawîşê ko esker dinivîsandin.

Çawîş gava çav pê kir, jê pirsî: Te xêr
e, xortê qenc, li lrre çi îşê te ye?

Xort: Ez dixwazim bibim deryavan
Çawîş: Tu çend salî yî?
Xort: Hevdeh salî
Çawîş: Te beriya niho jî miraceet

kiri bû?

Xort: Belê, lê hingê gotine min ko
wezna min yanzdeh kîlo kêm e.

Çawîş: 0 niho?
Xort: Niho min ew yanzdeh kîlo temam

kirine
Çawîş: Hingê bas e, em dikarin te qebûl

bikin; lê diktor ne li hire ye, divêt tu sibe werî.
Xort berê xwe da derî, bi gavine giran

jê derket ù di lîwanê de sekinî. Çavvîşê ko
bi çavên xwe da bû pey, deng lê kir ù jê
pirsî: Heke tiştekî din jî heye bêje...

Xort hinekî sekinî ù got «Ma ez hero dikarim
yanzdeh kîlo sêv bixwim» ù terka daîrê da.

Î.ŞÊ MkANIYÈ: Frîdrîxê mezin, qralê
Prùsyayê dikir ne dikir bodca hikûmeta wî
pêk ne dihat; yanî mesref ji hatinan derdiketin.

Qral rabû giregir ù eqilmendên welêt
ezimandin tastêkê û gava li ber masa xwarinê
rûniştin mesele gote wan. Qral digot: Ma
çawan dibe, me wêrgû bi gilekî zêde kirine;
digel vê hindê hatin tu caran nagehin mesrefê.

Heryek bi awakî li mesele hùr dibû ù
rayek eskerê dikir. Lê dilê qral li wan goti-
nan rûnedinişt.

Dinya Havîn bû; li_' ber mêvanan, dj
nav piyanina de qeşa hebù. Li dawiya sifrê jî
kalek rùnistî bû. Ew kal rabû perçak qeşa kir
destê xwe û ew da cîranê xwe û jê re got ko
wê qeşasê bigehîne qral. Haziran qeşa deste-
desta kirin heta ko ew gihandin qral.

Qeşa bi qasî gwîzekê bù, lê hetanî ko
giha destê qral bù bû hinde bindeqekê. Qral
bi wî awayî zanî îş çi ye.

XEBERGUHÊZ

Ji bergehên

qada serê

llalgayê. Da¬

tafirvaiiinc or¬

diwa heştan
balafirine ele¬

manî yen ko
li rex hev

xistint erdê ji

xwe re kirine
laide û çadi¬

ra xwe li ber

vegirtine.
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Jinên Esker
Herwekî xwendevanên me

dizanin jin di vî şerî de gelek
aîrkariya şerevaniyan dikin ù
xizmetine eskerî dibînin. Gelek
caran jin wezîfene nîzingî xeta
êgir jî li ser xwe digirin. Jinên
ùris di şerê çetan de rast
bi rast dibin çete ù bera

elemanan didin.
Vê paşiyê wextê sondxwarî

daketin beja Fransê di nav kuş-
tiyên elemanan de kezîzereke
bîst û Şeş-salî dîtin. Keçik di
ritba bînbaşî de bù û li ber
destên wêtabùrekpiyadehebû.
Li gora ko hêsîran gotiye keçik
di mêraniyê de ji gelekî mêran
derdiket.

Lê hêj yekînekine eskerî ji
jinan bihevketî ne hatine ditin.

Li gora kovareke emêrî¬
kanî li wextê berê, yekînekeke
welê di nav resikén Efrîqa
navîn de peyda bûye.

Fransizan di Efrîqa navîn
de mistemlikeyek heye; jê re
Dahomî dibéjin. Di sala 1894
an de fransizan avêti bù ser wî

REYA TAZE
Ew perdeya ref-tart.
Ko ji fevên ref diyarl,
Min 	 ji rûyê xwe kifand..

li ber çavê xwe çirand,.
û avêt	

Avêt paf sed çigagî..
Nava hezar dergagî...
Min, gemara guhê xwe bi zemzemeke nuh fUft;
Û mtqrobên cane xwe bi dermanekî nuh kuft...

Ew zingara di mejî,
ko mejgê min dimijî
Min 	 bl kêrê xeritand.

û bi agir fewiland..
û paqij kir....

Paqij kir jê serê xwe
Min avêt ji derê xwe
Bi çavekl bê perde, bi guhekl bê gemar;
Didim ser rêke taze, bi mejikî bê zingar...

Ew kufika lifêli,
ko di dil da diçêri,
Min 	 ji kokê de rakir..

hêltna wê xera kir...
û belav kir...

Li rojên derbas bûgî, li rasliyên kevnare;
li hevalên ne hemrah, cara pafin selav kir.

Min ew pelên rizyayi, ji défiera xwe çirand,
Di rûpelekî nû de, ayetên taze civand.

Êdî	 bi dilina xwe,
û bi bihislina xwe..
Bi vina xwe û bi mejî
bi rêve-çùna xwe jî

Ez bûm insanekî nû, pireslefê olek nû,
Û di bajarê dil de min ava kir holek nû...

Şam: 2S-5-9U QEDRÎ-CAN

26 529

XOZAN
Zozana bi roj û reng,
Çar-goşe çemin bi xeng.
Bilbila reşbelek gorî te
Erzè xav M'ku- e bendehè
Rez ù bax xem Man Wan.

ù xal
kal
xwan

vedan
Wan...

Kurdistana bi mam
Goristana bi bav ù
Pepûka gewr ser lê
Gelî ù dol deng jê
Rez û bax xemilan

Tu nizanî çi ezab im, çi sebat
Çen helame ji bo axa welat
Wanparês im, bendehè ew zilmedes,
Wan; tu çi dikey, ey bêkes
Rez ù bax xemilan Wan. . .

Ax û nalinka ji bo te her dikêşim
Slian ù memiyanî ber xwe dibêjim.
Çeşnie bû rovar bi rondikêt sûr.
Dilperiti, ez nèzing im, lê tu dur
Rez ù bax xemilan Wan....

Wan tu bina min î, di her dem
Dur û bax, bi dor te bîr dikem
Mùjêlan lê, mina ew dar ù bax e;
Brù, Sèber li te bişar û sax e.
Rez û bax xemilan. Wan...

Ey brù, çend lu reş e super i
Te ku e tu keti di nêv gêri
Tehina bira me ew dikator
Girtî ye heq lier dem bi zikazor
Rez ù bax xemilan Wan....

Kuro .landar betal ke tu huzin
Evan hevalan, heqî nakujin
Zango, de bêje wext ne bor ben
Bi tifaqè yek bi deng hon biken
Rez ù bax xemilan Wan....

Qenc ù kanc, de we bînin
Gola bi civciva ew bizîn
Şûn-bav ù pir em de bibinin
Miraza Juird û jandar ez de bihlnim,
Rez ù bax xemilan Wan...

JANDAR MÎRZANGO
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ÇORÇIL
û Eyzenhawer

Eniya didowan vebû, lingên
csluên hirallendan di beja Fran-
sayè de erd girt. Bi vè hêncetè
navên du mirovên mezin di hemî
dingagê ae tête gotin: Çorçil,
1 gzcnhawer.

Eyzenhawer serfei mandai è les-
kciên hevalbendan e. Çorçil, serek-
wezîré Ingilintanê ye. Çorçil ew
zilamè hêja r.c ko wexlè Ingilterê
bi tena xwe rerê elemanan dikir
ù di gelek deian^ de dişikest her ù
her di got: Emê elemanan biskê-
ninin û emê wan rojekê bê qeyd
ù sert leslim bigirin.

Welê dixuye ko cw roj êdi ne
dur e.

welatî. Melîk Nehrîn, mezinê
welêt, dest biri bû xwe ù li
ber xwe dida. Di bin emrê
melîk de firqeyek esker hebû,
xwerû jin. Tu mêr di wê firqê
de peyda ne dibù.

Ew firqe di sala 1792an
de hati bû danîn û ji eskerên
wê firqê re jinên melîk digotin.
Di wê salé de melîk Nehrîn
çerê melikekî cîran dikir. Cih
li melîk teng bû bû; diviya bû
xwe bide pas. Lê ne dixwest
ko dijmin pê bihese. Melîk
rabù li ser xeta şer bi çekine
bêkêr çend jin histin da ko
dijmin bilehiwînin; helanî ko
eskerên melîk bikevin şarge-
hine nù.

Piştî ko eskerên Nehrîn
kişiyan dijmin dirêjî kir. Es¬
kerên jin li sùna ko midekî
dijmin bilehiwînin ù paşê xwe
bidin pas; ji dil li ber xwe
dan ù dijmin şkênandin.

Li ser vè miwefeqiyelé
melîk Nehrîn di ordiwa xwe
de firqeyek eskerên jin saz
kir. Eskerên wê firqê ji keçên
ko ji mala xwe hati bùn bi der
kirin, ji jinên ko ji mêrên xwe
hati bùn berdan dihate pê. Ev
jinên ha piştî ko dibùn esker
nema dizewicîn. Ji lewre ji
wan re «jinên melîk» digotin.

SILÊMANÊ FERHO
18 530 26
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FRENGÎ
û krîstof kolomb

Herwekî nas e, frengi (sifl-
lîs) ji dinga nû (Em 'rtke) hati¬
ye dinya kevin (Ewrope, Asye,
Efrtqe).

Belê Kristof Kolomb wextê
ji dinya kevin re dingake nû
diyari kir pê re nexweftke
xedar jî, jê re anî.

Di sala H92an de gemiyên
Kolomb ji peravên Ewrope
rabù bûn » berê xwe da bûn
roavê. Piftî çend mehan gemt
gihafli bûn peravên beja nù.
Xelk derketi bûn pêftga wan
mirovên ko ji dingake din
dihatin. Yen ko hati bûn pêr-
giga pegagên Kolombos bi tenê
mêr bùn. Wan mêran jinên
xwe di koxikên xwe de vefartt
hifli bûn û ew fani mêvanên
xwe ne da bûn.

Mêvanên ewropayi jê re
levdlr ditin ù dizîka nizingi
wan jinan bûn. Lê deryavanên
Kolombos ji wan jinan nexwe-
fike xedar vegirti bûn. Nexwe-
fiya koîrojê re frengi dibéjin.

Hin dergavanên Krtstof
Kolomb li erdê nû ma bûn; en

magin vegeriga bûn Spangayê,
bi fan û ferefeke mezin.

Xelkê Spanyayê ew qehre-
man dikirin ser pifla xwe, ew
di kûçan de digerandin û zefe¬

ra wan fahinet dikirin. Jinên
Spangagê, wek jinên erdê nû
xwe ji van deryavanan vene-
difarlin. Ji bervajî ve ew bi
xwe li wan dergerigan, nizingi
wan dibûn û mikafata zefera
wan ji goftê cane xwe didan.
Ma jina rasltn ji mêrê qehre-
man bêtir ji kê dikare hez
bike?	

Lê gelek ne bori jinên
spenyoll en merd û nanda bi
nexwefiya erdê nû ketin. Belè
wextê ko mirovê dinya kevin
pê li dinya nû dikir, nexwefiya
dinya nû jl pê li erdê dinya
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RÊZAR BÛM
Bêzarbûm le dro û delesey ew pyawaney

ke xoyan be serkirde dezanin, be namî nifti-
manperweri û gufl ù goy fi: in hezaran des-

xero deken, le pênaw beryewendl xoyam be

hezaran nemam le naw deben, be hoy em û
emewe xoyan, xoyan pêdegegênin û encamifgan
bo komel wekû nebûn be wage.

Bêzarbûm lewaneg zor qise deken û bi-
çgan le bara niye û rexmef lew kesane degrin
ke deganewê xizemeti komel biken.

Bêzarbûm lew kesaneg ke lozêk lapoy
zanistiyan ber çaw kewtiwe, xoyan be zana
dezanin ca rêga le hemû ftêk degrin goga
le dinga agadarin.

Bêzarbûm lewaneg ke xelik gunahbar
deken be fitl xirap, keçi xogan xawenî ew
xirapanen.

Bêzarbûm lew komeley ke rêgeg pêf kewtin
û serkewlin degré. Ca bo ewey yêkik le nawyan
dernekewê û be paki nawi bilaw nebêtewe hezar
piropogandeg le lek deken.

Bèzerbûm lew kesaneg her roje rengêkgan

hege û le her fiwènéka be rengêk xoyan àen-
wênin her wiha le lier encomenêkifda nawêk
le xogan denên.

Bêzar bûm le waneg baweryan be des! be

kilawi xot bigrew ba negba hege ke debê piyaw
bo ewey biji waz le hemû feref û rêz û pakl
bênê.

Bêzar bûm çùnke çawim be gelé kes kewl
daway serbeslû pakû kar gifti deken belam
xoganin napak we xoganin dufinint serbestiw
rasli we her xoganifin le pêfeg nigaweti bê befin.

Bêzarbûm lew kesaneg xogan be genc de¬

zanin û hic ferêkiyan be ser gêtgewe da niye,
zûma bo ew kesane le deden ke xöni xizm û
kes û birakanyan demjin be xofyan nazanin.

Bêzarbûm le hemû ftêk cige le negorani
rasli nebê, em rasligage ke:
Kelk bide be komelil, bixone, fêrl xelk bike,
Raslû ser rast be, diro le gel xelk meke,
Pak be pisî le ifda meke,

Dilit xawên bê ewî bo xot dewê bo hawrêka-
[ nifit,

To wa, minîf wa, ewanîf wa debin.

BEKIR OMER YEHYA

kevin dikir, diket pafila jinên
spanyoli û jê li vê dinyvyê be¬

lav dibû.
Di sala 1945an de ji Span-

yayê pêve ev nexwefî di bajarê
lalyant Napoliyé de ji peyda
bû. Hin qehremanên hemla
Krislof Kolomb dakeli bûn wi
bajarî. Hingê jê re nexwefiya
spenyolî digotin.

Piftî du salan nexwefiya
spenyolî gihafte Parisè û jê li
dinya alemê belav bû, û navê.
frengiyê lé kirin. Di sala 1S301

de je re «sifilîs» gotin. Lé der¬
manè wé ancax di sala 1905an
de haie peyda kirin.

Welè dixuye ko ne bi lenê
deryavan lê Krislof Kolomb bi
xwejî bi vê nexwefiyê keti bû.

Di sala 149ban de wextê
ko Krislof Kolomb ji bo cara
didowan diçû dinya nû, bi rê
ve, gelek caran bi tagê diket,
wek take iifoyê. Lê piflre welê
texmln kirin ko ew layine
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frengigê bûn. Di sefera xwe a

siseyan de Kolombos gelek ji
ber vê nexwefiyê êfiha bû.
Nexwefiyê avêti bû mejiyè wi,
nexwef ji persnaiv diflexili.
Krislof kele hepsê ji.

Wextê hinek çêbù; disan çù
seferê; lê vê carê falûce bû û
welê vegeriya mal û emirê
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Xwedê kir.
Dinga ko ewl kefif kiri bù

li fûna ko bi navê wl bi nav
bikin rabûn ew nisbet bi navê
yeki têcir, bi navê Emêriko
ve kirin û navê dinya nû bû
Emêrikê, li fûna ko. bibe
Kolombe.

SMAÎNÊ SERHEDÎ
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££it 0 K :

KÛSÎ Û ROVÎ
Li gora ko teba hemenbaz in û timî

hevûdû dibinin; carekê kûsi ù roviyek
bùn destebrakên hev. Kùsî ji rovî pirsî,
çend fenên te hene.

Rovî got: Hezar rip û xap û fenên
min hene; le kûsî çend fenên te hene?

Kùsî got: Sê fenên min hene û bes.
Rovî got: Qenc e, emê hevaltiya

hev û nêçîrê bikin.
Bi vê peymamê her du çûn benda

rezeki, da ko dakevin nav rez û tirî
bixwin. Lê sêncê rez bilind ù neqeb tê
tune bûn. Li doré çûn û hatin. Kuneke
kûr" û kaş dîtin. Ji ber ko kèsa kûsi li
cihê kaş nayê, dora rovî bû. Gava rovî
ket nivê kunê dav pê ve teqiya û kete
linge rovî.

Kûsî got: Mamê rovî çi bi te hat,
te digot hezar fenên min hene, ka fe¬

nên te?

Rovî got: Bi şingina davê fen ji
bîra min çûn. Ez ketim bextê te, brakê
kûsî tu ji min re dermanekî peyda bike.

Kûsî gol: Rovî, tu xwe bavêje miri¬
nê. Gava xwedî hat wê bêje, weyla
mîratê, tu çawa miror bûyî? Ewê te ji
davê derxê û çeng bike dera ha. Tu
rabe û baz de.

Herwekî kûsi got, rovî welê kir û
xelas bû.

Çend şev borîn; dîsa gotin, xwediyê
rez nema davê li wir dixe û çûn devê
wè kunê. Dîsa rovî xwe rada qulê û
dav pê ve teqiya.

Kûsî got: Rpvî te digot, ez xwediyê
hezar fenî me, bi fenekî tenê xwe ji
davê derxe.

Rovi got: Bawer be, benga li min
teng tê, tu fen nayêne bîra min. Ez
ketim bextê te.

Kûsî got: îcar mirin fêde nake; lê
tiştekî din heye. Di gund de roviyê ma¬
la axê heye. Sibê gava xwedî hat, hema

tu bike kûzte kûzt û delà xwe bihejîne
û serê xwe bêxe nav her du jenûyên
wî. Ewê bêje qey roviyê axê ye. Ji
tirsan wê zû linge te derxê û te bike
himbêza xwe û bîne derê rez û berde,
bêî ko axa zanî be û wî talan bike.

Rovî pendên kûsi di guhê xwe de
bi cî kirin û sibê wextê xwedî hat, çawa
kûsî goti bû, welê kir ù xelas bû.

Pişti çend şevan dîsa çûn dora rez,
îcar qulek di bin diwêr de, dewsa ava
Zivistanê ditin. Vêca dora kûsî hat.
Kûsi hat û derbasî nivî bû. Bi her du
lingan ve kele davê û got: Mamê rovî
ketim bextê te, zarokên min hûr in; tu
min kuta ki.

Rovî got: Heke ji min batana, mine
xwe xelas kirana.

Èdî dav teqiya bû, rovî bêtirs pê
li pista kûsî kir û çû nav rez.

Kûsî got: Mamê rovî ji min re jî
ti rî bîne.

Rovî got: Emrê te hema îşev e, tu
çi ji tirî bikî?

Rovî 1er tirî xwar, ba kûsi kir û got ê:

Kûsi, cihê çêliyên xwe ji min re bêje,
belkî ez wan biparêzim.

Kûsî zanî ko dilê rovî heye hère
çêliyên wî bixwe. Kûsî gote rovi: Were
ezê cihê çêliyên xwe goyè te de bibèjim.

Gava rovi goyê xwe ani ber devê
kûsî, hişk dev li goyê rovî kir û serê
xwe kişande qalik. Rovî kir û ne kir
çare tune; heya li wan bû sibe. .

" Mêrik hat. Çi bibine. Goyê rovî di
devê kûsi û kûsî di davê de ye. Hema
giha rovî, ew serjê-kir; kûsî ji davê
derxist û bera bin mêwa da û got:

Weyla kûsiyê pehin, mala te
ava; te ji min re ev rovi girt, rez rezê
te ye, hema bixwe.

H. HISYAR
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BALAFIR
dl bombavêjeke brîtanî de

Di lié Galanè de emê
siwi.rî balafirê bibiwan. Ji
mêj ve min dixwesl, ez jî
wek ferllekî bi hewa kcvim
ù ji jor de temasa dinya gew-
rik bikim. Lê heta niho tu
.firsend ne keti bù destên min.

Zabilê çapê ê brîtanî kul¬
nêr Marsak (YVing Commander
Marsack) ev daxwaza min bi
cih anî. Min jê gelek minet e.

Bi hênceta lieşl balafirên
ko Sûriyê ji ordiwa Brîtanya
mezin re kirî bùn kulnêr
Marsak rojnamevanên Şamê
ezinamdi bùn taştêkê. Emê jê
biçiwana Mezê ù li bombavêjeke siwar biwana.

Kulnêr Marsak ù.miawînê wi keplên Prin-
gil (Captain Pringle) di salonên Oryai.-Palayê
de mêvanên xwe bi gotinine xweş û bi rùne
bi ken dihewandin.

Mêvan, yanî rojnamevan, hin hi hin ù

pey hev dihatin. Bivê nevê ştexalî li ser ba¬

lafir û li ser siwarbûna wê bû. Hinan digot;
emrê me çûye pêncibî, ji niho û pê de ev te-
crîbeji mère ne gerek e. Hinên din kêfa xwe
jê re tanî. Kulnêl Marsak li min dinihêrt û bi
ken digot; ez dizanim tiwê herhal siwar bibî.
Wextê min jê dipirsl, tu ji kû dizani? Digote
min, ma tu ne kund î?	 Xebera wî bû.

Piştî tastê em li timobîlan siwar bûn û

gihaştin balafirgeha Mezê. Bombavêjeke kevna-
re, wek hêştirgayekî, ji piyan sekinî bû û di
bin tirêjên tavê de qey kayîna xwe tanî. Xwe¬
dê dizane vê mekîna ba di vî şerî de çi teq
û req dîtine, çend caran ji mirinê xelas bûye?...
Lê n:ho, pistî wan biserhatiyan, wek zabitek.
teqawît yê ko di defterxanan de rùnistî, "jj
şerevaniyê ketî, peyayine wek me yen ko bi.
hina barûtê ù teqina top û tifingan ji bîr kirine
an yekcar ne dît ù ne bihîstine, hildigire ù di
ser erdine ko jê bera wê nadin re digerîne.

Ez di van texmînàn de bûn ko kulnêr
digel heft peyayên din navê min jî xwend. Ez
ber pê çûm û em li balafirê siwar bûn. Deri
pihêt li me girtin.

Di her aliyên balafirê de rûniştekin he-
bûn.|Çare-çar em li wan rùnistin ù balafir
hêdi hêdî bi rê ket. Gava mirov di penceran
re li derve dinihêrt, digot qey li heywanekî
ling-dilind, li hêştirekî siwar bûye. Lê gelek
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ne borî héslirê me
kihêl jî derkel, bù <

Qerlela me hêz
ceran re nihêrt. ji
erdê bi dur ketine.
ù

ù ji liespekîlez da
;erlelek.
da xwe. Wexlè medipen-

nişl ekêve me dil ko em ji
Qerlela me bi firê keti bù

berê xwe (la bù ezmên.
Êdî lingên me ji erdê bù bù.i; em difi-

riyan. Wextê em bi firê ketin du lişt hatine
bîra min! Xwedè ù Seyda Cegerxwîn.

Belê, berî her liştî Xwedê hâte bîr min.
Tu mezheb ù diyaneta cihanê ne gotiye Xwedê
li kû ye. Digel vê hindê uerestiikarên hemî
dîn û mezheban gava Xwedê tînin bîra xwe û
jê re diayê dikin; berê xwe didin ezmanan û
destên xwe lê vedikin. Lê heta niho tukesî ew,
ne di ezmanan, ne jî di cihine din de peyda
kirine. Ji ber ko cih û mala Xwedê nîne, ew
bê şikil ù qalûb e; di her derê de hazir e; bi
eserên xwe, xwe dide zanin ù, nas kirin. Ji
lewre min jî çavên xwe ji ezmanan vegerande
wîjdana bîrbiriya xwe.

Belê Cegerxwîn jî hâte bîra min û min
dil kir ko ew jî bi min re biwa û ji balafirê
temaşa dinyayê bikira. Cegerxwîn heyraneke
balafirê ye. Yen ko şihrên wî dixwinin dizanin
ko Cegerxwîn çav li miletê xwe ê paşvemayt
didêre, ù hema qala balafirê dike. Tu dibêjî qey
dil dike miletê xwe lê siwar bike û di saetekê
de dûrahiya meh û salan bi şûn de bihêle û
wî bîgehîne rêza miletèn peşveketî, rêza mile¬
tèn ko di ezmanan de diflrin û Seyda dibèje:

Ey sùxtêyê bê nav û deng,
Dijmn li ser balafir e.

Ev lefker û top û tifeng,
Seyda ew e, ê mahir e.
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KO PASVANÊ XWE KUST1YE
DI HOJNA.MEYÈN MISIRÉ DU HATIYE XWENDIN

Di xeslexaneke Qahirê de nexwcfek hebû;
gelek caran dilê wî diborî û qederekî bèhif di¬
ma. Diktoran derman didan-ê, derzi li wi dixis-
tin û hifê wî dihate seiî. Sevekè, nexwef disan
hifkeling ket, kirin ne kirin, hifê ivî lê vene¬

geriya. Lê hûr bûn, mêrik miri bû. Emir dan
nexweşnêran ko wi bibin oda cemidî da ko sibe

bête tefrih kirin (1).
Nexweşnêran pifli ko miri ji cilan kirin,

birin oda cemidî û xistin nav miriyan. Piftt
mideki pasvanê li ber deriyê oda cemedî den-
gin bihîslin. Pasvan derî vekir û li hundir
nihêrt, çi bibinil; gek ji mirigan rabûge ser
xwe û qesta derî dikil. Tirseke welê giha pas-
vanî ku zmanê wî nema geriga Pasvan digot
yek ji mirigan feylanqûnl bûye û qesta wi dikit.
Herçî miriyê ko rabû bû ser xwe û rih pê
keti bû, wextê xwe di nav miriyan de diti bû

ew bi xwe jî iirsi bû û dikir
ji nav miriyan derkeve û
iwe bigehine zindigan.

Pasvan ji ber miriki baz
dida. Miri jî ji tirsa meriyén
din dida' ber qîran û diket
ptg pasvan. Qerebalixek di xes¬

texanê de çêbù bû. Memùrên
xestexanê xwe digihandin mîrt
u pasvan .

Mesele efkere bû bû, nexwefê
ko hergav dilê wi dibori wê
fevê ji bi dilborinê keti bû. Lê
ivtxlê ew birin oda cemidî
bi iesira sermagê hifê wi hati
bu serî û gava xwe di nav
miriyan de dîti bû tirsiya bû
u dikir ko ji nav wan der¬
keve. Herçi pasvanê ko nizant
bu îf ci ge, bawer kiri bû ko
nuriyek feylanqûnl bûye û jl
bel baz da bû.

Nexwef vegeriya qexûfa
xwe; lê herçi pasvanê ko ji
Insan zirava wî qetiha bû
pişli bisl û car saetan emirê
Xwedê kir.

XELÎLÈ GENCO
r

ii (iii i le Ilinchsl mt ftisi ]n iIilI c bntini

(1) Nemaze di welatèn germ
de mirigên ko hêj midekî di
xestexanê de dé biminin, dikin
odeke bi qeşa an elêklrîkê sarkirt
da ko bihin bi wan nekeve.

Belê hemî şihrên Cegerxwîn yen ko tê de
pirsa balafirê heye dihatin bîra min û min ew
ji ker ve dixwendin.

Ji niskekè ve min dît, em nîzingî resahiyè
dibùn. Min li derve nihêrî, no reşahî nîzin¬
gî me bù bû. Em di ser çiyayê Qesyûnè re
difiriyan. Bê hemlê min w-elal; çiyayên welêt
hatin bîra min. Ma çi dibù, balafirvan Raş

biwa, berê balafirê bidaya bakur ù ez bigihan-
dama Kurdistanê.

Ma kengê?... Ew balafirvanê ko gelek caran
di ser bajarine çira-vemirandî re flriyaye û tê
de armanca xwe dîtiye û li wê xistiye; kengê
şas dibù 	 Em vegeriya bûn Mezê.

XWEDIYÊ RONAHIYÊ
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SERBESTÎ
bo çî hemî kes hej serbestlyê dlken?

Serbesti êkemîn ronahi ye ko welatî ron
diket. Êkemîn stêr e li esmanê jiyanê gef diket.
Êkemîn dar e ko li jêr sîbera wê gel (milel)
pal didet. Êkemîn gencê welatt ye ko stowê
neyaran dixilinit û fkênil.

Jiyar ew jiyar e ga bi serbesti hemî kes

hef serbestigê biken. Belê serbesti ne digariyek e

Xudê didete gelé nivistl û bi xew. Gel divêt li
dûv serbestigê bigergéi, serbestî li dûv wl na-
gergêt. «Tênî li dûv avê digergêl».

Serbesligê xûn-rêtin û gorikirina mal û
cana bo divêt «Heta zehmetê ne bînî lezetêna.
bint ». Gelekêt hegin lam û lezet û xofl û faî-
dêt serbesligê nizanin. Nizanin ko gelé serbest
weko maleke mezin e, çû fesad û xagln û bi¬

yanî tê da nine. Kurê malè ê meslir û tégehif-
litir rêberê malêge ko qral e. Evêt dl ji
hemî xûfk û biraêl wi ne û her êk li dûv ztrekt
û tégehiflina xwe folekî malê dadiket. Ji miwe-
zefi heta rêncberî hemi de riha xwe gorê êk û

du ken û heçiga pi xof bibin qiralê wa de wè
bo ket.

Gelé serbest de bi ezman û tipên xwe xû-
nin; hemî kes dé fèl biné. Çinkî bi sanahi ev
fêlbûna nivisina ezmanê xweji hemî kes dizanin,
mîratê bab û baplrèn xwe ê giranbahu berze
naken ko ew ezman û tîp in. Gelé serbest dé
behsê bab û bapîr û mêrçak ù biwêjêt (fair)
xwe ket ù xûnil. De bibin sibera ala ekî bin
ko wergirlige ji bab ù bapiran e.

Hukmela serbest de kanêt welalê xweinie-
derê ew ù gelé xwe de pê heyi bin. Hukmela
mirovî dé bo mirovî gelek debislana û xeslé ù
rêka vekel. De biraê mirovî ko hakimê mirovî
hikim ket ù dé bi ezmanê mirovî lige! miroui
axivil. Hukmela serbes! de xwe westinil bo
xofkirina halê colgar û reneberêt xwe.

Gelé jin û xofi bivên di dingagê da divêt
serbestiga welatê wi Mbit. Pafi eva dî bi xwe
dé bin. Çinki jina di welali neserbesl da ne
çu jin e. Mana jînê ne saxî û mal ù eyal e.

WEKILÊ
kovara me II Iraqê

Wekîlê kovara me ù herçi neşriyatên
kitébxana Hawarê, ji bo Iraqê Mîrza Mi¬
hemed Ernmexani ye; di îdadiya Mûsilê
de mamostayê kîmyayê.

Em ji xwendevanên xwe yen Iraqê
hêvî dikin ji bo her tiştê ko bi neşriyatên
me elaqedar e bila miraceetî Mr. Erme-
xanî bikin.

AGAHADRÎ
Em ji xwendevanên xwe hêvî dikin

adrêsa xwediyê kovarê bi tenê bi awa¬
yê jêrîn binivisinin da ko kaxezèn wan
zû bigehin destên xwedî.

.\Zj\ ,VÛ4j 	 {j J>-\*A

Mana jînê jiyara li nav welatê xwe ê serbest
e; ne qelandina bi çavsorl ye li bin tep û mistêt
xelkî.

Ma jiyar e. jiyara xulamê bi jin û eyal
li nav maleke mezin ? Ma weko xulam bizanit
e:v mal û selleneta axayê wt ya wî ye û bi
xuriigéjèsiandi, ferze bi dûv jîna bi xulameii
û jin û égala bigergéi. Yan birênite regeke ko
malê xwe ji axagê xwe bistinil ù pafi li dûv
mal û eyala bigergéi.

Geli miletêt neserbesl, gelî Kurdan eger
hewe jî serbesti bivêl hartkariga hevalbendan
biken bo fkandina naziyan; neyarêl hemî ke-
san, neyarêl serbesligê. Hon bi xwe de serbestigê
binin. Çinki hevalbend dimokrali neû dimokrali
zilm û islimar ù rezalelê qebûl naket. Ev mebde-
ekt nazi ge; ne î dimokrali ge û heçweko bit veli-
vîna mirovî ji pê divêl. Çinki hevalbend nabêjine
mirovî divê ila tu sei best bi.

D1LKULÊ DOSKÎ

Kiriyariya Ronahiyê
Ji bo Sûriyê 10 liieyén suri Ji bo welatèn din lireki ingilizi û nlv
Xwedi û gerînendeyê berpirsiyar : Celadet Alî Bedir-Xan. Şam Sûriyê

Directeur Prepriétaire: Djéladet Aali Bedir-Khan. DamasSyrie
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j I | ' Çîroka Kurdmancî; 'III

ROVÎ Ù GURÎ
Rojekê rovî birçî bù bû, digeriha

di çolê de. Hingê dit guriki ji nişkêve
rovî girt, rovî hemdê Xuda kir, kenî.
Gurî got: «ev şixulek ecêb e, ez te bi¬

xwim, tu bikenî, lu hemdê Xuda bikî.»
Rovi go: «Ez hêvi dikim tu dirêj

neki tu zùka min bixwi, da ez bigèm
miradê xwe.

Ji bo gurî bù meraq, go: «lu bêjî min
ev çi halê te ye»Rovi got ê: Dema lawan iya
min de, min zehf gunehên kiçik ù mezin
kirine, mi ji mêla pirsî, gotin; lu neçî
hecê, mahi Xwedê tewaf neki ev gune¬
hên ha ji ser te ranabin. Mêla dibéjin
dema mirov ji dil berê xwe biclil hecê,
ji sêlûna deriyê mala xwe derkeve li
kû derê bimirit jî heca wi qebûl dibit.
Vêca eger lu niha min bixwi wê heca
min qebûl bibit, ezê rûsipî biçim pêş-
berê Xwedê. Emrê min ji boriye; xweşî
û nexweşi ji min gelek ditine.

Wextê we go dilê gurî nazik bù
şewiti gote rovî: «tu ji dil diçî hecê»
rovî go: «belê» Gurî go: «Wekî niha ez
digel te bême hecê tu min digel xwe
bibî. Rovi got: «Ezê te digel xwe bibim,
ezê xizmeta te jî bikim, ji hire heta
wê derê».

Guri ket pés, rovî ket pey, berê
2 538

xwe dan hecê. Wext jî bihar bf, rasta
mêrgekê hatin; hêstirek wè ximxima
wêye; giyayî dixwit. Dema hêstirê gurî
dît, bû firihîna wî, rovî got hêstirê: «Bê
edebê, ew mezinek yê heywana ye, berê
xwe daye mala Xwedê>> Hêstirê got: «ji
dil», Rovî got «belê» got: «hon mi jî
nabin, ezê xulamiyé ji hewe re bikim.
Rovî got: «belê».

Hêstir jî digel wan çû. Wext jî Bihar
e. Hêstir ter av û giyayê Biharê dixwit.
Gurî tobedar e, tu pezî naxwê, zeîfbû,
jar bû. Rojekê got rovi «ez idare nakim
ji nêza». Rovî got ê-" berê me li mala
Xwedê ye; guneh bi kêrî me nayê, lê
belê em hêstirê bêxî bi rêza şerietê».
gurî go, «qonc e».

Rovî got hêstirê «wiha te qenc e,

şev ù roj tu av û giyayî dixwî û vedix-
wî, ev camêrê ha birçî dimine, ev ne
camerî ye; ne layiqî mezinahiyê ye.»
Hêstirê go: «tu çi dibêji, te çi divêt?»
Rovî got: «emê salên xwe hisab bikin,
heçî kiçiktir emê bixwin» Hêstirê gol:
«qenc e».

Her sê rùnislin, guri got rovi: «tu
bêje tu çend salî yî». Rovî gol: «Cihê
tu lê sekinî bi ji me zêde ye em mijûl
bibin» guri got: «ez nizanin, Iè belê diya
min ji bo min gotij'e sala Miciyat ava
bi'13'C wè salé Xwedè tu dayi».

Dema guri we got rovi her du des¬

tên xwe li serê xwe da; giri, go: «Te
birînên min axivadin, wê selê du kurên
min mirin, sinbêla avèli bû serê leva,
her du jî min jin ji wan re anî bîn»
gurî got: «tu çiqa mezin î» Rovî got:
«dey neke, ez ji bê erzi heta niha marne
sax».

Gotin hêstirê tu ji bêje «Hêstirê di
di dilê xwe de got, ev şêwra xw.irina
min e, çiqa hêstir zehf emir bike bîst
salan dimînê, emrê wan ji seda jî boriye».

Hêstirê got: «ez nizanim salên min
çend in, lê belê diya min ji min re
gotiye wextê mi tu sol kiri li ser sola

27

Dl VÊ HEJMARÊ DE

Rovî û Gurî
Ziyareta Melîkê Misrê

Balafira Bêbalafirvan

Miriyê li ber Masê

Keleha Xursê

Vegirtina Ewropayê
Mezinê Êlê Elo bî
Selahedîn

Diyarî
Dîwan

Xebatkerê Hawarê

Çîrokbêj
Smaînê Serhedî

Ronahî
Evdirehmanê Rojkî

Cemîlê Haco

Rider Dcycest

Ferhadê Xerzî

Osman Sebrî
X. Bamernî
Cegerxwîn
Xwediyê Ronahiyê

j I | ' Çîroka Kurdmancî; 'III

ROVÎ Ù GURÎ
Rojekê rovî birçî bù bû, digeriha

di çolê de. Hingê dit guriki ji nişkêve
rovî girt, rovî hemdê Xuda kir, kenî.
Gurî got: «ev şixulek ecêb e, ez te bi¬

xwim, tu bikenî, lu hemdê Xuda bikî.»
Rovi go: «Ez hêvi dikim tu dirêj

neki tu zùka min bixwi, da ez bigèm
miradê xwe.

Ji bo gurî bù meraq, go: «lu bêjî min
ev çi halê te ye»Rovi got ê: Dema lawan iya
min de, min zehf gunehên kiçik ù mezin
kirine, mi ji mêla pirsî, gotin; lu neçî
hecê, mahi Xwedê tewaf neki ev gune¬
hên ha ji ser te ranabin. Mêla dibéjin
dema mirov ji dil berê xwe biclil hecê,
ji sêlûna deriyê mala xwe derkeve li
kû derê bimirit jî heca wi qebûl dibit.
Vêca eger lu niha min bixwi wê heca
min qebûl bibit, ezê rûsipî biçim pêş-
berê Xwedê. Emrê min ji boriye; xweşî
û nexweşi ji min gelek ditine.

Wextê we go dilê gurî nazik bù
şewiti gote rovî: «tu ji dil diçî hecê»
rovî go: «belê» Gurî go: «Wekî niha ez
digel te bême hecê tu min digel xwe
bibî. Rovi got: «Ezê te digel xwe bibim,
ezê xizmeta te jî bikim, ji hire heta
wê derê».

Guri ket pés, rovî ket pey, berê
2 538

xwe dan hecê. Wext jî bihar bf, rasta
mêrgekê hatin; hêstirek wè ximxima
wêye; giyayî dixwit. Dema hêstirê gurî
dît, bû firihîna wî, rovî got hêstirê: «Bê
edebê, ew mezinek yê heywana ye, berê
xwe daye mala Xwedê>> Hêstirê got: «ji
dil», Rovî got «belê» got: «hon mi jî
nabin, ezê xulamiyé ji hewe re bikim.
Rovî got: «belê».

Hêstir jî digel wan çû. Wext jî Bihar
e. Hêstir ter av û giyayê Biharê dixwit.
Gurî tobedar e, tu pezî naxwê, zeîfbû,
jar bû. Rojekê got rovi «ez idare nakim
ji nêza». Rovî got ê-" berê me li mala
Xwedê ye; guneh bi kêrî me nayê, lê
belê em hêstirê bêxî bi rêza şerietê».
gurî go, «qonc e».

Rovî got hêstirê «wiha te qenc e,

şev ù roj tu av û giyayî dixwî û vedix-
wî, ev camêrê ha birçî dimine, ev ne
camerî ye; ne layiqî mezinahiyê ye.»
Hêstirê go: «tu çi dibêji, te çi divêt?»
Rovî got: «emê salên xwe hisab bikin,
heçî kiçiktir emê bixwin» Hêstirê gol:
«qenc e».

Her sê rùnislin, guri got rovi: «tu
bêje tu çend salî yî». Rovî gol: «Cihê
tu lê sekinî bi ji me zêde ye em mijûl
bibin» guri got: «ez nizanin, Iè belê diya
min ji bo min gotij'e sala Miciyat ava
bi'13'C wè salé Xwedè tu dayi».

Dema guri we got rovi her du des¬

tên xwe li serê xwe da; giri, go: «Te
birînên min axivadin, wê selê du kurên
min mirin, sinbêla avèli bû serê leva,
her du jî min jin ji wan re anî bîn»
gurî got: «tu çiqa mezin î» Rovî got:
«dey neke, ez ji bê erzi heta niha marne
sax».

Gotin hêstirê tu ji bêje «Hêstirê di
di dilê xwe de got, ev şêwra xw.irina
min e, çiqa hêstir zehf emir bike bîst
salan dimînê, emrê wan ji seda jî boriye».

Hêstirê got: «ez nizanim salên min
çend in, lê belê diya min ji min re
gotiye wextê mi tu sol kiri li ser sola

27



Jl (trokén kevtn:

ZIYARETA MELIKÊ MISRÊ

Sillanekî Misrê li ber qesra xwe ziyaretek
da bû ava kirin. Siltan emir kiri bCi ko peya¬
yên ko di ber ziyaretê re biboriyana diviya
bû lê rawestiyana ù li ber wê dia bikirana.
Herçî dia ne kira wê bihata kuştin. Lê
beriya mirinê mehkûm wê bikariya du tiştan
daxwaz bike û ew du tişt wê bihatana bi cih
anin. Bi tenê du tişt jê awarte (îstisna) kiri
bûn; xwestina efîwa xwe ù rabùna ser
texte siltan. Du nobetdar jî li ber ziyaretê
danî bûn.

Rojekê solbendekî nexwende ji ber ko
nizanî bù bixwîne guh ne da lewha ko siltan
li- ser deriyê ziyartê da bù hilawistin û bêî
ko dia bike di ber re boiî. Nobetdaran ew
girt û bir nik siltan.

Mêrik got ko ne î xwende ye, li ber geriya,
kir ù ne kir siltan dev jê berneda. Ji mêrik
re gotin ko du tiştan dikare daxwaz bike.
Mêrik da eqlê xwe û got:

Berî her tiştî ji zarokên min re deh
hezar dînar bişînin.

Di cih de siwarek bi rê kirin û ji mala
WÏ re deh hezar dînar rêkirin.

Stolbend got: Herçî daxwaza min a dido¬
wan ev e ko ezê beriya ko bimirim li heryekî
we bi çokî stùr sê derban lêxim, yek e sivik
yek e navîn, yek jî e xurt. Ji ber ko melîk
mezinê me hemiyan e, ezê ji melîk dest pê
bikin.

Melîk li vî işî ecêbmayî, li wezirên xwe

nihêrt, wezîr pev şêwirîn. Jê re tu devdîr ne
dîtîn. Qanûnê diviya bû ko du daxwazên
mehkûm, ji eûw ù ji rùnistina ser text pêve,
bihatana cih. Bi mehkûm re dan ù standin.
Jê re gotin ko cend hezar dînarên din bişînin
mala wî. Mêrik ji şerlê xwe ne geriya û li
ser gotina xwe sekinî

Melîk bêgav ma, ji lexlê xwe daket û li
ber mehkùmê xwe sekinî. Solbend derbeke
welê da melîk ko melîk ket erdê û midekî
bêhiş ma.

Wextê hişê wî hâte serî û melîk rabù ser
xwe ji mehkûm pirsî:

Ev kijan derb bû, a' sivik, a navîn an
a xurt.

Mehkûm got: Ez bi xwe jî nizanim ev kîjan
derb e; wextê min derba didowan li melik
da hingê melîk bi xwe wê bikare derba sivik
û giran ji hev ferq bike.

Melîk gava ev bihîst di dilê xwe de got,
heke derba li min xistî a sivik e, ezê bi a navîn
bimirim, lê heke derba li min xistî a navîn
bù, bi a xurt nizanin wê çi ji min bibe.

Li ser van ramanan melîk berê xwe da
mihaflzên ziyaretê ù gote wan:

Sebavino! Ma kê ji we re gotiye ko vî
camêrî li ber ziyaretê dia ne kiriye. Ewî di-
ake welê kûr kiriye ko we ew bîr ne biriye.
De herin ji vir virkerino, ezê hisabê van
viran bi we re bibînim.

Li ser vê yekê melîk mehkûm da berdan
ù ew deh hezar dînar jî jê ne standin. Ji milê
din melîk çend emele dan anîn ù ziyaret da
xerab kirin. SMAÎNÊ SERHEDÎ

te ya linge rasle mi emrê le nivisiye.» beyna her du birhên wî da, her du
Guri got rovi: «rabe bixwîne» Rovi rabi çavên wi derketin, mejiyè wi li guhê
ser xwe, jê dur sekinî, hêstirê linge wîre derêxist.
xwe bilind kir. Rovî nêrî, vegeriha hat Wextê rovî welê dît kent û
cem gurî got: «Serê te xweş, wê salé girî. Hêstirê go rovî «ne şîna te mirov
her du kurên min mirin, çavên min dizane, ne şahiya te». Rovî got, «Xwedê
tari bine, ez qenc nabinim». zane wekî tê bîra min ko gurî berê xwe

Guri got ev şixûlêmin e, min zehf da mala Xwedê giriyê mi jê re têt, wekî
xwendiye. Rabi ser xwe ba hêstirê xwendina wî têt bîra mi, leres te kengê
ve çû: li Medresa sor de xwendi bî, vêca kenê

Hêstirê linge xwe késa heta gurî min tê, Xwedê bêla te da te.
taze nêzik bû, çiqa qeweta hêslirê Çîrok çû deştê de û babê me çûn
hebî, pehînek danî gurî; li nav bihuştê.
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BALAFIRA BÊBALAHRVAN
an

BOMBA FIROLEK

Piştî ko lingên eskerên
hevalbendan di beja Ewrop¬
ayê de erd girt ù fesana
dîwarê Etlanlîkê wek sehwî-
rekî belav bù; elemanan heçko
sileheke nû keşif kir: balafira
bê balafirvan.

Di dora vê sileha nù de
elemanan, nemaze ji bo miletê
xwe propagandeke mezin çê¬

kir. Belê, nemaze ev propa¬
gande ji bo elemanan dihate
çêkirin. Ji ber ko manewiyeta
miletê elemanan hero bêtir
dişikest. Çawan ne şikesta;
ûris gihaştine tixubên Eleman
yayê, ingilîz ù emêrîkaniyan
berê xwe daye Parîsê.

Hîtler dixwest bi vê sileha
nù dilqewîniyê bide miletê
xwe. Lê gelek ne ajot bi ale-
mê re elemanan jî zanî ko ev
sileh ne welê ye ko bikare di
nav çend rojan de Londrê
xerab bike.

Ji xwe tiştê ko elemanan
jê re balafira bêbalafirvan go¬

tiye ji bombeke ûrolek pê ve
ne tu tişt e. Bi mekînekê
berdidin hewayê; bombe di
ezmanan re ber bi armancè
eve diçe û wextê digehe ser
serê wê, dikeve erdê ù dileqe.
Bê şik gelek caran dikeve
cihine ji armancè bi gelekî dur.

Kelîşeyên rex, wê bombe
an balafirê sanî didin. Bala-
firvanekî brîtanî daye pey, li
wê xistiye ù ev suret girtine.

(1) Balaûr ber bi armancè
ve difire. Roniya ko di bin
bedenê re diuiye lexlîlek fanos
e. Bi wê fanosê re balafir ji
wargehî tête idare kirin.

(2) Balafirvanê brîlanî bi
mîtralyozê agir pê xistiye.

(3) Bomba ûrolek ji rêve¬
çûnê ketiye û dişewile,

(4) Agir gihaştiyê madeyên
teqandinê ù bombe di hewayê
de teqiyaye.
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(1) Balaûr ber bi armancè
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bedenê re diuiye lexlîlek fanos
e. Bi wê fanosê re balafir ji
wargehî tête idare kirin.
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teqandinê ù bombe di hewayê
de teqiyaye.
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MIRIYÊ KO
LIBER MASÊ RÙDINIST

Beriya niho bi sih ù pêne salan Çnrlêz
Kami ù Slêfèn Slèlo, du memùrên kcdaslrovè
hilkişiya bùn çiyaki Keliforniyayê ù lii karê
xwe mijûl dibùn. Wext ji dawiya îlonê bû.
Her du heval giliaşli bùn bilindcihan ù dikirin
berê xwe bidin reya vegerê. Ji sibehê ve
ewrine spi di dùraliiya ezmanan de xuya dikir.
Wext ji bù bù csir. Ji nişkekê ve pùkck li
wan rabù. Çavên wan nema didilin. Dikirin
ne dikirin reya xwe peyda ne dikirin.

Slèlo yê ko ji hevalê xwe zexmlir û bi
gewdetir bû, deslê Kami girti bû ù ew bi xwe
re kaş dikir. Karni zùka westiya bù; lingên wi
nema dihatin ber wi. Karni digole hevalê
xwe; ji min bigere, ez nema dikarim. Lê
Stêlo dev ji hevalê xwe bernedida. Slèlo ji
nişkekê ve qir kir ù gole hevalê xwe:

Vene, têlên telêgrafè. Bivê nevè ev tel
ew in ko kadaslroyè Biharê, ew ji bajêr
avêtine hela koxa serè çiyê. Divêt em nerè
xwe bidin jor ù hilkişin.

Lê, herçî Karni digot, ez ji te hèvi dikim,
ji min bigere, Xwedê zane kox li kù ye...

Slêlo jê ne digeriya, ew bi xwe re kaş
dikir ù hildikişî. Roj çù bû ava, tariya şevê

daketi bù, lê dinya di bin spilahiya berfê de
qey bi roui bù. Nizingi saetekê liilkişiyan.
Gihasli bùn lier dérivé koxikê. Slêlo bi lingekî
xwe derî vekir ù hevalê xwe rakişande hundir.
Di koxikê de è/.ing zehf bû; li ser beltên
koxikê liinek zad ji hebû. Di dawiya koxikê
de sixurek yê ko ji lier pùkè baz da bù, mê¬

lai melùl li halê xwe digiri. Slèlo da sejderba
xwe ù sixur kuşl.

Karni bi laycke giran keli bù. (iermiya wî
Xwedê dizane rabù bù hela çend derecan.
Slêlo hevalê xwe hilgirt ù ew xisle nivînê.
Karnî sevè pê de ji pesnan şlexili

Wexlè bù sibe; Karni hinek li ber xwe
dit; germiya wi ji daketi bù. Di koxikê de
cihazeke lelègral'è hebù. Karni lê xebili ù

işaretin dane bajêr.
Talêgafxana bajêr li i.şarelên dayi, herçend

ew hinek levli hev hin ji, hisyar bù. bù. Belè
ji wan işarelan hati bù zanin ko di koxika
serè çiyè de, du zelam, ji lier pùkè girti mane
û vek ji wan nexweş e ù li gora salùxdanê,
mêrik bi sellicanè ketiye.

Berfê ellalii ne dida; pê de dibari. Telê-
grafxana bajêr ji wan qut ne dibù; dida ber
dilê wan. Lê pişli bist ù car saetan êdi işare-
tên wan tîşline bêmana didan zanîn. Di
telêgrafeke xwe de digotin; dehbc ù cenawir
li koxê wer hatine, diriji me dikin; di dora

?r

Cenkeştine brîtanî stola talganî a leslim bûyî dane pêşiya xwe ù wê dibin bendereke xwe.
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koxikê de milyaketên baskspl
di&rin û ji me re dikenin.

Merkezê dizani ko qeza¬

jentî ketine hezeyanê, sehwi-
ran dibinin û ji pesnan dişte-
xilin.

Stêlo hevalê xwe ji ber
masê radikir û ew dixiste
nivînê. Roja siseyan Karni
disan ji nav cihan rabû û
li ber masê rùnist. Dixwest
bi bajêr re bide bistîne. Hey-
hat, pùkê tel xerab kiri bûn;
êdi tu zindi, ji dur ve ji, bi
wan ne dihesiya.

Dinya li wan bù êvar.
Stêlo hevalê xwe kire nivînê
û derket hewşê da ko êzingan
bîne. Wextê vegeriya, hevalê
xwe li ber masê, destên wî
li ser cihaza lelêgrafê peyda
kir. Karni ne di heyecanê
de bû. Qermiçekên rûyèn wi
en vegirlî, xwe sist kiri bûn,
bi rahetî li hevalê xwe dini¬
hêrt. Karni gote hevalê xwe:

Stêlo ez rahet bûm; ez
li ber xwe didim; dikim bimi¬
rim. Hêviyek ya min ji te heye,
tu min zindi veneşêrî. Heye
ko dilê min bibore. Li min
miqate be; min zindi veneşêre.

Li gora tiştên ko Stêlo di rûznama xwe
de nivîsandiye; dotira rojê êvarkl wextê Stêlo
bi goştê sixurê mayi şiv çêdikir Karni ji ber
sifrê ratù bû û keti bù nav cihan. Stêlo 11 he¬

valê xwe hùr bù. Karni miri bû, rih pê ne ma
bû. Cane wi cemidî ù liişk bû bû.

Stêlo mideki ma, eareke din hevalê xwe
seh kir, Karni miri bû. Stêlo rahişte berêkê,
derket derve ù di nav berfê de gornek kola
û hevalê xwe tê de veşart ûnimêjawlji kir.

Wè sevè xew li stêlo herimî; heta sibê
xwe di nav cihan de tev da. Wextê dinya
zelal bù; çù êzing anî da ko agir dade. Wextê
ji ber tifikê li masê zivirî çi bibinit. Karni li
ber masê rùnistiye, bêi ko xwe tev bide û
baxève lê dinihêre.

Stêlo mideki temaşa hevalê xwe kir; derket
derve û rojê pê de, berf tev da ù li qûteki,
li giyaki geriya. Esirkî wextê vegeriya koxikê
disan hevalê xwe li ber masê rûnişti dit.
Çavên zwe ûrikandin, cardi li masê fedkirî;
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belê Karni li ber masê rûniştî bû. Stêlo heva¬
lê xwe hilanî, ew bire nav berfê û ji nû ve
veşart; vegeriya koxilkê, diolpên şerabê yen ko
di cewdik de nia bùn vexwar ù ket nav cihan.

Sibehî wextê Stêlo rabû çi bibîne. Hevalê
wi dîsa ji gorinê vegeriya bû û li ber masê
rûnişti bû.

Stêlo biserhatiya koxikê, heta vê derê
nîvisandi bù û hew.

Gava pûk sekinî car peya ji bajêr derketi
bûn ù berê xwe da bùn koxikê: du memùrên
rêlan, memûrê telêgrafè yê ko bi wan re
mixabere kiri bû ù diklorek.)

Diktor da pêşiyê ù ketin hundirê koxê.
Stêlo û Karni her du li ber masê rûnişti bûn.
Serê her diwan ji bi berikine şejderbê qulkirl
bûn. Ji brîna Stêlo mixderek xwîn hati bû û

lê cemidî bû. Herçî Karni ji berina wl dilopek
jî xwîn ne hati bù.

Piştî ko rùznama Stêlo xwendin, diktor
gote hevalên xwe:
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KELEHA XURSÊ
AN SERÉ EL.1 HAMANÈ DIGEL MÎKÊ BOTAN

Mirek rabû, di dewra xwe de bi giranî.
Şah Mihemed begê çardeh efirên Bola hilanî.
Li ser keleha Xursé, li ser mala Eli hamanê

[ danî.
Şah Mihemed begê go, Xwedê fermanê li me

[nekê li banê bani.
Ezè yekê binime serê mala Eli Hamanê, ko

[ xwedê nant serê tu însani.

Talî mihemed begê go, ez zanim hon xursî ne,
[ hon yey mal in, dwanzdeh rihspî ne.

Hêj we sûre mîreka li ser serê xwe ne dîne.
Eli Hamanê go, ga mîrê Bola keleha Xursé di

[ ber da çem e;

Dengê iivingê Bola te kir ko bi çardeh efîra
[va bi ser me da leme, lem e.

Ya hakimê Bota hon hakimê me ne, em kole-
[ bendê pêlavê we ne.

Niho her tişt eşkere bù. Stêlo piştî ko
hevalê xwe sê caran veşart û disan ew li ber
masê dît, rabù derbek li serê hevalê xwe der-
bek ji li serê xwe da ù mir. Ji ber ko hevalê
wi berî car rojan miri bù jê xwîn ne hat.

Bi tenê tiştek heye ko ne kifş e. Karni
piştî mirina xwe çawan ji gornê vedigeriya,
dihp.t hundir ù li ber masê rùdinist. Ev jî
kifş e. Karni bi xwe ne dihat; Stèfo di tena-
hiya koxè de bi heziyanê diket; dinivisl, di
xew de bi ling dibû, diçû; hevalê xwe ji nav
berfê derdixist/, tanî koxikê, li ber masê rû-
dinand û wextê hişyar dibù li hatina wi ecêb¬
mayî dima ûewji nû ve vedişart.»

/ EVDIREHMANÈ ROJKÎ

Bi xwendina benda ko Mr. Rojkî ji bo Rona¬
hiyê wergerandiye kurdmanciyê mesela Dêra Rebenê
ker hâte bîra min. Ev mesele ji min re rehmetî
Resûl axa gotiye. C. A. B.

«Dêra rebenê ker li Herekolê ji hemî
dera bilintir e. Wextê mîr Miheme de,
tê de, ' xauîk çêkirine ji bona ceriban-
dinê. Xwarin û ava di mirova danîne
tê de. Di zilam Zifislanè hiştine tê de,
heta Biharê. Biharê, hatî zozana; nêrîne
yek ji wan zilama miriye, yek maye.

Ewê mayî ker bûye. Ji bona vî qasi
navê wê danîne Dêra-rebenê-ker.»

Miré Bola go, ya EU Hamanê çima tê yeke
[pak kê

Weki hon kolebendê me ne, çima îsal heft sal
[ in lu xerc û xeracê keleha xursé nadê.

Eli Hamanê ba kir go, de we ge;
Ma te pirs ji bav û kala ne kir ko mala EU

[ Hamanê ji berê da fûrkêfê we ge.
Mir go, keleha xursé kelehekê bi ban e;

Mi pirs ji bav û kala kikige, mala EU Ha-
[ manê axa ne.

Belê ez zanim, hon ji berê da fûrkêfê mîrê
[Bota ne.

Elî Hamanê go ga hakimê Bota, li min û vê
[tewrazê,

Weki tu zani em fûrkêfê we ne, tu çima xerc
[ û xeracê ji me dixwaze.

Mir go, dinga li min germ e, Havîn e;

Belê ez zanim, hon fûrkêfê me ne, lé di dewra
[ min de tu hesabê min li cem we nine.

Elî Hamanê gote mîrê Bola, li min gerigage
[ bagê vê felekê,

Ji roja ko zirgela we pegda bù li dingagê,
Tucara xerc ù bercji me ne standiye bi kotekê,
Mîrê min, em xursî ne, fef malin, diwanzdeh

[ rihspsî ne.
Tucara me fûré mîreka bi kolekî li ser serê

[ xwe ne dine.
Ji rojo ko em rabûne, em esîreke bêserî ne.

Mîrê Bola ba kire Elî Hamanê

Weki hon fûrkê\

go, çima lu
[we nakê;

me ne, çima tu weke Bota
[ hikmé me qebûl nakêl

Ma lu nizanî ko tu xerc ù xeracê keleha Xursê
[ nedî,

Êdî Mihemed beg vê yekê ji te qebûl nakê.

Elî Hêmanê go, mîrê min bi aniga te ez welê
[ nakim;

Bi aniga miré Bola kim, ez ji vl hikmê ha
[qebûl nakim.

Mîrê Bola ba kir go, Eli Hamanê, sibe ge, tavê
[ li min û le veda.

Heke lu xerc û bercé keleha Xursê nedî, ezê

[keleha Xursé hilwefînim bi ser
[ hûr û giré we da.

Hê nû, Elî Hamanê ba kir go, ez, Eli me, Eligê
[ qui im.

Bi fevê bi heft qaliba berika dibirim û bi rojê
[bi heft coniya dermên dikutim.

Bi aniya miré Bota êdl ez jl ber eskerê Bota
[nalebitim.
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[ in lu xerc û xeracê keleha xursé nadê.

Eli Hamanê ba kir go, de we ge;
Ma te pirs ji bav û kala ne kir ko mala EU

[ Hamanê ji berê da fûrkêfê we ge.
Mir go, keleha xursé kelehekê bi ban e;

Mi pirs ji bav û kala kikige, mala EU Ha-
[ manê axa ne.

Belê ez zanim, hon ji berê da fûrkêfê mîrê
[Bota ne.

Elî Hamanê go ga hakimê Bota, li min û vê
[tewrazê,

Weki tu zani em fûrkêfê we ne, tu çima xerc
[ û xeracê ji me dixwaze.

Mir go, dinga li min germ e, Havîn e;

Belê ez zanim, hon fûrkêfê me ne, lé di dewra
[ min de tu hesabê min li cem we nine.

Elî Hamanê gote mîrê Bola, li min gerigage
[ bagê vê felekê,

Ji roja ko zirgela we pegda bù li dingagê,
Tucara xerc ù bercji me ne standiye bi kotekê,
Mîrê min, em xursî ne, fef malin, diwanzdeh

[ rihspsî ne.
Tucara me fûré mîreka bi kolekî li ser serê

[ xwe ne dine.
Ji rojo ko em rabûne, em esîreke bêserî ne.

Mîrê Bola ba kire Elî Hamanê

Weki hon fûrkê\

go, çima lu
[we nakê;

me ne, çima tu weke Bota
[ hikmé me qebûl nakêl

Ma lu nizanî ko tu xerc ù xeracê keleha Xursê
[ nedî,

Êdî Mihemed beg vê yekê ji te qebûl nakê.

Elî Hêmanê go, mîrê min bi aniga te ez welê
[ nakim;

Bi aniga miré Bola kim, ez ji vl hikmê ha
[qebûl nakim.

Mîrê Bola ba kir go, Eli Hamanê, sibe ge, tavê
[ li min û le veda.

Heke lu xerc û bercé keleha Xursê nedî, ezê

[keleha Xursé hilwefînim bi ser
[ hûr û giré we da.

Hê nû, Elî Hamanê ba kir go, ez, Eli me, Eligê
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De hingê hê nû, cindiyê Bota U xwe kirin po-
[ sté pilinga;

Mîr dengê xwe kir li çardeh efirè Bola, bû
[ gurmêna tivinga.

Miré Bota, tu di dewra xwe de hakimeki giran î.
Hê nû, Eli Hamanê dengê xwe li her çardeh

[ peyayê Eli Hamanê hilanî.
Keleha Xursé, kelehekê bi bender e.

Miré Bota bi cindiyê Bota ve, heft sala li ser
[ EU Hamanê kire fer e.

Keleha Xursê, kelehekê li der kaniyê.
Pifli heft sala mala Eli Hamanê kele ésirî û

[ rézîliyê.
Eli Hamanê go, ez li bextê miré xwe me, mîr

[ bide me riya xwînîliyê.
Mîr gole Eli Hamanê, ez we nakim.
Te gelek ji cindigè Bola ktifline, ez li rû awa-

[gê le bernadim.

Keleha xursê, kelehekê li nû bani.
Cindiyê Bota, li Bola gihane hev, fêwra xwe

[danî.
Mir go, gelî cindiga, ma çawa baf e?

Cindiga go, bejna hakimê me ji darê gez e;

Ev isal, heft sal in, H ser mala EU Hamanê me
[kir fer, bi lez û bez e.

Mala Eli Memanê, maleke hevnare ge;

Ko mir rê bidê Elî Hamanê, ev qenciga miré
[ me ye.

Mîr go, gelî cindigè Bola ez wp^nakim;

Heta ko ez sê berikê delûziqûmê di EU wer
[nekim, ez xwinîtiya wi qebûl nakim.

Eli Hêmanê go, Keleha xusê bi zûr e;
Heke mir ji me re bidê ra û destùr e,

Min golina miré xwe qebûl e.

Keleha Xursê bi vi sini.
EU Hamanê rabû, xwe kire armênc û li ser

[sûra kelehê ji mîrê Bola re sekini
EU Hamanê go, mîrê Bota de we ge, rebé

[izeté li ser fehde ge.

Emrê miré Bola ge êdl delûziqûmê çêke, destùra
[miré me ye.

Keleha Xursê, H derê çayè.
Miré Bota li ber Eli Hamanê rûnift û derba

[pêfi berda-yê.
Eli Hamanê ba kir go, ya mîrê mi li min û

[vê yekê.
Bi aniya miré xwe kim derba le ji aliyê rastê

[ve kele kelekê.
Mir gole Eli, keleha Xursê kelehekê bi navder e,

Hêj du berik mane, ji min û le re.

Keleha xursê kelehekê bi lu we.
Mir li ber Eli Hamanê rûnift û avéligê derba

f didiwa.
Eli Hamanê go, miré min keleha Xursé kelehekê

[ di ber paie da,
Sibe ye lavé li me da.
Ez bi aniya miré xwe kim berikê delûziqûmê

[ va ye ji aliyê çepê ve kete dlwarè
[ qesrê ber çokê da.

Berïorpiyoreke brîtanî a nû. Tersaneyên Ingilîstanê van bertorpiyoran bi desteyan dadixin
bebirê. Ev bertorpiyer piçûk lê gelek bi sirhet in. Bi (1190) tonî mezin in.
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Mir ba kir go keleha Xursê li der kaniya.
EU Hamanê ji min û te re, maye derba sisiya.
Keleha Xursê kelehekê bi ferx û kevok e.

Mîr li ber EU rûnift û berikê delûziqûmê lê
[ kire zok e.

Dlsa Xwedê Elî xelas kir, berik Elî ne giri,
[ kete diwarê qesrê, nava her du çoka.

Mîr go, EU Hamanê de hère, bextê min û'bavê
[ min ji le re.

Rabe bi destê eflrê xwe bigre, ji ber me xwini
[be û hère.

Miré Bola rabû bt girani, eskerê Bota ji ser
[ keleha Xursê hilanî.

Mtr go, min ji aligê xwe kir sê derbê mirinê,
[ min avêtin lê Xwedê jê re nani.

EU Hamanê rabû, dilivê û dilezênê, qederê
[ Xwedê dihelênê.

Bi destê eflra keleha Xursê digrê û xwini dibê,
[diçê gundê Kertewénê.

Kertewên gundek ji yê Hevêrka ye; dikeve
raserî Nisêbînê. Piştî çend salan Eli Hamanê
geleki şepirze bû. Rojekê gote zarowên xwe,
rabin emê herin mîr bikujin, ma ji vê bêtir
de çi bêt serê me.

Zarowên wî ev gotin qebûl kirin ù çûn .

Piştî ko xwe gihandin oda ko mîr tê da
radizê; nêrî gava mîr razaye. Elî rabû ra-
hişte qelûna mîr û kîsikê wî hilanî ù qelûna
xwe a pîsik ù kîsikê xwe è ji toşilê benika
dagirtî di cihê wan de danî. Rahişte du be¬

rika û du derb derman li lier balgihê mîr
danîn; ù gote zarowên xwe, rabin bilivin em
herin, î ê me ev bù.

Elî her çû. Sibê mîr rabù nêrî ù li kîsik
û qelùn û derb ù bera; flkirî ù go, hebê nebê
ev îşê lia îşê Elî Hamanê ye ù dixwiye ko Elî
gelekî tengezar bùye. Hema rabù deng li
xulaman kir go, zù li Elî Hamanê bigerin, bê
ka li kù û çi bù ye.

Xulam bi pirsa ketin, Elî li Kertewénê
dîtin. Hema di cih da vegerihan ù ji mîr re
gotin. Mîr go de zû dewara bibin û mala wî
bénin. Hela xwilam çûn pey mala wî, nêrîn
gava Elî piştî wan ne xweş ketiye ù miriye.
Zarowên wî vegarihane cem mîrê xwe.

Hêj tirba Elî Hamanê li serê girè Kerte¬
wénê ava ye. CEMÎLÉ HACO

Tiştê ko min bi xwe bihîstiye Elî Hamanê
digel zarowên xwe vegeriya bù ba mîr û midekî
jî li cem ma bû. Lê beriya ko bimirè wesiyet
kiri bû ko di Kertewénê de bête veşartin. Ji ber ko
Kortêwên jê re bù bû weteneke didowan. Ji lewre
cendekê wî birin Kertewénê û lê veşartin.

C. A. B.

Vegirtina Ewropayê
JI RÎDER DEYCEST

Belê îro ingilîz û emêrîkanî digel hevalbendèn
xwe è:i clin beja Ewropayê ji nû ve
vedigirin. Hîtler pi.ştî şikestina Fransê
Ewrope vegirti bû û ew ji xwe re kiri
bû kelehek. Lê herwekî me berî du salan jî
gotiye Hîtler ne hakimê kelehê le girtiye
wê bû. Rojekê neyarên wî pê li erdê kelehê
bikirana. Ji 6ê Hizèranê ve neyarên wî
pê li erdê keleha wî kirine û ordiwa Hîtler
li ber hezîmeta xwe a qelî ye.

Çend niixabirèn kovara emêrîkanî Rîder Deycest
yen ko hevaltiya ordiwên ko ji aliyê roavê
de dirêjî keleka Ewropayê kirine, dikin,
di heqê vê seferê de û di kovara xwe de
hin bendan belav dikin. Dilê me heye em
wan bendan hin bi hin wergerînin kurd-
inanciyê ù di kovara xwe de belav bikin.

HAZIRÎ Berî car salan wextê ko cindiyê
brîtanî ê paşîn dikir ji Dùnkerkê li vaporê
siwar bibe û terka beja Ewropayê bide, Çorçil,
serekwezîrê Brîtanyayê banî çend zabitan kiri
bù ù ji wan daxwaz kiri bû ko jê re planeke
vegerê, plana vegera ingilizan li beja Ewropa¬
yê pêk bînin.

Wan zabitan di cih de dest bi xebatê kiri
bû ù plana xwe çêdlkir. Heta îlona sala 1942
an li Ewropayê veger di halê planekê de
ma bû. Lê wextê Rùzwelt û Çorçil di
Efriqa dakur de li hev gihane hev êdî plan
bù bù rasliyek, Lê herçî cihê daketinê yanî
Normandî, ancax di Tebaxa sala 1943an de hâte
bi nav kirin. Ev jî di Kenadê, di bajarê
Kebekê de çêbù bù.

Herçî wexlê hicùniê beriya niho, yanî
beriya hicûniê bi heşl mehan bi nav kirin.
Hicùm di navbera 15ê Gulan ù lôê Hizèranê
de wè çèbiwa. Di Çiriya sala 1943 an a pêşîn de
gava Rùzwelt larîxa hicùmê ji merêsal Stalîn
re da zanîn wî jî miwafeqet ù tarîxa hicùma
ordiwa sor ji hevalbendan re eşkere kir.

Di Kanûna sala 1944an a pasîn de wextê
général Eyzenhawer gihaşte Londrê, piştî eske¬
rên heşidandî û çêkên komkirî seh kirin ji bo
hicùmê hefta ko li siseyê Hizèranê dest pê dike
ù li dehan leman dibe ixtiyar kir. Herçî roja
hicùmê bi xwe beriya hicùmê bi çend rojan
wê bihata tayîn kirin.

Beriya hefla hicùmê bi sî çil rojî qerargaha
serfermandariyê ji Londrê haie guhastin pera¬
van, nîzingî bênderên ko esker jê siwarî
vaporan bibiwana.
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Qerargah li nav bîstanekî di xanîne kev-
nare de hati bû saz kirin. Sobayên ko bi
melevaniyê derbasî behira Manşê dibûn hero
di peravên Normandiyê de sûretine nù digirtin.

Beriya hefta hicùmê bi du mehan balafiran
dest bi lêxistina rêhesin ù piran kirin; nemaze
pir û rêhesinên ko digihandin Normaniliyê.
Heta 6ê Kanûna-paşîn 82 merkezên rêhesinan
hati bûn hingivandin. Li ser vê yekê elema¬
nan miwaseleyên xwe di reyine dur re temîn
dikirin.

Ji bo xapandina dijmin, balafiran heke
bombeyok tavêt ser armanca rastin, didowên
din tavêtin armancine din.

Beriya hicùmê bi çend rojan dest bi
paqijkirina behira Man.şê kirin. Di bin hima¬
yeta torpiyor û balafiran de voperên lexemçîn
ji behirê lexémên ko elemanan danî bûn
radikirin. Bi şev balafiran leSem bera devên
bênderên ko lezbotên elemanî tê de radiketin,
didan. Da ko ew bi roj nikarin jê derkevin û

dirêjî torpîlçînan bikin.
Di îşê keşfê de carina eleman bi xwe bi

kêrî sondxwariyan dihatin. Beriya hicùmê bi
çend rojan elemanan bi zora şejderbê masîva-
nine frensizî rêkiri bûn peravên îngilîstanê
da ko wan peravan keşif bikin û li ser levdî-
rên ïngilîzan elemanan serwext bikin. Lê tevdîra
elemanan ne çù serî. Masîvanên fransizî li sùna
ko vegerin cem elemanan li cem ingilizan man
ù tevdîrên ko elemanan di peravên fransizî de
dîti bûn ji ïngilîzan re gotin. Di nav wan de tiş-
tin hebûn ko ingilîzan, hêj pê ne dizanîn.

Ji 29ê Adarê ve eskeran berê xwe dida
bênderên siwarbùnê. Qederê 2 00 trên xwe tev
didan ù ew esker digel çekên wan diguhastin
peravan. Di qearrgaha serfermandariyê de
xerîteke mezin hebû; li ser wê xerîte cih ù

hereketa eskeran roj bi roj, saet bi sael dihate
îşaret kirin. Bi vî awayî sefermandar hergav
dikarî bizane yekînekên hicùmê li kû derê ne.

Èdi Eyzenhawer roja hicùmê bi nav kiri
bû. Roja Duşembê 5ê Hizèranê.

Li siseyê mehê Çorçil digel merêsal Smats
hati bù nik serfermandar. Di nav şlealiyê
de Çorçil ji Eyzenhawer re goti bù ko dilê
wî heye roja hicùmê bi xwe, bi eskerên pêşîn
re derbasî beja Fransayê bibe.

Eyzenha .- er hewqas guh ne da bû vê
gotine. Serfermandar bawer dikir ko serek¬
wezîr henekan dike. Lê wextê ko Çorçil ev
gotin çend caran lekrar kir Eyzenhawer jê
re da zanîn ko ev tist talûkeke mezin e ù bi
hatin-kuştina wi iş dikare tevlî hev dibe.
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Ilcsiiii.c elemani, çav gin: dayi bi hêsirgahan
re lève ttjolin

Di vê navê de zengilê tel fona Eyzenha¬
wer lêxist. Qralê îngiiî lanê bi xwe di telêfonê
de xeber dida Qral bi nivela Çorçil hesandi
bûn. Qral bi Çorçil re axivî û ê re da zanîn
ko jê re divêt ji wê niyel bigere. Çorçil jî
welê kir.

Eyzenhawer roja .Seblè . varê Şêwrek
danî. Car kes vê pardariya ,'êwrê bikirana.
Monlî, êr-merêşal Arlùr Tîcicr, emiral Bcrlram
Ramzey ù êr-merêşal Trafcrd.

Ji derve hewa xweş xuya dikir. Lê diviya
bù pisporan ev xweşî lekîd bikira. Bani zabi¬
tên stêrnas kirin, du ingil î û ye' î emêrîkanî.
Her seyan pev re dirotin ko ha ber bi puhêr-
tariyê ye ù ne ber bi xêré ye.

Li s r lexm na, pisporan bi lifaqa ko sibe,
roja Sebtê, bigehin hev, şêwr belav bù. Dotira
rojê yanî li 4ê Hizèranê wextê gihane hev
pisporan di gotina xwe de pê da erdê. Li
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ser vê yekê qerar dan ko hicùmê 24 saetan
bi şûn de bihêlin.

Ji xwe ba yekcar biguhêriya û fortine
rabiwa diviya bù hicùm bi ro'an ve bi sùn
de bimîne heta meheke din heta hêva nû a

çardeşevî.
Li 4ê Hizèranê êvarê Çorçil û Smats cardî

hati bûn qerargaha Eyzenhawer. Piştî bihnekê
général De-Gol jî xwe gihandi bû wan. Ştexalî
li ser wextê hicùmê bû. Piştî ko ew çûn
Eyzenhawer banî erkanherbên xwe kir; bi
wan şêwirî ù pirsa xwe bi pirsorên felekî jî
xist. Pisporan digot ko hewa ber bi qenciyê
ve diçit. Li ser vè yekê ji hev belav bûn û
dotira rojê, serê sibehê li saet pêncan şêwreke
din danîn.

Di wê şêwrê de Mongomerî; Malorî; emî¬
ral Ramzey û erkanherbên wan hazir bûn.
Pisporên felekî pê dan erdê û gotin ko ba
ber bi çêbùnê ye.

Li ser vè yekê Ey/enhawer gote hevalên
xwe: Her tişt hazir e. Heke me îşê xwe bi
sùn de hişt balafirên elemanî wê pervan keşif
bikin ù bizanin ko me tedarika xwe kiriye
û dikin bi ser wan de biçin. Êdî hicùm nabe
nişkegavî. Ji milê din dijmin bi balafirên
xwe wê dirêjî vapor ù qayixên ko esker lê
siwar in; bike. Ew jî ne sed in, ne hezar; ne
jî du hezar in. Ji mihafeza wan re bêqeder
çekên hewayî divêtin. 0 heke; ji bervajî ve

hewa ber bi neqencbûnê çû; hingê wê gerek
bibe emê eskeran vegerînin bejê ù wan bişl-
nin wargehên wan. Ma şik heye ko bi vî karî
manewiyeta eskeran wê bête şkênandin.

Eyzenhawer berê xwe da emîral Ramzey
û got ê: Ka fikra te çi ye?

Ramzey gol: Min divêt ez raya qertelê
ezmanan bizanim.

Merêsalê çêkên hewayî: Ez amade me, bi
raya pisporên hewayî ve herim.

Emîral got: Madam çekên hewayî dikarin
bi firê bikevin stol jî wê bikare pê ve hère.

Eyzenhawer rabù ser lingan ù bi beşuşî
got: Hingê oxura we li xêrê be; Xwedê Îsê
me bibe serî.

Çivat behiv bû. Herkes çû ser karê xwe.
Ji dema hicùmê re ji rojekê kêmtir ma bû.
Eyzenhawer rojê pê de di nav eskeran de
digeriya, bi gotinine çak ew kèfxwes dikirin.

Wextê Eyzenhawer gihaşte balafigeha
firqeyên ko bi balafiran de bihatana guhastin û
beriya ko eskerên din pê li peravan bikirina
wê dakelana orta dijmin, genêralan jê re digot
ko heke di hicûma pêşîn de lingên eskerên
ko di riya behirê re biçûna; erd ne girta ew
firqeyên bijarte wê mehiw biwana. Eyzenhawer
jî pê dizanî; lê diviya bù ev talûke û fede-
karî bidana ber çavan.

Di vê navê de eskerên wan'firqan diketin
planoran; yanî balafirên bê-moter. Li wan bù
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bù şev û dinya jî xwe ker kiri bû. xwesti bûn ji Ewropayê derbasî Ingilterê bibin.
Lê teşebisa her diwan jî ne çû bû serî. Hîtler

6ê Hizèranê serê sibehê; saet bù bù heft. jî ev plan çêkiri bù; lê ne wêrî bû ew bice-
Xebera pêşîn gihaşti bû qerargaha serferman-
dar. Qewelên ko di ezmanan re hati bùn
guhastin danî bùn erdê Fransayê ù eskerên
ko di riya behirê re çû bùn pê li peravan
kiri bùn. Wextê ev xeber gihandin Eyzenha¬
wer, serfermandar got: «ez çiqas kèfxwes im».

Emîral Ramzey dida zanîn ko stol bi
xesarine hindik gihaşti bù armanca xwe. Ram¬
zey dijminê xwe xapandi bû. Beriya hicùmê
bi çend saetan stolek rêkiri bù ber bi behira
bakur. Betariyên elemanî yen peravan topên
xwe lê girêda bûn. Di vê navê de stola hicù¬
mê bi selamet nîzingî li peravên Normandiyê
dikir.

Piştî du saetan ji peravên Fransê rareta
pêşîn hati bù. Tê de digotin ko dijmin qeflê
hicùmê ê pêşîn avêtiye behirê. Di qerargahè
de heyecanek rabû bù. Ji nû ve pirsîn. Di
îşaretê de xeletek hebû. Qeflê pêşîn mihafizên
peravan bi sùn de avêti bûn. Bi vê rastakirinê
madê herkesî ji nû ve çêbù.

Piştî 48 saetan lingên eskerên sondxwariyan
di beja Ewropayê de erd girti bù. Eskerên
ingilîz ù emêrîkanî derbasî behira Manşê bû
bûn.

Beriya niho qralê Spanyayê Filîp û di
pey wî re Napolyon ev tişt ceribandi bûn;

12

ribanda. Anglosaksonan ji bervajî ve ev ceri-
bandin ù miwefeq bûn. Neyarên wan nikarî bûn
bihtana nik wan; lê ew çûn nik neyarên xwe.

BI STOLÊ RE Roja hicùmê bû. Êdî di
navbera vapora ko em lê bûn û peravên
Fransavê tis'ekî hindik ma bû. Em di hindava
Sêrbùrgê de bûn. Ji nişkekê ve zengilê seki-
nadinê lêxist; mekîne tev de sekinîn. Di bin
tava heyvê de her tişt ker û bêdeng bû. Di
dora me de sehwîrine vaporan xuya dikirin.
Em li hêviya derba topên elemanî a pêşin bûn.

Kumandarè keştiyê çavên xwe li xerîte
gerand û got: Em gihaştine.

Zabitê mixabirê serê xwe xurand ù got:
Tu tişt naxuye. Bizaniyana ko em li hire ne
heta niho bera me didan.

Reîsê erkanherbiye got: Nik dilê min bi
me hesiyane; lê xwe ker dikin da ko me bêxin
devê topên xwe û ji nişkekê ve li me xînin.
Nakeve serê min ko siùda me ewçend bas be
ko bêî ko em xwe bi wan bihesînin gehaşti
bin van deran.

Reîsê erkanherbiye şaş bû; em keti bûn
ber pozê wan lê hêj dijmin bi me ne hesiya bû.
Vaporan qayix dadixislin behirê û jê herkesî
berê xwe dida armanca ko ji berê de jê re

hati bû bi nav kirin.
Slolên hicùmê du

yekînek tanîn pê, yeke
emêrikani ù yeke brîta¬
nî. A emêrîkanî di bin
fermandariya emîral

I 1 Iên - Kîr, a brîtanî jî
|| di hin fermandariya
» emîral Filîp Fivan debû.
l Qederê pêne hezar
Jl vaporên girs ù hùr

yen ko ji benderine
înglîstanê e têvel rabû
bùn berê xwe da bûn
peravên Fransayê ù di
Manşê re derbas dibûn.

Saet bû bù didowê
sibehê. Zabitekî mixa¬
bere got: Balaûr in.

Zabitekî ciwan pirsî:
Neyar?...

Kumandar lê vege¬
rand ù got:No, balafirên
me, en eskerguhêz.
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Balafir deh bi deh, sî bi
sî, pêncî bi pêncî h.p. derbas
dibûn diçûn. Ewê daketana
erdê dijmin.

Ji xwe hêj çaryek saet ne
keti bû navê ko eskerên wan
balafiran pê li erdê kiri bûn. Lê
beriya wan parasùlîst daketi
bûn ù bi bombeyên destan
erd ji wan re paqij kiri bùn.
Digel vê çendê eskerên di ez¬

manan re guhastî heta ko
gihaşti bûn erdê, kêm ù zêde,
hin xesar dîti bûn.

Ji aliyê din fedayine ingi¬
lîzî û emêrîkanî di qeraxê re
xwe gihandi bûn betariyên pe-
revan ù dirêjî wan dikirin.
Betarîke elemanî e mezin di
zêrzemîneke çîmêntokirî de
veşarlî bù. Serê zêrzemînê bi
çîmênto welê hati bû asê kirin
ko ne guleyên cenkeştiyan,
ne jî bombeyên balafiran lê
kar ne dikirin. Dido ji feda-
yiyan timobîleke elemanî xisti
bûn destên xwe, lê siwar bù
bûn û berê xwe da bùn wê
zêrzemînê. Fedayiyan bi ele¬
manî bang dida ù digot: Hi¬

cùm dest pê kiriye.
Nobtedaran bi zena ko yen

ko bang didin qasidine ele¬

manî ne; deriyê zêrzeminê
vekirin. Fedayiyan bombeyên
xwe lê wer kirin; derî nema
dihate girlin.

Saet bù bù sise, bomba-
vêjên me di ser me re diborîn
ù bombeyên xwe berdidan ser
tabiyeyên dijmin yen peravan.
Deriyên dojehê li wan vebû
bûn. Betariyên dijmin agirê
diweşandin. Carina guleyek
diket ù balafir hela
perengekî sor.

Di dora me de qayixên daketinê di sikilè
çêxêzina de digihan hev ù rêwingiyên xwe
siwar dikirin. Esker di pirên vaporan de
kom kom li hêviyê diman. Her û lier dengekî
holê dihate bihîstin: Koma 5an li merkeza 4an
h.p. Behir rabù rabù. Pêlan qayix wek kifkaran
hol dikirin ù bi gazan veji hev dur dixislin.
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Topinc nnvlùtlilêj le çaphùr

Carina pigaile ji bi tifing an li.n ili.'.-.tii^H'rii^bulu/îriiii ilsdin.

xwe li wan
li balafirê! è

ko digihaşle erdê dibû

Saet bù bù (5,40). Cenkrştiyan devên
topên xwe bi betariyên dijmin ve girêda bùn.
Di dora me de girs ù hùr 80 cenkeştî hebûn.
Di wî heslè cciiekesliyî de qederê 6.1(1 top he¬

bûn. Di nav deh deqîqan de vî 80 keştiyî du
hezar ton gule berda bùn ser betariyên dijmin
Edî bi dtireb nan jî tu lişt ne dihate dîtin.
Perav di bin dû ù dùmanê de winda bù bûn.
Lê cenkeştiyan bêî ko armancên xwe bibînin
nîşana xwe li wan digirt. Ji ber ko cinên
betariyên dijmin di ser xerîteyine xweser de
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nîşankirî bùn.
Balafirine ke.şfê di ser labyeyên dijmin re

difiriyan ù bi bêtêlê endexta topçiyên me
rast dikirin ù tabiyeyèn hingeftî ù xerabkirî ji
stolê re didan /anîn. Zabilan li ser xerîtan li
ber wan tabiy.n îsareteke sor datanî; yanî ev
tabiye hatiye herifandin.

Qrayixên daketinê, tejî esker, di pêşiya
wan de lezbolin, di nav wî dû û dùman û agirî
de qesta qeraxan dikir û her qayixê bi rêberi-
ya lezbotê barê xwedi bejê dadikir.

Eskerên ko di van qayixan de bùn, tev
de fadaî bûn. Ji wan re diviya bû mîtralyoz
û topên hûr yen kor rast bi rast di peravan
de hati bûn cih kirin ker bikin ù ji ordiwè
re rêna vekin.

Wextê ew qayix û di pey wan re tangên
li kelekan siwavkirî gihaytin bejê û xwe di
qûma peravê de teqinandin, dinya pişk bû bù
mehşer. Tangan ji ser kelekan agir dikir;
piyadeyên fedaî bi bombe ù timalikên sivik
xwe tavêtin nav têlên biderzî ù diketin nav
çeper ù kewarên mitralyozan. Kes li kesî ne
dizivirî; hemiyan qesda pê.ş dikir.

Lingên eskerên me erd girti bù ù Emîral
Ramzey li ser soza xwe ma bû ù wada xwe
anî bù cih. Ma emîral ji Eyzenhawer re ne
goti bù: Cihê ko hon dixwazin lê peya bibin,
ezê we li wê derê peya bikim,

14

Rojnamevaneki emêrîkanî yê ko 11 ser cenkeştl-
yeke emêrîkanî bû gotiye:

Tiştê pêşîn yê ko^meji Normandiyê d|tiye
guleyên topên berbalaflr bûn. Belê dijmin ji
beja Normandiyê bera balafirên me dida yen
ko eskerên me diguhastin û dikirin wan ber-
din orta wan. Ev balafirên ha pey hev di ser
serê me re diborîn û barên xwe di erdê
Normandiyê dadikirin.

Piştî ko cenkeşti û balafiran li tabyên
peravan xistin em li qayixan siwar bûn û me
berê xwe da bejê. Qayixa me di ser pêlên
behirê re wek qalikekî gwîzan hildihat, dadi¬
ket, di bin bombeyên balafiran û di nav cen-
keştiyên ko agir dikirin re derbas dibû diçû.
Vaporên dora me barên xwe yen ji esker û
techîzatan bihevketî, dikirin ko vala bikin.
Guleyên cenkestiyên me di ser serê me re
diborîn, bombeyên balafirên neyar diketin
dora me. Vaporên torpîlîçîn da bûn pêşiya me
û li torpîlên aware digeriyan,

Bombeyek li torpîlçînekê ket; Iêketineke
lekûz. Torpîlçîn ji hev de keti bû; bin av
dibû. Mazota tê de wek xwîna mirovekî birln¬
dar jê diçû û li rûyê avê belav dibû. Bi teqîna
bombé çend peya zer bû bûn û ji cihê teqan-
dinê bi dur keti bûn. Me xwe gihande wan.
Tev de miri bùn. Milazim Con Trêbson digot:
«Ji miriyan bigerin, li zindiyan bigerin».
Trîbson qederê şeş peyayên zindî ji avê

derêxisti bùn.
Elemanan hemî qirax

ji lexeman tijî kiri bûn.
Piştî 24 saetan mifriza
me a leicemçîn ji piya-
deyan're'di nav lexeman
re reyin vekiri bùn. Di
vî îşî de 17 peya birln¬
dar bù bùn; yek jî hati
bù kuştiii.

Esirkî me pê li bejê
kiri bû. lia danî bù.
QeraSê pê de dûmaneke
reş radibù ù wexlê
bilind dibù, ^di sînga
zemên de wek ewirine
tarî xuya dikir, ( ih cih
balafirên hingaftî wek
tewbine qimaşdişewitîn
Mirov li kû binihêrta
dû û dùman û agir
didît. Qey Normand!
bi xwe diçewitî.
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Dawiya eskeran ne dihat; pey hev ji
qayixan dadiketin, midekî di avê de diçûn ù
digihaştin bejê û qesta pêş dikirin; hetanî ko
li wan dihate agir kirin. Hingê kemîn dibùn û

şerê xwe dikirin. Hêsîrine elemanî jî dest bi
hatine kiri bùn.

Piştî midekî em rastî xelkê jî dihatin.
Berî herkesi ez rastî çend gundiyan hatim.
Mirovine bisihet ù qewîn bûn. Min ji wan
pirsî heke ji wê bonbaranê aciz ne dibûn.
Wan li min vegerand û got: «Li ber liştên
ko elemanan bi me dikir ev ne tu tişte-.

Wextê ez vegeriyam peravê min dît ko
hêsîrine nû anîne. Hêsîr li ber behirê sekinî
bûn û li hêviya vaporan bùn da ko derbasî
Ingilîstanê bibin. Di nav wan de /abitek he¬

bû. Wî zabitî li vaporên ko li ber peravê
sekinî bûn temaşa dikir û serê xwe dihejand.
Qey di dilê xwe de digot, ma emê çawan bi
van kari bin.

Bi şev di vaporeke birîndaran de ez
vedigeriyam Ingilistanê. Yûzbaşiyekî lingşikestî
hebû; yekî peraşûtîşt, ewî gote min:

Wextê ez gihaştim erdê, linge min şikest.
Di talîmê de min du sal derbas kirin. Piştî
wan taliman, çi bêsiùdî	 ez bigehim qada
şer û bêî ko şer bikim jê vegerim. Belê wextê
ez gihaştim erdê li kortalekê gêr bûm ù linge
min şikest. Elemanan tifingên xwe li min
girêdan, lê ez ne hingivandim. Ez di biniya
kortalê de li hêviyè dimam, min gorina xwe
peyda kiri bû. Min dît ko elemanek gihaştiye
serê kortalê ù li min digère. Min di dilê xwe
de digot, ma bi elemanî çawan dibéjin «ez

teslîn im». Lê pa:ê min fikira xwe guhart,
min dest hire xwe ù bera wî da. Mêrik bê
rih ket. Dilê min hinek rahet bû bû. Min
digot, qet nebit min jî yek kuşt.

Zabitekî behriyê digot: Li paşiya kettiyê
xisti bùn. Bi derba gulê xortek ber bi ezma¬
nan hol bù bû. Min ew di ezmên de didît, wek
gokekê wer dibû. Wextê daket behrê deryava¬
nan ew derêxist ù anî ser pira vaporê. Ti tenê
iingekî wî şikesti bû.

Balafirvanekî digot: Ez keti bùm piştî xetên
elemanî. Min berê xwe de bù tabiyan Rasli
fransizekî halin. Mêrik ewçend şerab bi min
da vexwarin ko ez serxweŞ ketim. Bi wê
serxweşiyê ez ii xetên elemanî derbas bûm ù
gihaştim xetên me.

Biserhatiyên wan hezar ù sed hezar eske¬

rên ko daketinê peravên Fransê bêne nivîsan¬
din ji wan bi kitêbxanan ve kitêb têne pê.
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MEZINÊ ÊLÊ ELO BÎ
WÈ ÎŞÊ ÊLÊ ÇILO Bî

Tira êş ù jana neçeyîtiyê kezeba Çeko
hingaft; agir bi dilê wi xist, ax û av ù giya
û rez û pez tev berdan, lerkeserê welat bù.

Wisa piştpehniya xwe da welat ko nav û

dengê welat bi goyê xwe jî seh ne dikir. Meh
ù sal hi ser Çeko de derbas dibûn. Çeko bi
bindar ù zar ù zîç bù bû.

Êş ù jana dilê Çeko ù heskirina welal li
hevùdù bi sûr û mirtalan bùn. Derdê békesi
û neçeyitiya ji destê necamôran di nava van
meh û salé ko Çeko borandi bù arikariya
heskirina welat kir ù Çeko bi zar û ziç ve
ber bi welat ve dane vegerandin.

Gava ko Çeko nîziki li welal kir ji nedi
ve dostê wi ê kevin Çelxo rasti wî liât. Pistî
ko kêfxweşî di hev de dan, mijùli dirêj bù.
Çeko pirsa welat ù îş ù karê welat kir. Go,
bira gula te geş e. Min hivî heye isè we ji
xweş e.

Çelxo lê zivirand, go: Heçi hé - rêtiya
wekî ko gava hon li welat bùn ne maye. Herkes
kar û îşê xwe dike. Kes tèkilî kesi nabê. Çawa

we divê wïsa ye. Çi dirêj bikim ml ù gur bi
hev re diçêri.

Çeko wisa dêna xwe dida wan xebera;
av ji devê wi ber jêr dibû. Di nava xwe de
difiki*-! ù digo, êdi ez, pir ne ma digêjim
welat û zozanê qulingo, bi diyarê Kosor û
Belanùxa bikevim. Dlsa wekî disa serê xwe
hildini bi nav van dehl û deviyê bêseri bikevim.
Ter ava sar û saxlem vexwim; xwe li ser vl
ket ù nefel ù helizî bigevizînim. Herwekî berê
herim nêçira wan kûviyan, posté rovi û qû-
zeyan bikim rêz. Zar ù zîçê mi jl, ji xwe re
ji derdê necamêra xilas bibin. Lêbelê çawa
çêbù devê Çeko ji nedi ve bi stoweki şikestl
pirsa mezinê êlê kir ù go: Gelo, mezinê êlê
ki ye?

Çelxo di wi de pariyekl sekini û hêdî bi
ezmaneki pellek go: Bira mezinê êlê Elo ye.

Weki hon heft cer ava sar li Çeko bikin
Çeko wisa tevizî û go:

- Sed xwezî bi kefandiz; û bi dilekl sar i
şikesti berê xwe bi pas ve zivirand heya piyê
wî ax û av girt çù.

Go: Lawo, heke mezinê êlê Elo bi, wê
îşê êlê çilo bî. FERHADÊ XERZl

"-

M: W- .
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DÎROKA
JÎNA NAPOLYON

-11 -
(Ez nikarim bi kesê qtimar-

baz , bawer bibim. Çi gava
min biliist ko ytk bi quninr
tliliïc, cz bi enrekû liôviyn
xwe jù dibirim).

Napolyon

HALÊ HIKÛMETÊ'
Li welatê Franseyê giharina hi¬

kim, wek gemiya ko di nav deryayê
da dikeve ber pelên bayî, jê ra qera-
rek tine bû. Çi awayê hikim dihate
danln, herhal hinekên xelkê qîma xwe
pê ne dianîn. Kîjan kom an hikùmet
salekê li ser hikim ne diman; hêrgiz
dihate guhartin. Guhartinine welê ko
şopine malkambax di cane milet, rê
ù doliwên welêt da dihiştin. Herçi
koma bihata ser hikim, hinek ji xel¬
kên welêt dikuştin ù gelek jî ji xwe
ra kirin neyar. Çi gava ew kom li
ser hikim biçûya, hikûmeta piştî wè
peya ù xêrxwazên hikûmeta beri xwe
digirtin. Ev celeb girti dema, ji kêra
Celad difilitin, ew yek ji kerema Xwe¬
dê dizanin.

Ji bo xelkê Franseyê êdî baweri ne ma bû.
Welat weki xeleka ser avê rojê bi alikî da xar
dibû û ber ve binav-bûnê diçù!.. Gava melik
kuştin, piraniya xelkê melikî ji welêl bi der¬
ketin; en mayî jî di nava welêt da neyariya
hikûmeta nuh dikirin. Dema Danton hâte
kuştin, hevalên wi jl wekî melikiyan neyariya
hikûmeta nuh kirin. Pir ne çù hevalên Mara
ù Robîspiyêr jî xwe dane ser neyarên hikû¬
metê. Edi nema yar ù neyar ji hev xweya
dibùn. En ko berî rojekê çav da bùn lijandina
xwina hev, sibetirê wek biran, şerê yarên
duh dikiiin.

Di demekê holê da bù ko xelk ji Robîs¬
piyêr fililî ù hikim ket deslè mirovên xêrxwaz
ù camêr.

Bi koma van mirovan ra «Kongre» haie
gotin. Piraniya xelkê hêvî dikirin ko li ser
deslê kongre hikùmeleke çak ù dilovan were
pê ù zilim ù zinala di nav welêl (la hineki
sivik bibe.

Kongre bê etlahî xebiti, da ko ji hikùmela
nuh ra rêznameyeke qenc pêk bine. Lê danina
rêznameyeke holê dest halê xêrnexwaznn ne
didan. Wan dixwast ava sèlù zelal nebe, da ko
bikarin berê xelkè nezan weki daxwaza xwe
badin. Gava rêznameyeke çak bihata pè, pêşiya

hemi nerindiyan dihate girtin. Ji lier vê yekê
gelac ù le.-lokan ne dixwastin lislekî holê çèbe.
Bi vè ramanê bù ko herkesi di lala xwe îa
xelk radikir ser lingan. Ji xwe deslengiya di
nav welêt da, hêkariya pale ù pêxasan, geleki
arikariya vcxwandina nerindan dikir. Piştî
ko dilê xelkê agir kirin, bi navê xelkè
Parisè vegerandina nîzama sala (1793) an
xwaslin. Ew nizama ko hikim dida destê
komekè ù lebatên wè komê bi tevayiya dengên
milet dihatin bijartin!.. Qanùnèn ko wè komê
danina ji heya tevayiya milet erè ne gota pê

emel ne dibù.
Ew nizama ko di demekê lihevketi da ù

ji bel hin meqsedên siyasî liati bù çêkirin,
tu car hi gengazi ne dihate mesaiulin. Mana
vê nizama han, têkiliyn hemi fransizan ji hikim
ra bù ko lier carê ji bo slandina dengan, di¬
viya l)ù li ser ù biné welêt xwin birijiya û

fesadi biliùya!..
Kongre dixwast hin bendên wè nizamè

biguhère, da ko meşaridina wê hineki hêsan
bibe. Ji ho vê yekê ji komek da xweya kirin.
Dema xêrnexwazan ev dil, xelkè ko dil û
guhên wan jehrandi bûn hêvotin, bi garanek
pale ù pêxas dirêji avahiya kongre kirin ù
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ketin hundir. Wan dixwast bi çavtirsandinê
daxwaza xwe bibin seri. Lê koma kongiè
tewiti bi derket; bi viridîqan ne lirai ù li ser
ramana xwe ma.

Pişti ko xèrnexwaz tevî pêxas ù sêwele-
kên ko li dora xwe civandi di avahiya kongre
da bi derketin ù ji hev belav bùn, kongre
xwast di destên nerind ù gunehkaran da lêde;

Eskerên hevalbendan pistî vegirlina Romayê ber bij'bakurgdiçin
û gund û bajaran ji elemanan paqij diivin.

da ko eareke din li kerê şeytên siwar nebin
ù tislèn holê nekin. Li ser vê ramanê bû ko
li welatê Franseyê hikmê irfî danin, général
Pîşgiro kirin hakimê eskerî; da ko dûvê gelac
ù fesadiyê di ber da bibire. Bi vê bû ko car
mirov ji serekên xèrnexwazan ji welêt bi der
xislin, nefi kirin ù ji en mayî ji gelek avêtin
hepsan û agirê fesadiyê temirandin.

Dema serxwerabiyan dit
ko koma kongre bi viridîqan
ne tirsî û serê ço raveyl wan
kir, hînga wan ji çav dane
devê tifingê. Wan ji xwe ra di¬
got; ew daxwaza ko bi viridî¬
qan ne kete dest, hemîn de de¬

vê tiOngè bibe. Ji bo vé yekê
levdira xwe pêk anîn ù sibehî,
di bistê gulana 1795an da di¬
rèjî avahiya kongre kirin ù
ketin hundir. Wan dixwast bi
destè zorê daxwaza xwe bi
serekê kongre bidin qebûl
kirin. Lê serek, miroveki dil-
xurt, serhişk ù tewili bù. Tevi
qrên ù zirtezirta wan, xwe
sist ne kir ù bersiveke rast ne-
da dest wan.

Di wê naberê da yekî ji
lebatên kongre xwast ko wan
pêxasên zorbaz ji serek bi
dur xe; lê bi guleya sêwlekekî
hâte kuştin. Herwekî dixwas¬
tin çavê serek bi zitirandina
cendekê lebatê kuşti bitirsînin;
bi kêr û xenceran zitir zitirî
kirin ù heya kùçe û kolanan
rakişandin. Sêwelek kêm ca¬

ran li ber zilmè serî radikin;
lê gava serî hildan, dibin zalim
û zînatkerên mezintir!.. Di van
serxwerabùnan da jî tiştine
welê dikirin ko rûyê mirov ji
şerman diêşî..

Pişli ko kongre şeş saetan
di bin linge serxwerabùyan da
bè rùmet ma, leşkerê hikûme¬
tê xwe gihande ser ù bi devè
tifingan ew ji avahiyê bi
derxistin.

Li ser vê han kongre
xwast tola rûmeta xwe ji gelac
û nerindan bistîne; da ko
eareke din kes tiştekî holê
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dererê neke. Bi vê ramanê bû ko hemî serekên
serxwerabùyan girtin û pirên wan şandin ber
kêra celad. Herçî heval û arîkarên wan tev' da
ji çek û posatan kirin. Bi vî awayi hineki dinè
li serê koma kongre fireh bû. Êdi dikarin bi
dileki rihet ji bo cimhùriyeta nuh nîzameke
bas bînin pê.

Bi nîzama ko kongirê çèdikir, riya tevdan
û gelaciyê li ber neqencan dihale girtin ù
her tişt di destê hikûmetê da dima. Ev yek
bû ko yekitiyek di navbera hemî xêrnexwazên
Cimhûriyetê da anî pê û bi carekê ew rakirin
ser lingan.

Heke ev nîzam bimeşiya êdi dawiya
hemi levdanan dihat. Ji bo neyarên Cimhû¬
riyetê pêşiya vi tiştî girtin diviya bù; heke bi
mirina hemiyan bûya ji!.. Ji lewre zùka çil
hezar peya ji xelkê Parisè gihan hev ù di bin
serekiya mezinên çavekiri da xwaslin dîsa di¬

rêji avahiya kongre bikin. Vè carê ne wekî
hercar bi avêtina keviran ù qireqirê dé 1er

bikirina û vegerina mala xwe. Lê vê carê, bi
top û liling, saz ùawaz êrîşeke pèkhati bû; wek
leşkerê ko diçe qada şer!..

Gava kongre tevdîra vê tevgera han bi¬
hîsl, zùka pênç hezar serberz (nefer)ji leşkerê
nlzamiyê dane bin destê général Mino ù

vemirandina vê serxwerabûnê siaprline wî.
General Mino mirovekî qels ù nermik bù. De¬

ma pêşdarên serxwerabùyan tê va bi derketin
û dit ko bi her awayt ji leşkerên hikûmetê
pirtir ù xurlir in; bê ko serè wan bike, heya
seraya Tùyêriyê (avahiya kongirê) li pêş wan
bi şûn da vekişî.

Erê çiqas ko wê rojê tu şer ne bù ji,
heya tariya şevê, leşkerê Mîno tevi koma ko¬
ngre dorgirti man. OSMAN SEBRÎ

Eskerên ko ji wan re kumandos- dibéjin piştî
talimine dişwar dl xizmetine bizehmet de têne bi
kar êxistm. Klisa me eskerine kumandoc sani dide

DIYARI
Bo pisporê kurdî, xwediyê Ronahiyê

Milet ew erde ko sinorèn cliyarhebin
û mirovên wî wekî êk bin û nîsbeteke
sabit û bo yèktiri bixebitin; heval, dost,
xûn û jinên hev in.

Divè mirov milet bipê. Çinkû eger
berê xwe bideyne gelek delil heyin
ko welatî em hemî yèt doyin. Ev e, bo
te delikek ji yen ilrnî. Birayên délai,
demê cotyar diçit lové xwe bi axê ra
diçinil ev tov bi nav axê da rihên
dihopêt. Pistî çend demekî mezin dibît.

Ew bi çi mezin dibe? Ew mezin
dibît bi qeweta riha dilê wî erdî heta
dibîL dan. Paşê pişlî gehiştina vi ziraelê
lie cotyarê xebatker de bi dilkî xweş
xebilit ev xwarinê de bibe qewet, xûn,
hesti ù go.şl. Ev goştên he de sefyén de
hêzek şehwanî jê çêbît. Bi kemela ede-
l)i ev colyari de cite ser cihê jina xwe
û çend demekî ew jin de minit. Paşê de
Xwedê xelalekê detè jinikê. De zaroyê
xwe bi şirê memikên xwe peyawir ket.

Xortèn délai, hon ji bîr nekin, şîrê
vê jinika he, ew jî her ji hêza erdî ye.
Çinkû ew ji wê xwarinê dixwet ya ko
babê zarokî xwariye. Pişt çend midekî
ev zaro ji de dest bi vê xwarinê biket,
wek bab û diya xwe.

Vêca diyar bû ko ev xort mezin bûye
bi hêza vê axé û welat bû sebebê inandina
wi ù me hemû mirovên li ser ^dinyayê.

Ey xort, axa, şêx ù zorzanên délai,
hon nikm! li raejikên xwe biken, ka wa-
cib di welat de çi ye? X. BAMERNÎ
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Ji Dlwana Cegerxwîn:

UE¥ w e ii n: k.
Pêşkêşî Diya Fezro -

Hey felek, felek, hey zalim felek,
Ka ew Kurdistan, ka bircên belek.
Min navê cenet, ji te bê minet;
Serbest û aza, va çùm cehenem.

Te mal ne da me, ka hecû zekat; '
Min ji te navê ev sewm û selat.
Bendèn qanùnan tev da çirandin,
Ka soza te wek isbet-el-imem.

Ev hezar sal in, t'em kirne ebid,
Te em xapandin bi wad û weid.
Qet ji min pê ve kes te nas nake,
Bavé te tirk e, dayka te ecem.

Her car kenarê me bûne neyar,
Berê me li te qirîn ù hewar.
Dengê me nnki; bo çi deyn nakî?
Bextê te ev e, ey çerxa alem.

Welatê me ye, xweş e Kurdistan,
Zozan û deşt e, tev bax û bistan.
Qenc e, xerab e, welatê me ye;
Bi me pir xweş e, wek baxê îrem.

Me tê de kuştin, egid ù gernas,
Me tê de hiştin, fêris û mêrxas.
Ser bextê te bê, ma em ne mêr in;
Nayê bira te, Guhderz ù Ristem.

Ka Ebù-Mislim, Sèrkùh û Merwan,
Ka Selahedîn, kani Kerim-xan
Ka ew begler û ew mir ù paşan;
Ka Bedir-Xan û ka kurên Ristem.

Ma ne hêja ye, em herdem ba kin,
Ax ù xewliyê bi ser xwe dakin.

Yan bibne dewlet; yan bêne kuştîn;
Yan dilxweş bimrin, yan dil bi matem.

Dermanè me ye xwendin û zanîn,
Xorlên xwendevan, têk de cegerxwîn,
Her bijîn, bijîn xortèn nûhatî,
Her bijî, biji Kurdistan herdem.

EY DEWLEMENDÊ SERBILIND
Ey dewlemëndé serbilind,
Ma te çiman ser daye xew.
Pir mal ù zêr û milk û gund,
Bo çi dix.wîher nan û dew.(l)

Carek li Ewropa biner,
Herçî xudan milyonê zer;
Gava ko tè roja welat,
Zêran didin merdane ew.

Raye li te îro xebat,
Ew jî digel te bo welat;
Çêkin dibistan ù civat,
Zarok bixwînin roj û şev.

îro xebat karê te ye,
Lewra ko sans yarê te ye;
Herkes di.bin barê te ye,
Peyvên te rast, yen min derew.

Dîsa ceger min bûye xwîn,
Din çù ji dest min, marne dtn;
Bo min welat şêrin û zîn,
Her şev li ser qîrên û tew.

[1] Seydal medhelokê gotiye: itNan à dew taş-
liya bi derew, nav û mast taşliya bi rast, nan û
şîr lastiga min. Ez dizanim, te ji ber kaflyê gotiye,
lê «nam û deWD.no xwarina dewlewevdan e; ew
qùtê min ù te ye. Ez gelek heji dewî dikim, 'niza¬
nim tu pê re çawan î? c. A. B.
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B Ê B K X T î texmîn dikirin. Xwezî işev li ser erdê xwe rastl
Serxên bihata; biketana pèsberê hev ù hew.

Şevek ya Zivistanê bû. Di pesarên Sipanê Xwedê kerim bù. Ma Çeçan di mêrani û seg-
Xelatê de berf qerisi ù bù bù kurşe. Berfê d:

bin reşikan de dikire xirçe-xirç ù deng
dida. Di bêlaneke rêlê de zilamek sekini bù ù

guh dida dora xwe. Ma di vè sevê de derketi
bù nêçirê, riya cenawireki dipa.... Belè zilam
bi çek bù; tifingek xisli bù bin çengè xwe ù

carina lê dinihêrt.
Ew, Çeçanê Bùbo, nèçirvanekî serdesle

bû. Lê wê sevè li nêçireke çarpê ne digeri¬
ya. Çeçan hêdika diçù; carina disekini, li
dora xwe, li erdê xwe temaşa dikir. Giliaşti bù
tixubên erdê xwe. Niho li ser wi birê erdê xwe
dimeşiya ko ji sê nifşan de di navbera mala
Bùbo û mala Siyehpùs de hi gels ù dchw bù.
Lê Çeçan zora Serxanè Siyehpùs hiri bû ù erd
ji xwe re tapo kiri bù.

Mala Bùbo ù ya Siyehpùs gelek peya ji hev
kuşti bûn; gelek xwin di zikèn hev de hebûn.
Çeçèn erd ji xwe re tapo kiri bù; tè Serxan
hêj berberî pê dikir. Çeçan mêrekî qenc bû;
lê gelek hisabê neyarê xwe dikir. Dixwest wè
bêxe rêzika şerîetê ù welê bikuje.

Peyayên Çeçên li ser tixubên erdê wi
kemin bû bûn. Hebù ko hinan dil bikira ko di
tariya şevê de derbasî erdê wi bibin.

Çeçan da bû rêlê û ji peyayên xwe bi dur
keti bù. Di nav daran re diçù ù ji xwe re

Birck ji siwarigèn fttsî di qada serê italyayê de

27

manivè de ji Serxên kengê kêmlir derketi bû.
Çeçên ev lişt texmîn dikirin ù her bi pêş diçû.

Ji e.şayê re bnki xurt rabù bû. Bayî çiqilên
daran dihejandin û berfa li wan li cidê diba-
randin. Çeçan ear-caran dixapiya ù digot qey
pèjina lingan kiriye. Paşê dizani ko bê ew
xapandiye.

Çeçan wextê bedena dareke kevnare li
xwe ba da; kele lier pozê zilameki. Zilamek!
pişk wek wi, hi çek ù şidihayi. Ew zilam
Serxan hi xwe bù. Ma Çeçèn jî ev lişt ne
dixwest, Xwedè miradê wî hiri bù seri.

lier yekî desl hiri bù tifinga xwe. Dilê
heryekî bi csq ù licwesa kuşlinê hillavêt. Her
du ji di yek likir ù ramanê de bùn. Ma bêi ko

.zirtê xwe bidin, ji hevûdin re lişleki bibêjin,
wel; camèran hevûdin bigerinin çawan bera
hev hidana.

Wè çi bigotina? Ma wexlê gbtinê bù. Her
diwan ji nivela hev dizanî. Avdin.., kuşlin...
ji hev safi bùn.

Çeçan ù Serxan di van milalan de bûn ko
dengeki ezmanan ew ker ù bêhi.ş kirin. Brùs-
kekê li dara ko her du neyar li ber bûn, da
ù dar kire çend perce.

Çeçan ù Serxan di bin qetên darê de
bêhiş, nixumandi ma bùn. Darê Çeçan li erdê

=^=====m=^ ras! kiri bù ù destê
_ - wi ê çepê di bin pista

wi de herisandi bù. Her¬
çi Serxan di bin şax ù

çiqilan de veşarti ma
lui. Bi lenê seri ù lin-
giin hela ejmiyan xuya
dikirin. Ji her diwan
ji xv, in diçû, lê ne miri
bùn, birindar bù bùn.
Tilingên lier diwan ji
şikesti bùn. Her du
neyar gelek nizingi hev
keli bùn. Deslê Çeçên
è serbes', digihaşte
Serxên.

Çeçan wexlê bi xwe
hesiya ù di xwe ani
der destê xwe li ser
serê xwe gerand û di
dilê xwe de got; ez hêj
ne mirinie ezè Serxên
bikujim, û çavên xwe li

- Serxên ba da. Serxan
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jl bihiş bû bù. Ramana Serxên a pêşîn ji ew
bù ko xwe bi ling bike û neyarê xwe bikuje.
Lê jê ji ne hat. Serxên bi ken gole neyarê
xwe:

Wey tu ne mirî, hêj sax i. Min digot qey
te cezayê xwe dîtiye. Digel vè hindê, (Çe¬

çan hinek sekini, disan kenî ùjpês ve çù) belè
Çeçan kete cala ko li neyarê xwe kola; cala
ko li ser erdê dizî kola	

Serxên: Heye ko ez ketime çalekê. Lê ew
çal di erdê min de ye. Wextê peyayên min
wê bên ewê te wek dizeki di erdekl biyani
de peyda bikin.

Çeçên: Belê li ser erdeki welê ko tu dizê
wî yi, te ew ji me dizî.

Serxên midekî xwejker kir ù pasê got:
Te digot ko peyayên te wê bên û me

ji bin daran derînin. Yen min ji li pey min
in. Ewê xwe bilezinin ù beriya yen te bigehin
me. Ewê min ji bin van şax ù çiqilan deri-
nin; lê tiwê di bin wan de bimini, heta ko
rih terka bedena te bide. Sibe ezê peyan bi-
şlnim mala te da ko xatirè xelkè te bistînin;
serdana miriyan tistek! miqedes e.

Çeçên: Ferz e tu dibêjî ko peyayên te be¬

riya yen min xwe bigehinin me. Wextê min
terka wan da; min ji wan re got ko terka
şopa min nedin û ji dur ve dldevaniya min
bikin. Heye ko niho peyayên min bi diyarê
me ketine ji 	

Serxên: Bila bên, hema min bi ling bikin,
tu û peyayên xwe, ez bi tena xwe; heta da¬

wiyê emê serê hev bikin.
Her diwan dizani ko peyayên wan ne

dikari bùn zùka li (ser wan vebin ù kesi ne
dizani yênkè beriya yen ê din wê bihatana.
Lê ji qehran ji rikên hev ve welê digotin.

Mideki dirêj xwe ker kirin. Di vê navê
de Çeçan li xwe xebiti ù ji berika xwe şûşeyek
derêxist. Di wê şuşê de çayeke darçin ù qur-
nefilê hebû. Çeçên çend qurtik jê vexwarin.
Xwina wi di rayên wi de geriya û ji nû ve
rih pê hat. Çêçên gote Serxên:

Ka ji te re, vê şûşê bigire ù ji vê çayè
çend qurtikan vexwe. Tiwê pê çêbibl.

Serxên bi kin lê nihêrt ù got: Ji destê
neyarê xwe ne çayê, ava heyatêji venaxwim;
tu vexwe ji te re bi kerafi be.

Çeçan li neyarê xwe dinihêrt, dida eqilê
xwe. Neyarê wî mêreki qene bû; jê bêtir
tésiha, lê deng ne dikir, ne dida ber sistiyê.
Bi van mitalan dilè Çeçên nerm dibù; li ber
neyarê xwe diket. Çeçên hilanî, gote Serxên:

Cirano! heke peyayên te beriya yen

Polîsine eskerî vaporan veto dikin

tûo(/wcooco^coocoocoi«Kewwotootûocoocooca)cw«^tzwuZ!«»tflo«n

min hatin lu mîna dixwazi bike. Herçî ez min
fikra xwe guharliye. Heke peyayên min beri¬
ya yen te hatin; madam tu di erdê min de
yi; lu mêvanê min î. Divêt beri pêşin li te
fedkirin, te ji bin daran rakin û birînên te
derman bikin. Niho di bin giraniya vê dara
ko pê li min dike didim eqilê xwe û ehmeqi-
ya me dibînim. Ji bo axeke ko nesîba jê
ji çalekê ne bêtir e ev sê nifş in ko em
pev çùne, me hevûdin kuştine. Serxano, were
em ji vê gelsè bigerin ù wek cirarune qenc
bibin dost û hevalên hev.

Serxên di cih de lê venegerand, bih-
nekê ma ù paşê got:

Belê, sibe heke em dîtine ko li ser
hespên xwe ù li rex hev ji gundê xwe diçin
bajêr, ewê çiqasî li me ecêbmayî bimînin.
Ewê bibêjin yek ji mala Bùbo û yek ji mala
Siyehpùs çawan bûne hevalên hev û bi hev re
bi jê ve diçin. Wextê wê bibînin ko em wek
cîranine qenc bi ser hev de diçin û rojine
îdan bi hev re şahînet dikin ewê bibêjin
felekê fetlek daye jor. Ji xwe, cîranê qenc,
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heke em xwe bi xweli
hev ne hatin, ma1 kes f,
heye ko bikare me li n
hev bine. Belê, ma I
pêşiyan ne gotiye ko Û

xwîn bi xwinê nayête »

- şiştin, xwîn bi avê tête
şiştin. Ev berfa ko M

daran em lê şidandine J
çi aveke sar e. Ma
kîjan agir heye ko pê
venemire, kîjan xwîn
heye ko pê neyête şişlin.

Her diwan jî, xwe
ker kiri bû. Her du jî
di yek texmînê de bûn.
Heryekî di dilê xwe
de digot; xwezî peyayên
min beriya yen hevalê
min bihatana ù min
rùyê xweji cîranê xwe U
re spi bikira. 2

Ba hinek dan! bû.
Çeçên gote Serxên:

Me bani peyayên t
ko y
hi- né

xwe bikira, heye
deng hère wan; ba
nek danî.

Serxên got: Nakeve M

serê min ko > di rêlê
de deng bikare bere
dur. Herhal peyayên me R

di kemînê de ne ù em f
dizanin ew di çi niyelè u
de ne ù li hêviya kê J
ne. Digel vê hindê em $

dikarin biceribinin. W

Çend caran bani a

kesan kirin. Ji dengê T

wan pê ve tukesi li wan |f
venegerand. Hineki se- t
kinin û dîsa bang y
kirin. Çeçên digot, ez J
dengina dikim. Serxên \ 	 ^^
digot, dengê bê ye. -»--»-

Çeçên serê xwe hineki hilda û li
nihêrt. Ji neşkekê ve got: Ve ne, tên.

Serxên pirsi: Çend in?
Çeçên: Heşt nehek hene.
Serxên: Hingê ne yen min in. Yen min

heft peya bûn. Gelo yen te ne?
Çecên deng ne kir. Çavên xwe li sehwîrên

ko dihatin zelal kir û ji wan baneda.
Serxên pirsî: Ma kî ne?
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Di Çiyayên Skoçlandê *mde£dèrcke kevnare.

Çecên hêdika got: Gur in..doré

Sibetir peyayên wan di yek wexti de gi-
haştin cihê ko axayén wan li berfê teqini bûn.
Li ser berfê rêçine dehban û şopine xwinê
xwiya dikirin. Ji tifingên şikesti, qetên cilan
û ji kiloxên seriyan pê ve tu tişt ne dîtin.

Dihok: 15 Tirmeh 1944. BISARÈ SEGMAN
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XEBATKERÈ
HAWARÊ EVD1LEZÎZ GERM

ez ji te iiflekî bipirsim,

Beri çend rojan pexaliya jêrin di navbera
min û Xebatkerê kovarên me, Evdileziz Germ
de çêbù:

Evdileziz : Min divêt
destùr heye.
Ma çawan nîne, kerem bike bipirse.
Van nivisarên ko tu dinivisini û ez

rêz dikim ki dixwinin.
Kurdmanc dixwinin. Kurdmancênîraq,
Iran û Sûriyê.
Belê ez pê dizanim. Wextê min adrês
çap kirin, min tê de navine bi me
nenas û xerîb diline. Wek Mizgeft
Serê Kaniyê, Dihok, Bamretii, Brif-
kan, Kirmanfah. h.p. Ev çi nav in.
Ev navine gund û bajarine kurdî ne.

Min .

Min :

Evdil.

Min :

Evdil.

Min

Evdil, : Xwezî min ew ù xelkê wan bidilina.
Min : Ne xwe, tu cire naçî û wan nablnt?
Evdil. : Ji xwe min jl ev diviya bû; lê zmanê

min ne digeriya. Ji aliyê din ditirsim
ji vi ifî re wê gelek mesref blvêtin.
Hema tu xwe bigehîne nav, kudan û
hew. Wextê lu gehifti nav wan ewê te

bihewinin, qedrê te jî bizanin û herçi
arîkarî divêtin ewê ji te re bikin da
ko tu bikari di nav gund û bajarên
wan de bigeri. Ji xwe ji kurdên Cizîrê
tu hinekan nas dikî. Heçiyên ko tu nas
nakt ew jl, wextê vêjiivîsarê bixwînin
wê bizanin tu ki yi. Hingê ew jl destê
xwe bidine te.

Em li serê vê gotine man. Evdileziz çû
vîza Iraqê bibe. Ji ber ko dilê wl hebû hère
Iraqê û jê derbasi Cizîrê bibê. Lê ji ber ko
vîza Iraqê bi dest ne ket programa xwe guhart
ù rast bi rast berê xwe da Cizirê.

Evdileziz wextê hal
û ji min xatir xwest,
ji mi pirsi, heke min ji
Cizîrê liftek divêt.

Min got ê: Ez saxi-
ya xelkê wê dixwazim.
Gelek silavan li heval û

hogiran bike û ji Segda
Cegerxwîn re bibêje ko
ez her II hêwiya dîwa-
na wî me. Di wan rojan
de çapkirina diwana wt
ji miletê me re xizmet
û fêdeke mezin e.

Xwendevanên délai!
Evdileziz xorleki emîn
ù saxlem e; heçiyên ko
bixwazin dikarin ebona
kovarê jî bidin-ê.

XWEDIYÊ RONAHIYÊ

ESKERÊN BRÎTANl Dl PERAVÊN NORMANDIYÊ DE

Kiriyariya Ronahiyê
Ji bo Sùriyè 10 lireyèn suri Ji bo welatèn din lîrekî ingilizi ù nîv
Xwedî û gerînendeyê berpirsiyar : Celadet Ali Bedir-Xan. ŞamSûriyê

Directeur Prepriétaire: Djéladet Aali Bedir-Khan. D'amasSyrie
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DI VÊ HEJMARÉ OE

Kiso ù kîvroşk
Bi kurtî jîna min

Perçeyên cane mirovan

Qewraşa général
Nêçîra Berazan

Paris

Selahedîn

Napolyon

Kalèrîn

Ji lawan ra

Riya Ezmanan

Hindik Rindik
Cira Zanînê

Hinek jî Iïenek

Inqilaba sor a mezin

Çîrokbêj
Cegerxwîn

Bijîşkê Mîran

Silêmanê Ferho
Qedrî Can

Silêmanê Ferho

Osmaji Sebrî
Osman Sebrî

Bişarê Segman

Ihsan Nûrî
Pisporê Eskerî
Xeberguhêz

Herekol Azîzan
Yarîker

Q. Can

Çiroka kurdmancî:

KÎSO 0 KlVROSK
Carekê kiso û kivrofkê fert kirin golin;

ki beri giha fîlan giri ê mayî ewê fîlan iiftî
bid ê. Rabûn her diwa wilo tifaq kirin.

Kivrofkê go, ez bi linge xwe ewle me, çi
çaxê ko mi xwest ezê bigihim cilié nîfandagî.
Lê A/-) hema çawa, li hev hatin, ewî da rê ù

çû cihê ko goli bûn.
Axir kiso bi mefa xwe a hêdî giha cihê

malùm ù kivrofk li vir ç.êrî ù li wir av ve-

xwar û li dera ha raza.
Ji ber ko kivrofk, bi linge xwe ewle bû

bi vi awayi xwe ji bir kir. Carekê bi xwe
hesiya, gava bùye êvar, hema da xwe ù

ber bi cihê ko li ser fert kiri bûn bezi ù

çû, dit gava kiso li wir pal dage. Kiv¬
rofk pofinan bù lê if qediha bù. Kiso ew bi
sert bir. ,

M1ZGÎN
Dl'WANA CEGERXWÎN KETE ÇAPE

Kilêbxana Hawarê, vè paşiyê divana şairê
nie ê milî seyda Cegerxwîn xistiye ç." pê. Her¬
çend çap bi xwe rùyê çapkeran spî neke jî
dîwan bi xwe rùyê milelê kurd spî ù rûmeta
wî bilind dike.

Behayê wê pêne lîreyên sûrî ye.^Heq bi
posté ji xwediyê Hawarê re rêkin û dîwanê
jê bixwazin.
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BI kurtî Jîna min
Sala hezar û nehsed ù sê ez hatim dinyayê,
Bi navê siltan Sêxmùs ez çêbùme ji dayê.
Heta bûm sêzde salî li gundê me y Hesarê,
Jîna xwe min diborand paşê ji wê me da rê.
Bavé min ê rîsipî xwedî mirov û rùmet,
Ne mrovekï malgenî bi namûs ù bi xîret.
Ji tengasî, neçarî me ew gundê xwe berda,
Hatin Amûda rengîn, bavé min zû emir da.
Diya min a b.elengaz pêncî salî dilovan,
Salek piştî bavé min ew jî li wî bû mêvan.
Birayê min ê nîvmele ji alema rohanî,
Rast ù dirist çi bêjî ew tiştekî nizanî.
Wî pîreka xwe anî bê wijdan û bê mijî,
Bi gotinên xwe en cors, ew min bê derb dikujî.
Xwe.jka min a xwendewar bê insaf ù bê wijdan,
Ez reviyam hatim cem wê jî ez kirme sivan.
Geh li vir û geh li wê, min ezabek mezin xwar,
Ya El-lah û ya Xwedê paşê bûme xwendewar.
Jîna min ya kevnare îdî hatç.guhartin,
Tev xweşî û zanebûn heft ljejt sala hin bi hin.
Min des! bi kurdiyê kir peyda kirim çend mirîd,
Bi xweşxwan û reşbelek xesma piştî Şêx Seîd.
Pasê çûme Iraqê ji wê ez çûme îran,
Heçî kesê bidîma ji min dimane heyran.
Berî sala rehmetî bi car salan dilbirîn,
Di şi'rê de navê xwe min datanî cegerxwîn.
Min îcaza xwe sitand bi serbestî mêranî,
Ji nù keça xalê xwe ji Hesara xwe anî.
Bùm melayê Hasda jor cibepoş ù ser bi şa.ş,
Ji nù riya rast ù xweş bù ser jor û rêl ù kaş.
Min bi dûvê dinê girt, vîna wê ke#t dilê min,
Barê gund û ê kulfet, hemî ket ser milê min.
Basé hâte bîra min ko ez bibim xwedî gund,
Dilê min jî gole min gelek bas ù gelek rind.
Min ji axa Cizîrê du gund girlin kul ù xem,
Navê yekî Çèlek bû, êdî me kir Cehen-nem.
Di nav me de ne ma bûn ne axa û ne kêxwe,
Elo Çelo kum bi qut, min tev kirin wekî xwe.
Roja me gund ava kir kele raslêj mixtarî,
Gundên me bùn berberî dijminahî, neyarî.
Tevan girlin darên xwe bùne.weke gurên har,
Ji wî bextê min ê reş kurê I'olê bû mixtar.
Seimiyanê wî derew li ser wî bû berberî,
Wek Dùçeyê lalyanî pasê wî jî bi xwe de rî.
Xwedî mal û xwedî gund li bergîlê bû siwar,
Rê jê xiste mala xwe Tiro paşê bù etar.
Pistî ilmê xwe ê pir bûm Dodoyê qulingvan,
Bûm hevalê kum bi qui kurê Potê sermiyan.
Ev cihana xapînok hela me jê xwe nas kir,
Çi b'kim fêde ne maye emrê xwe min xelas kir.
Çima rastî dibêjim li nav dîna bûme dîn,
Heta binirim ji nù ve, xelk ê bêjin Cegerxwîn.
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M1ZGÎN
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jê bixwazin.

2 562

BI kurtî Jîna min
Sala hezar û nehsed ù sê ez hatim dinyayê,
Bi navê siltan Sêxmùs ez çêbùme ji dayê.
Heta bûm sêzde salî li gundê me y Hesarê,
Jîna xwe min diborand paşê ji wê me da rê.
Bavé min ê rîsipî xwedî mirov û rùmet,
Ne mrovekï malgenî bi namûs ù bi xîret.
Ji tengasî, neçarî me ew gundê xwe berda,
Hatin Amûda rengîn, bavé min zû emir da.
Diya min a b.elengaz pêncî salî dilovan,
Salek piştî bavé min ew jî li wî bû mêvan.
Birayê min ê nîvmele ji alema rohanî,
Rast ù dirist çi bêjî ew tiştekî nizanî.
Wî pîreka xwe anî bê wijdan û bê mijî,
Bi gotinên xwe en cors, ew min bê derb dikujî.
Xwe.jka min a xwendewar bê insaf ù bê wijdan,
Ez reviyam hatim cem wê jî ez kirme sivan.
Geh li vir û geh li wê, min ezabek mezin xwar,
Ya El-lah û ya Xwedê paşê bûme xwendewar.
Jîna min ya kevnare îdî hatç.guhartin,
Tev xweşî û zanebûn heft ljejt sala hin bi hin.
Min des! bi kurdiyê kir peyda kirim çend mirîd,
Bi xweşxwan û reşbelek xesma piştî Şêx Seîd.
Pasê çûme Iraqê ji wê ez çûme îran,
Heçî kesê bidîma ji min dimane heyran.
Berî sala rehmetî bi car salan dilbirîn,
Di şi'rê de navê xwe min datanî cegerxwîn.
Min îcaza xwe sitand bi serbestî mêranî,
Ji nù keça xalê xwe ji Hesara xwe anî.
Bùm melayê Hasda jor cibepoş ù ser bi şa.ş,
Ji nù riya rast ù xweş bù ser jor û rêl ù kaş.
Min bi dûvê dinê girt, vîna wê ke#t dilê min,
Barê gund û ê kulfet, hemî ket ser milê min.
Basé hâte bîra min ko ez bibim xwedî gund,
Dilê min jî gole min gelek bas ù gelek rind.
Min ji axa Cizîrê du gund girlin kul ù xem,
Navê yekî Çèlek bû, êdî me kir Cehen-nem.
Di nav me de ne ma bûn ne axa û ne kêxwe,
Elo Çelo kum bi qut, min tev kirin wekî xwe.
Roja me gund ava kir kele raslêj mixtarî,
Gundên me bùn berberî dijminahî, neyarî.
Tevan girlin darên xwe bùne.weke gurên har,
Ji wî bextê min ê reş kurê I'olê bû mixtar.
Seimiyanê wî derew li ser wî bû berberî,
Wek Dùçeyê lalyanî pasê wî jî bi xwe de rî.
Xwedî mal û xwedî gund li bergîlê bû siwar,
Rê jê xiste mala xwe Tiro paşê bù etar.
Pistî ilmê xwe ê pir bûm Dodoyê qulingvan,
Bûm hevalê kum bi qui kurê Potê sermiyan.
Ev cihana xapînok hela me jê xwe nas kir,
Çi b'kim fêde ne maye emrê xwe min xelas kir.
Çima rastî dibêjim li nav dîna bûme dîn,
Heta binirim ji nù ve, xelk ê bêjin Cegerxwîn.

28



PERÇEYÊN CANE MIROVAN
pistî serè I914-I9l8an sinhelê

çêkirina dest û lingên sinhî, bi
gotineke gelemper çêkirina lebatên
( iziw ) sinhî gelek ber bi pêş çû
bû. Jt mirovên seqet re yen ko
dest an Hngekî wan di şeran de
hati bû birîn an şkênandin, ji
pola, hesin û texte, dest û lingine
welê çêdikirin ko ew mirov bi wan
lebatên deskut ( sinhî ) ne bi tenê
diçûn, dihatin; dixwarin, vedixwa-
rin, lê li gora destxetên xwe bi îşê
xwe jî mijûl dibùn, dixebilîn û bi
keda destên xwe dijîn. Hesinger
bi destekî sinhî hesin dikuta,
xerat bi destekî hesinî dep û texte
dibirin h. p.

Ji aliyê din ji yen ko ji
çavekî dibûn re çavekî pîpoq
çêdikirin. Mirov bi wî çavî ne
didît; bi tenê kortika çav pê di¬
hate dagirlin û tenasiba rû yek

car xerab ne dibû. Cari ni jî ji
yekî difinbirî re ji goştêiulêwî
difnek çêdikirin. Perçak goşt ji
milê wî dibirîn ù bi difina wî
ve dikirin. IM vè emiliyatê de
milê birîndar çend rojan bi serî
ve girêdayî dima. Heta ko goştê
birî di diiinê de cih dibù û
xwîna ko tête difinê di vî
perçè goşt de digeriya.

Lê îro, tebabeta serê îro di-
ceribîne ji lebatên mirovên mirî
îstifade bike û wan lebatan deyne
sùna lebatên seqetan yen ko çav
dest an lebatekî xwv î din di şerî
de winda kiriye.

Berî çend mehan di Nûyorkê
de emeliyateke welê çêbù ko xelk
tev de lê ecêbmayî man. Jinikek
hebù; wê jinikê ji beriya deh
salan de çavên xwe winda kiri
bùn, Diktor resikén cavèn jinika

kor bi reşikê çavên mirovekî mirî
guhartin. Bi vê emliyalê jinika kor
sax bù û gihaşte bînahiya xwe.

Li gora pisporên emêrîkanî, ji
niho û pê de tebabet wê bikare
lebatên miriyan bi kar bêxe û wan
deyne sùna lebatên mirovine din.
Dibéjin ko ew lebat ji bedenên
miriyan bêne jêkirin ù di mcx-
zeneyên cemidî de de bêne hilanîn.
Ji niho de xestexaneke Nûyorkê ji
bo hilanîna çavên miriyan mex-
zenekê çêdike.

Ji aliyê din diktorên rûsî jî
di vî warî de xebateke zor dixe¬
bitin. Ji bo guhart ina lebatên
mirovan li ser heywanan tecrîbcna
çêdikin. Di miesesa Gorgî de, rabûn
zikê beqina vekirîn û dilên wan
beqan bi dilên beqine din guhar¬
tin. Beqên dilguhartî bi mehan ve
emir kirine.

Diktorên rûsî di eniya rohelê
de ji komen cendekan ;>ebfine
mezin bi dest xistine. Xwî:i:i wan
cendekan girtine û ew xv.in di
şûşan de hilanîne.

Bi vî awayî li şûna ko li miro¬
vên ko dixwazin xwîna xwe bidin
nexweş ù birîndaran bigerin,
xwîna miriyan li nexweş û bi¬
rîndaran şiringe dikin. Ji aliyê
din diktorên rûsî hestiyên kuştiyan
jî ji wan dikin û wan ji birîndarên
heslîşikestî re siwar dikin. Bi go¬
tinên din perçeyên cane mirovan
yen ko nema bi kêr tèn wek
perçeyên timobîlan yen ko şikestî
ne, bi pcrçeyine din diguhêrînin.
Bi tenê perçeyên timobîlan di
fabrîqan de têne çêkirin. Lê herçî
perçeyên canèn mirovan ji bedena
mirovekî din divêt bêne girtin.
Ji ber ko fabrîka perçeyên cane
mirovan li cem Xwedê ye.

Diklorèn rûsî û emêrîkanî di
vî warî de gelek lecrîban çêdikin.
Ha û damarên mirî ù kuştiyan li
mirovên zindi diteimînin. Bi gotine¬
ke diktorên zana dixwazin per¬
çeyên bedena mirî û kusliyan di
mexzenan de wek perçeyên timo¬
bîlan liilînin û wextê ko ji yekî
re gerek 'm perçekî jê bigirin û
H mirovê nexweş an birindar
bileimïn'n.

Kv îş îro di dewra ttcrîbê de
\.\ Ser ji ji van tecrîban re

a<ekî misaid e. Ji ber ko hero
i i ezaran kuştî dikevin destên

, .oran ù diktor dikarin bi wan
1 -ştiyan her tecrîbè bikin.

Bêşik, ev tecrîbeyên ha, piştî
şerîTêkiyên xwe en gihaştî de
bidin. BIJÎŞKÊ MlRAN
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Qewraşa Général
	 I «W«l i

Yek ji bajarên rûsi gên ko di vî feri de

deng dane; bê fik Smolensk e. Di Bihara sala
19ilè de elemanan Smolensk vegirli bû û jê
dirêjî Moskoyê kiri bûn.

Wexlê eleman nîzingî bajêr bû bûn, ha¬

kimê bajêr ê eskerî général Yasû bû. Serfer¬
mandarè eniyê jl merêfal Timofênko bû.
Tîmofênko bani Yasû kiri bû da kojê re ji bo
midafea bajêr lalimatina bidit. General çû bû
qerargaha merêfal û jê bi iallmetên gerek
vegeriya bû Smolenskê.

Wextê général vegeriga, kevaniya wî jê re
da bû zanin ko ji bo îfên malê keçikeke polonî
peyda kiri bû. Kevaniyê wesfê keçikè da bù;
général jl qim pê anî bû.

Dotira rojê général eskerên xwe wê ieftif
bikira. General bani cêriya polonî kir û çakêtê
xwe da-gê, da kojê re bikewine. Pifli nlvro
général çû bû nik erkanherbên xwe da ko
plana berevaniga (midafehe) bajêr ga ko ji
qerargaha merêfal Tîmofênko ani bû, ji wan
re bide zanîn. Wexlê général li plané geriga ù

ew pegda ne kir; hâte bîra wî ko plan di be¬

rika çakêtê ko jl bo kewandinè. da bû keçikè
de mage. Di cih de bani keçikè kir û çakéi jê
xwest. Keçikè çakêt ani, général bêrik seh kirin!
plan ne tê de bû. General bi kerb û xezeb li
rûgê keçikè nihêrt, Keçikè xwe tev ne da ù
ne lebitl ji. Bi xwineke sar yole général:

Min gelek bala xwe da ûllkirina çakêt.
Ez welê hêvî dikim ko général ji min razi ge.

General qtr kir û gole keçikè: Di berika
çakêtê min de kaxezck hebù; zû bêje te çi jê
kir. Bi tenê golina rasligê dikare le ji mirinê
xelas bike.

Keçikè disan bi xwînsargê lê vegerand ù

got: Min ne adet e ko ez bêrtkên xelkê lev bidim.
Ji lewre kaxeza ko cenabê général dibèje min
ne dltige.

General emri zabitên xwe kir, keçika polonî
seh bikin. Zabitan keçik çend caran seh kir!
lê bi ser wê de tiflek pegda ne kirin.

General bani kevaniga xwe kir, mesele je
re got û ew digel keçikè di odekê de bi lenê
kir da ko kevani ji nû ve keçikè hûr û kûr seh
bikit. Gelek ne bori qîrîn bi wê odê ket. Gene¬

ral û zabitên xwe deri vekirin û ketin hundir.
Kevani li erdê dirêj bû bù; ji difna wê xwîn
dihat; keçik jl berê xwe da bû derî û dikir

ko bireve. Teqlna fejderbekê haie bihtstin; keçik
li ber sêlûna deri keti bû erdê. General ew
kufti bû.

General beriya vefartina keçkê ji polîsa
sirî di heqê keçikè de raporek xwest. Piftt ye^

saetan polîsê rapora xwe berpeyt général kir.
Keçik ne polonî lê romanî bû. Beriya ko elema¬
nan dirêji Rûsyayê bikin bi du mehan keçik
hati bû Smolenskê û di kazînoke Smolenskê rfe
reqasî dikir. Ji ber ko keçikè bi awaki neqa-
nûnt cinsiyela rûsi girti bû, polisê da bû peg û
lé hûr dibû.

Ji aliyê din raporê dida zanîn ko keçik
pifli ko keti bû xizmeta général jt qutbiriya
xwe ji kaztnoyê ne kiri bû ù du caran qesta
wê kiri bû.

General emir da ko cendekê keçikè li ser
hisabê belediyê di gornistana biyaniyan de
vefêrin. Herçi rojnameyên bajêr mesela keçika
polonî nivîsandin û dane zanîn ko plana ko
keçikè dizî bû nema bi dest ket.

Pifli nivê fevê pasvanén gornistanê ji nav
lirban dengin bihtstin. Qeg hinan erd dikola.
Pasvanén gorn :,anê car pega bùn. Her car
derketin ûkeii : nav gorinan. Şeveke heyveronê
bû. Sê peya ù jinikekê hêdîka iirba qewrafa
général dikolun; derbek lêdixisiin, bihnekt di¬
sekinin û li dora xwe dinihêriin.

Pasvan pev fêwirin û elam dan kerekqna
taxé. Polîsan dor li gornistanê girt û berê
xwe da tirba keçikè. Peyayên ko tirb diko-
lan wexlê bi hatina polîsan hesigan dane
fejderbên xwe û agir kirin. Polîsan li wan
vegerand; bû fer. Piftî ko qederê nîv saetê li
hev xistin polis û pasvanan ew girtin.

Di tehqîqatê de jinik mikur hat û her lift
golin. Jinik bi xwe xweha qewrafa général
bù; her sê zilamên din ji litwani bûn û tev de
li ser hisabê Elmanyayê dixebitin û casûsî di¬
kirin.

Jineke digot: Me di ceridan de xiuendi bû
ko xweha min plan dizi bû û général ew kufli
bù, lê plan nikari bûn peyda bikirana. Min û
hevalên xwe me dizani ko xweha min kasce-zine
welê bi qimet di cihekî welê de vedifêre ko.na-
yèle bira tukesî. Ji lewre me dixwesl em cendekê
xweha min derînin û di cihê bi me nfts de
kaxezê peyda bikin.

Li ser vê yekê général emir da û cendekê
keçikè kelaflin. Plan di quleke welê de hâte
ditin ko Xwedê ew quia germ ji bo karekl din
afirandige. SILÊMANÊ FERHO
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bikira. General bani cêriya polonî kir û çakêtê
xwe da-gê, da kojê re bikewine. Pifli nlvro
général çû bû nik erkanherbên xwe da ko
plana berevaniga (midafehe) bajêr ga ko ji
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ew pegda ne kir; hâte bîra wî ko plan di be¬

rika çakêtê ko jl bo kewandinè. da bû keçikè
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keçikè kelaflin. Plan di quleke welê de hâte
ditin ko Xwedê ew quia germ ji bo karekl din
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NÊÇÎRA BERAZAN
Em di rê en bi devî û bi kelem re diçûn;

di gelek newalên kêr, di pir zinarên bilind,
di hevraz ù hevjêrên dur û dirêj re derbas
dibûn. .'T ez ù du hevalên xwe bùn. Sehên me
bi me re, tifingên me li mile me, rextên me
li pista me bùn. Destên me bi lepik, lingên
me bi goreyên rîsînî ù bi pêlavôn xurt nixumî,
bedena me bi çekên lekùz girêdayî bù. Zivistan
ù çele bù. Em diçùn çayè mancêlê, nêçîra
berazan.

Ev ne cara pê.în bù; gelek carè din em
bù bùn rêwiyên vè reyê. Nêçîra berazan, ji
me re bù bù meraq ù serguzeşlek.. me, ji vê
serguzeştê heweseke derùnî distend.

Bi roj, em dimeşiyan, bi şev jî em di
şikeftande diman. Piştî sê rojan, me nêzîkî
li armanca xwe kiri bû.. ber bi êvarê bû..
dinya pir sar bù.. em gelek westiya bùn.. lê
me nêzîkî li şikefta «govê» kiri bù.. gava em
bigihîştina şikeftê me zù ji xwe re agirek
dadaya, xwe germ ù rehet bikira...

Em, gihiştin ber şikeflê. Lê mixabin
şikeft, ji bextê me re, hilweşiya bù. Di wî
ciyî de tu şikeftê din tu ne bùn.. em, nikarî-
bûn, bi sùnde jî vegerin; di şevreşê de, di
wan 'rêlên bi kevir-kuç de bi rêveçûn ne
mimkîn bû.. tebayên kûvî ù derende jî bê
lied u'iek lnin (n m i.m'. nu \\\i da lui

latekê; cï pir teng bù, têra hewîna me û
sebên me ne dikir. Bi dişwarî me xwe bi cî
kir û me agirek dada.

Piştî şîvê bayekî reş dest pê kir., peşkên
baranê hatin.. her ke çù ba bêtir, baran zé¬

detir bù. Agirê me vedimirî, cane me şil
dibù.. em, ji serma diqefilîn. Sehên me jî,
diricifîn, teriyên xwe dikirin nav lingên xwe,
berên xwe ber jor ve dikirin, û kûr, kûr di
zùriyan. Xuya bù, înzara encameke xerab di¬

dan me.
Herke çù, şev, reş û tarî, ba ù baran

bêtir dibù. Tenê gava birùskan vedidan, me
kanî bù ber xwe bidîta... Em ditirsiyan ku
tebayên kûvî bi ser me de bigirin ù me şer-
peze bikin.

Nîvê Sevê ba kem bù baran sekinî.. ewrên
reş perce perce belav dibûn.. li cî ciyan histêr-
kan xuya dikirin.. xwîn ù taqet li me vedigeriya.
Lê qederek derbas ne bû, li sùna ewrên reş,
ewrên spî û bilind çêbûn; bê gûman ewrên
berfê bûn.

Bi destê sibê re lepe-lepe berf hâte xwar,
dinya ronî dibû; me kanî bû ber xwe bidî¬
ta.. Me xwest ko em, bêlan «merhele» kê bi
sùn da vegerin, ù berî felaketekê em xwe
bigihînin şikeftekê. Em li rabûnê bûn, keri-
yek beraz li me der bûn.. ew berazên ko
berê quncik-quncik ji ber me direviyan, vêcar
bai bù bûn û \ w dirêjî me dikirin.

Me, her sê hevalan
piştên xwe dan hev û
me berê tifingê xwe bi
wan ve kirin. Sehên
me jî-, ji me re dibûn
sîper; mîna pilingan
dajotin ser wan. Cen-

|i gek mezin û no di nav
me de çêbù.. berikê
me diqediya lê hejmarê
berazan, çiqas dihatin
kuştin jî, bêtir dibùn;
kerî, kerî dihatin gazî
ù hewara hevalên xwe.
Berf pêde dibariya..
bager û pùkek ecêb çê¬

bù bù, niva ne tenê be¬

raz, ji her çêşîdî kùviyên
derende xuya dikirin..

'/ Wan jî bi çavekî birçî,
dirêjî me û sehên me
dikirin. Êdî, berikên
me qediyan. Vêcar, me
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singuyên xwe bi ser tifingê
xwe ve kirin. Qederekî bi
dest-lepê jî me li ber xwe da.
Pas vê labê taqet di me ne
ma; em her yek li ciyê xwe
ketin. Beiv lier sê kùçikê me
hatin kuştin.. pa;ê her du
hevalê min. Kùviyan, cendekê
wan, bi erdê re dikişan, û di¬

birin. Ez keli bùm kortalekê..
berfli ser min lije bù bù.. ji
ber çavên kùviyan wenda
bù bùm. lier ko diçù berf,
li ser min bètir, barê min
giranlir dibû; min nikarî bù
xwe tev bilivanda. Lê vêcar
min ne sar bù; mîna di nav
kurkekî de bim, cane min
germ dibù.. bîna min diçi-
kiya.. di nav kefenekî spî ù

tebiî de, bèdî-hêdî dimirim..
hêvî ù çara xelasê ne ma bû.
Gava meriv li ber candayînê
be, hemî ser-halin ù serenca-
mê meriv mîna şirîtên sîne-
mayê li ber çavên meriv
derbas dibin, Di wî halî de
gelek tişl dihatin bîra min.,
mafir ev dengè ahengdarj ku
berî bîst û çend salan gava ez
biçùk bùm min, tim dibibîst:
cElahî heq... Mewlayî heq...
Bizayî heq...»

Ev dengê dcrwêşekî cil-kesk
bù; hersai, du-sê caran, ù

lier carêji nişkave xuya dikir.
Bejn-dirêj, csnier, rî-sor bù..
elbê wî kesk, kum ù xavika
wî kesk bù.. lizbiyek kesk
ù balagir di busliyè wî, keş-
kùlek ji g\\î/-.è hindê li milê
wî, çilakekî. dirêj ù ser-hesin
di destê wî de bù.. kùçe, kûçe
digeriya ù bi dengê xwè ê

ahengdar ban dikir: «Elahi
heq... Mewlayî heq... Rizayî heq.
re zarokên xwe dianîn.. wî jî
pîrozî di ser serè wan re

Di peravan de levgeru komandosan.

Eskerên hevalbendan ji vaporan dadikevin beja Ewropayê.

» Her kesî, jê
destê xwe î

digerand.. Mala
lier kesî mala wî bù; li lier cî kanî bû raketa,
li her cî kanî bù bixwara. Pîra min bi xwe
pir xatirê wî dizanî bû; père ù xwarin ji wî
dirîx ne dikir. Wî jî, destê xwe li ser serê
min digerand, bi dizî tistek dixwend û pif
dikir dora min.

Gelekan, ji wî re, digotin:
«Xalê xizir e.. ji nişkave xuya û ji nişkave

wenda dibe.. di rojekê de kane dinê hemî
bigere...,»

Di bin tebeqeyên berfê , de, hilma min
diçikiya, xwêdaneke germ ji la.şê min bider-
diket. Hingî bîrê wisan dihatin heşê min û
berge «menzere»yên welê dihatin ber çavê min.
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Ez, di nav muhîtekî dîndar de, xwedî ù

mezin bù bùm, baweriya min hebù ku ew
derwêşê cil-kesk, ew xocê xizir bê îmdada
min ù min ji mirinê xelas bike.. ew derwêçê
xwedî keramet ù xwedî mùcîzeku di rojekê
de kanî bù li dinê gişî bigere, kanî bù di wê
tengayiyê de bê hewara mirîdè xwe î kevin.

Ez di vê hêwiyê de bùm, dengek ji hatif
hâte guhê min, digot:

«Metirse, ez hatim», min li jor nêrî;
tebeqên berfê ji dîlina min re manî ne di¬
bùn.. min dî, ji jor ve murSekî gir, guş, guş
difire ù ber bi min da dikeve.. paşê li ber
min venişt.

Min, bi hêviya xocê xizir dilê xwe veja-
ndi bû; min digot qey derwêşê min î cil
kesk ù keskùlbi dest e.. mixabin murxekî
per-dirêj, sîng bi purt, ù ser girover ù ser
mezin bû..

Hingî hêviya min şkest; bê guman ev
murxekî berate «cenaze» yan bû.. berî ez bi¬
mirim, bîna min hilaniye ù hatiye cendekê

min bixwe. Lê murxè gewre, murxê pirhey-
bet ne ji wan murSên beratan bù; pençê xwe
î polayî, bi dilovanî, li ser serê min gerand
ù ez avêtim ser basikê xwe î hesinî û ez ber
bi ezmanan firandim. Êdî tirsa minji mirinê
ne ma bû; bi çavekî jîndar ù bi dilekî azad
min li dinê dinêrî..

Gava min çavê xwe vekir, min xwe li
ser basikê tu murxan ne dît. Ez, li mala
xwe, di nav nivîna xwe de bûn. Tixtorekî
cil-spî serê min bilind dikir ù bi kevçîkî der¬
man bera qirika min dida.. li rast ù çep du sê
merivê min bi tirs li min dinêrîn.. hêsir ji
çavê wan diherikîn.

Tixtor dikeniya ù digot:
Êdî, metirsin.. nexweşê me kefen

çirand...
Heşê min, hêdî, hêdî dihat serê min.,

ez ji bîst rojîde nexweş bûm.. nexweşiya
min tîfoseke giran ù bê eman bù...,

QEDRÎ-CAN

:-fâ^iââk^r
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PARÎS
DI NAV DU HEZAR SALAN DE BIYANIYAN
JI 2o CARAN BÉTin PARÏS VEGIRTIYE.'

Paris, bajarê abadîn, bajarê cira ù rona¬
hiyê bi destên zarowên xwe hâte xelas kirin.
Beriya ko ordiwên sondxwariyan bigehin
Parîsê, xelkê payîtextê sileh bi dest li vegerti-
yaran rabûn ù ew ji bajarê xwe derêxistin.
Bi vê hêncetê me dil kir vê bendê ber'peyî
xwendevanên xwe bikin.

Belê di nav 2000 salan de biyaniyan ji 20
caran bêtir Paris vegirtiye. Lê xelkê Parîsê
tucaran bajarê^ xwe di bin lingan de ne Lhişt
û hercar bi awakî biyanî ji bajarê xwe
derêxistin.

Beriya M. î. (mîlada îsa) bi 52 salan qeyser
Yûlyûs dirêjî bajarê golan kir ù piştî şerekî
no ù dirêj Lolîs (navê Parîsê ê kevin) zemt kir.

Di dawiya sedsala^ (qerin) sêzdehan de
împerator Diyoklîsan welalê golan qedimande
melîka Konstans KIor ù Lolîs jê re kire
payitext.

Di orta sedsala çaran de împeralorê
romanî Jùtyan ew vegirt. Di sala -365 an de
melîk Valentiyan Paris jê stand.

Di sala 451 ê de eskerên Etîla gihaştin
sùrehên Parîsê. Piştî 40 salî melîkê freng Klovîs
Paris vegirt.

Di orta sedsala nehan de falihè Norman¬
diyê Lùdbrùg sê caran dirêjî Parîsê kir. Qral
Sari yê ko bi Sarlê keçel deng da bù, bifid-
yeke giran Paris ji destê normandiyan xelas
kir. Lê piştî salekê normandiyan cardî dirêjî
Parîsê kir, ketin bajêr xelk talan kirin ù qesir
şewilandin.

Di sala 885 an de qebîleyine Normandiyê
e din dirêjî Parîsê kirin ù bajar qederê sô

mehan mihasere kirin. Piştî wê bi deh salan

qralê Germanistanê Oton kete Parîsê.
Li 9ê Çiriya-paşîn sala 1357 an ingilîz

ketin Parîsê û bajar talan kirine. Di sala 136CÎ

de ordiwên Edward, qralê Ingilîstanê gihaştin
dora Parîsê ù gundên doré talan kirin.

Di sedsala panzdehan de li Fransê serekî
ebli çêbù bù. ïngilîzan bi de. lê birekî girt û

li 24ê Gulanê sala 14!8an, cardi ketin Parîsê.
Di sala 1420 an de melîka îzayo deriyên

bajêr ji Hanriyê pêncan, qralê îngilîstanê, re
vekirin. Hanrî keça qralê Fransayê ji xwe re
anî ù bi vî awayî bù war sê texte Fransê.
Ji xwe bavé keçikè yanî qralê Fransê dîn bû.
Heta zemanê Hanriyê şeşan, kurê Hanriyê
pêncan hikmê ïngilîzan di Fransayê de dom kir.

Di wextê Hanriyê şeşan de qedîsa Jandark
rabû, peya dan dora xwe ù dirêjî ingilîzêu
ko li Eransê bi cih bùn kir. Bù şer û di sala
1436an de fransiz di bin emrê Sari Danjù de
ketin Parîsê.

. Di Gulana sala 1588an de eskeKn Hanriyê
siseyan, bi qesta derêxistana terefdarên
mala Gîz ji bajêr, Paris mihasere kir. Pistî
salekê qral di zikê Parîsê de hâte kuştin. Di
vê navê de eskerên Hanrî de Navar, Paris
mihasere kiri be jî piştre jê kişiyan.

Di sedsala 19an de Paris sê caran hâte
vegirtin. Di sala 1814an û li 316 Adarê ordi¬
wên Nemse, Prùsye ù Rùsyayê ketin Parîsê.
Piştî şerê Walêrloyê, yanî piştî şikestina Na¬

polyon, sal 1815, ïngilîzan Paris vegirt. Di
sala 1871an de, di wextê Bîsmark"de prùsiyan
Paris zemt kir. Lê ji ber ko fransizan tezmî-
nala ko ji wan hati bù xwestin di cih de dan
eleman gelek tê de ne man ù jê vekişiyan.

Vê carê li lié Hizêrana sala 19401 ordiwên
Hîtler ketin-ê ù qederê car salan tê de mane.
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SELAHEDÎN
5

DEWLETA SELÇOQIYAN
Ji ber têkiliya hin hadîseyên tarîxî ji jîna

Selahedîn ra, me tişlek ji halê dewleta ebasi¬
yan û kêliyek jî ji serên xaçparêzan nivîsî bû.
Ji bei' ko dewrana dewleta Selçoqiyan dikeve
pêşiya hikniê Selahedîn, divê em hinekî,
qene serpilkî, li ser halê dewleta selçoqiyan
jî bipey'vin.

Herwekî me di feslên berî vî da halê"
xelîfeyên ebasiyan goti bû, hîngê hikim keti bù
destên qumandarên tirk. Dawiya -xurtiya ser-
leşkeran û qelsiya xelîfeyan hikûmeta selço¬
qiyan anî bû pê. Ew dewleta ko ji sînorê
Efx»nistanê heya derya sipî xisti bù bin destê
xWe di welatê rohelatê da, nemaze ji bo îsla¬
man. qiweteke çak ù xurt dihale nasîn. Ev
-welatê dur û dirêj di bin hikmê melîkê selço¬
qiyan ê bi nav ù deng Melîkşah û wezîrê wî
ê jîr û jêhatî Nîzam-el-milk da bû.

Nîzam-el-milk bi zanîn ù dûrbîniya xwe
ew welatê mezin wekî hinguliskekê di tiliya
xwe da digerand. Dema wezîrê eqilmend dît
k0 dewleta Selçoqî li ser milên leşker ù zabi¬
tên ko'e û cemekexwer [bi rneaş] rabùye, ji bo
<ji fiev da neketina wê pir tevdîrên bas danîn.

Pistî ko destê ereb ù farisan ji hikim bi dur
xist, ji hêlekê hîmê hikim li ser rastî û dad-
weriyê danî; ù li hêla din dilê qumandaran
bi malbata Melîk.şah va girêda. Çi quman-
darekî ko bi karekî çak radibûn jê ra serdariya
kelehekê an bajarekî didan; ko vê yekê hez¬

kirina xebat û vekirina welatan dixiste dilê
wan. Bê Şik dawiya vê yekê digehêşte parve
bùna weUt di navbera mîr, qumandar û ser-
daran da. Nîzam-el-Milk va yeka han jî bîr
dibir û riya veqetînê, anê parvekirina welêt,
li pès dilbihewesên vê yekê bi hin tevdîr
digirt. Berî her tiştî lu mîr an serdar ji bo
demekî dirêj li ser keleh an wîlayetekê nedi-
hîslin. Ji vê pè va beri demê lu walî ù ser-
daran nikari bù dayîn bicivanda. Bi ser van
tevdîrên han da her gav nimînende û guh-
belên wî di nav welêt da kêm ne dibûn ûji
gunehekî biçûk ra çavên xwe ne digirtin. Çi
serdar an mîrekî ji rastiya wî dikelin şikê,
zùka baya Nîzan-el-Miik dikirin û wî jî ew ser¬
dar li cihê tê da radikir û dişand cihekî din.

Lê mixabin ko ev tevdîrên han bi Nîzam
-el-Milk ra çùn. Herçiyên hatin cihê wezîrê
zîrek û eqilmend bihayè van tevdîran nezanîn
û mîrek û serdar di cihên wan da hiştin.
Mayîna mezinan demekî dirèj li ser keleh û
bajaran destê wan û pista wan zexim kir. Heya
çù bi warekî welê rawestî ko wan jî di bin
destên xwe da mîrek ù walî datanîn û dayîn
û xwîk didan civandin. Çiqas ko bi vî awayî
hikmê selçoqiyan demekî dirêj dùm kirjî, vê
nîzama han gelek hêviyên serxwebûnê diêxist
dilê waliyan.

Heya ko siltanên Selçoqiyan e xurt bûn
hemî waliyan jê ra serî datanîn. Gava bi xurt
bùna waliyan qels bûn, serê ben ji destê wan
fililî ù ew tisté ko bav û kalên wan bi sed
sala anî bùn pê di demekê nîzîk da berî da
hilweşînê.

Dergehô malkambaxiyê di nav vê dewleta
mezin da bi destê serek û qumandaran ve bû
pêşiyê bi berberiyê dest pê kir. Her serek an
qumandarekî çav da heqê heval an berbère
xwe- Bi vê gelek gelş û qirên ketin nav
welêt ù tirsa hikûmetê ji dilê xelkê bi derket.
Riya dizî ù keleşiyê li ber neqencan vebû.
Ew serek ù qumandarên ko berê di deslên ne
qencan da lêdidan, bûn hévotker û pistmêrên
wan. Her yekî ji wan dixwast li dora xwe
heval ù bendewaran bicivîne. Di vê rê da jî
berberiyeke kirêt keti bû nav wan. Ev yek bû
ko rihelî di welêt da ïie hi.şt û kes ji can û
malê xwe ne bawer bû. Halê welêt pîs û
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nîzam tilxiro bù, tîcarel vemirî,
neçarî ù bélengaziyê ji nù va
serî hilda ù di her aliyê welêt
da, wek cendekê pirbirîn, avzê-
mên fesadî û gelaciyê vebùn.

Çiqas ko di nav van lihev-
ketinan da carcaran yek yek
destên xurt bi derdiketin ù
serekî hefsarê welêt di dest
xwe da digirtin jî, bi çùyna
wan destan dîsa halê welêt
vedigerî ser dùzana berê, heye
ko hîn xirablir dibûn. Ji van
destan ê xurlir deslê Nùredîn
Zengî bù ko paşiya sillanên
selçoqiyan bû; heye ko çaktirê
wan jî lê z::nîn.

Nùredîn jî wek siltanên
berî xwe en ko di nav wan
li hevkelinan da rabùbû, kesên
zana, mêrxas ù jêhatî li dora
xwe civandin û pê merkeza
xwe xurt kir. Di demekê ko
kesên jîr û jêhatî, mêrxas û
camêr, rast û xweyî rùmet,
zana û siya li erdê ne diman,
ne mikûn bû ko kurên Şadiyê
kurd ji wê keysê bê par bima-
na. Ji xwe Eyûb ù Şêrguh ji
demekê dirêj da keti bûn
xizmeta Nùredîn ù xwe gihandi
bùn payeyên bilintir. Tu şêw-
reke Nùredîn ne dibùn ko
Necmedîn Eyùb ù Esededin
Sêrguh ne di nav da bùna... an
ne gerîneiuleyê wê kirê bùna.

Bi vî awayî bù ko kurê
Eyùb Ûsif Selahei'în bê weft
ù dijwarî di sera ù dîwanên
padîsalian da çavê xwe vekir
ù bi rabûn ù rùnislina zanayên
dora wan riya jînê ù iiic/.inaliyê
nasî. Herwekî deslê jîna Xwedê
ew biçùkê ko li riya miliaciri-
yê hâte dinê-ù liavè wîdixwr.sl
bavètana, ji bo mezinatiya
welatekî fireh ù dirêj digiliand.
.li hêlekê bav ù mamèn mêr¬
xas, di rex \van da Lovenda
zana ù eqilniendan, ji bêla din
danişw< rî ù bogiriya siltan ù

weziran mîrê biçùk Selahedîn
kiri bù miiovekî mezin; an ji
bo mezinativê pêk tanin.

' OSMAN SEBRÎ
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DÎROKA
JlNA NAPOLYON

« Môrô Uq licfKiiriî tevgera xwo »

n bi cK'-t jin» xwe ve hirilc, hl »

it'eav min î kèmliiliii ye. "
Nftpolyou

- 12-
BEXTÊ ÇAK

Hîngê Napolyon Bonaparte ko
berê général bù, wê gnvê bè kar ù
xebat !i kùçe ù kolanên Piirîsê dige-
rî, hemî bi çavên xwe didîtln û agir
bi hinnvê wî diket. Wî qenc dizanî
l;q heke serxwerabrt serdest bibin de
şiîreş ù bcrdtlllberdiuioke mezin Iè-
keve nav welêt. Sjsiiya leşkerê géné¬
ra] Mînojî, ne ji elnmetèn xêrè bù,
Ew sistî bù ko hêla serxwerabùyan
giran dida xweya kirin.

Gava général Mîna tevî leşkerê
xwe li ber lehiya sBi'xwerabùyan bi
sùn da berve aeraya Twîleriyê vedi-
Ifijî, Napolyon jî bl lena *we li pê
wan kete serayê ù tevî guhdaran çù
hêreya (temaşa) qirênên (minaqeşe)
kongirê.

Evar bù, tariya Sevê bazikên
xwe en reş di ser bajarê Parîsê ra
vegirtin, Serxwerabû jî, pistî ko bi
Jeşkerê hikûmetê dilgeş bûn, hîdî
hev balav bùn ù her kes çù mala xwe.
Qenc bawer bù bûn ko gava sibetirê tifing
bête teqandin, leşker dest nabe xwe û lepekurt
jê nayê. Hînga kongirê dé qîma xwe bi
daxwazên wan bîne.

Napolyon heya saet yanzdehôn şevê guh-
dariya qir.'nên koma kongirê kir. Hîngê hemî
lebalan ji ezla général Mîno re qerar da bù
Û parastinu kongirê jî siparlin hevalê xwe
Baras. Baras ne mirovekî esker bù, lê gele¬

kî î jîr û jêhatî bù. Wî mczinatî ù giraniya
barê ser stoyê xwe bîr dibir û dixwast li ser
xwe rake. Dem i di nav guhdaran da çav bi
Napolyon kel, vegerî ser hevalên xwe û go¬

te wan:
Peyayê ko bikari be kongirê biparêze

ez dinasim. Ew zabitê korsîkiyè ko min ji
Tûlonê nasî bû. Ha î ev e di nav guhdaran da.
Hon dikarin pê bawer bibin.

Piraniya lebatên kongirê Napolyon ne
dinasîn. En ko navê wî bi vegirtina Tûlonê
ra bihîsti bùn, mîna dêwekî zexim di/ahîn. Lê
gava serekê kongirê xwast wî bibîne û hâte

vekişîna
hîdî ji

pêşberi wan, dîtin ko peyakî qels ù kiçik, û
çavên mirov nagire. Serekê kongirê jê pirsl
ù gotê:

Ma tu dikarî parastina kongirê bigirt
ser xwe.

Napolyan lê vegerand û gol: Erê.
Giraniya barê ko tu hildigiriye ser xwe

ma lu bîr dibî? I

Erê, ez bi temamî bîr dibim. Adeta min
e, çi liste ez li xwe bigirim herhal dibim serî.
Lê şertekî min heye, divê hûn qebûl bikin. Ew
jî ko kes lêkilî tevger û tevdîra min nebe û
ez di kirên xwe da î serbest bim.

Kongirê serbestiya ko Napolyon xwastî
dayê. Wî jî zùka di qişleyên rex Parîsê da
pêncî top anî li dor aliyê avahiya kongirê
(seraya Twîleriyê) daçikand û berên wan da
kùçe û kolanên ko digehan serayê. Heya sibê
Napolyon ling di bin xwe va nekir û her cihê
topan saz dikir û leşker diéxiste deverên
hewce. Bi birbanga sibê ra avahiya kongirê
ji kelehekê xurtir û zeximtir bû bû. Çarmedo-
rên wê, ji devên top û tifingan reş dikir.

Sibê zû, serxwerabû hatin wargehè berf
rojekê. Wî cihê ko leşkerê général Mîno ajoti
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bùnê. Û bawer bùn ko wê dîsa Mînoyê sist
li pêş xwe bibînin. Lê ne dizanîn ko générale
kiçik Bonapart dirêjiya şevê kara xwe kiriye
ù li benda wan dimîne.

Pi ş tî rojhelat çil hezar peya ji serxwera¬
bùyan di dorhêla serayê de gîhane hev û
dixwastin dîrêjî pêne hezar serberzê (Nefer)
Napolyon bikin. Gelekî hêvîkai" bûn ko wekî
roja berî wê çavê leşker bitirsînin û bi teqan-
dina çend tifingan hemiyan ji çekan bikin.
Dema gumrehê serxwerabùyan halan di hev
didan ù hîdî hîdî berve devê topan diçûn,
Napolyon qet xwe lev ne dida û dixwast hîn
pirtir nîzîng bibin û tifinga berê ew biteqînin.

Gava serxwerabùyan tu tevger û aridû ji
leşker ne dîtin, bê perwa dirêjî kirin ù çend
tifing jî berdane. Hînga Napolyon agirê top ù
tifingên leskerê xwe bi carekê berda pêsîran
wan. Agirekî welê ko li ber wî xwe ragirtin
ne karê tu kesî bù. Serxwerabùyan çiqas di¬
xwastin ling bi ber x.we din jî, bi mirinê ra
pevçûn ne tişteki hêsanîye. Piştî saetekê ji wî
çil hezarî car mirov li pêşberî leşkerê hikûmetê
ne ma. Napolyon bi vê jî 1er ne kir' û leşkerê
xwe li ser wan ne kîşand ù heya nava xani¬
yan rapeyî wan kir. Heya êvarê piraniya
çekên serxwerabùyan ji dest wan bider ist ù

paşê bi serdestiyeke bê hemla vegerî avahiya
kongirê. Li wir hemî lebatên kongirê hatin
pêrgîna wî ù jê ra rùmeteke mezin girtin.

oo-M-oo-*«-oo-m-oo-*«-<x>-««-oo-»«-<x>-m-<

MïùflWt^Wk*

Sibetirê ji milet ra dane zanîn ko générale
kiçik Nopolyon cimhûriyet parast.

Herwekî dema çinîna havila hemî kirên
Napolyon hati be; her kesî kirên wî en çak
dianîn bîra xwe ù digotin. Heçko Napolyonê
îro ne ê duh bù!. Ew générale ko ji leşkeriyê
hâte avêtin, bê kar ù xebat, rewş û rùmet di
kùçe û kolanên Parîsê da digerin mirovekî din
bû!.. An, xebalên ko di riya felat û serfiraziya
Franseyê da li Tolonê û çiyayên^Alpê kirî, hîn
nuh di xelkê û hikûmetê va dixewinîn. Mirov
dikare bêje ko cira Napolyon hîn nuh vèdiket
û şewla wê xwe dida xelkê Frenseyê.

Li ser vê kira Napolyon yarê wî Baras
kete hikûmeta gerînendeyan ko ji pêne lebalan
liate pê û général Bonapart jî kirin serleşkerê
hundirê welêt. Ev kar.ê nuh, karekî mezin,
bi rùmet ù pirmeaş bù. Napolyon bi carekê ji
jîna zivarî ù belengaziyê filitî ù kete jîneke
çak ù fireh. Bù xweyî qesir û avahî, berdevik
ù xulam, hesp ù erebe. Dema mezinên welêt
bihatana jmartin, êdî navê wî jî di rêza wan
da dihate xwandin.

Gava rê li ber Napolyon vebù ù bext berê
xwe dayê, berî lier tiştî diya wî haie bîrê.
Xwast ko de û birayên wî jî ji wê serfiaziyè
destkewtî bibin. Pistî demekî kurt çû Marsîl¬
yayê nik de, bira ù xwîşkên xwe; da ko bex-
tiyariya xwe bi wan ra parve bike. Di wê rojê
da Napolyon xwe ji gotina xwe kir xwedî. Ew

gotinên ko piştî mirina bavé
xwe ji diya xwe ra nivîsî bùn
hemî anîn cih, Hingê, di
dawiya reşbelekê da digot:

«Dayika délai; bihna xwe
bigire ù dest bide ser dilê
iwe. Halê ko îro em lê da ne
iî, xwe ragirlinê divê. Ji îro
bi sùn da emê bala xwe bidin
te ù qenciyên le bîr bibin.
Gava me kari bù hinekî
îrîkaiïya te bikin, emê bi
ivê yekê xwe pir bextiyar
Dizanin».

Çawan ko Napolyon di
.1er kar ù warî da bi gotinên
ave rabûye; ji bo de ù birayên
xwe jî bi gotinên xwe rabû
,ii ewrên zïvarî û belenga-
,:iyô en malkambax nema li
ner banê malbata Bonapart
rawestîn.

OSMAN SEBRl
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KATÊRÎN
çîroka Imperatora rûsyayè a m nav û deng

1
Niviseoan: S. A. Moreskwi

Wergereaan: Bişarê Segman

Générale min, tu qwitên me ne mane.
Pyêr; ev gotin ne rast e.
Sed mixabin ko rast e. Bawer bike ji

bo sibe tu xwarina me nîne.
Heke ji bo sibe qwîtê me hebiwa me

ew dikir qûlê du rojan û me du rojên din pè
derbas dikirin.

Générale min, nakeve serê min ko ev
tişt ji me re miqeder be. Di nav bajèr de xelk
ji nèzan dimirin. Herçî esker ji kèmzadiyê
gilî dikin.

Ma gelo ez jî gilî dikim?
No ez benî.
Ma cire ew jî wek min nakin.
Lê 	
Dostê min ê ezîz, qedera Lîtwanyayê

di nav destên me de ye. Heke Maryênbûrg
ket ûris de mizefer bibin. Ji lewre her roja
miqawemeiê di dilê me de imîda zeferê
vedijîne.

Générale min destùr heye ko ez bi
dilekî vekirî biştexilim. Tiştê ko ez dixwazim
ji générale xwe re bibêjim, hêj ew tişt ji devê
min dernekeliye ù bi guhê tukesi ve ne bùye.
Lê ev tişt rastî bi xwe ye.

De bêje heyran, ez guhdariya te dikim.
Divêt tu bi xwejî bizanî générale min

ko êdî tu îmkana miqawemetê ne maye,
Ma çawan ev gotin ji devê zabitekî

lîtwanî dertêt.
Belê 	 Lê divêt em bizanin ko dij.

min li me wer hatiye; em ketine bin mihasere.
Dijmin ji me bêtir û çekên wan jî xurtir in-
Di vî halî de em nikarin rabin berhicùmê;
Eskerên me en nizamî di nav bajêr de ne.Herç
çeteyên ko di çolê de digerin me tu hêvî ji
wan nîne. Di destên me de bi tenè firqa serlieng
Vladmîr Osbovîç maye, ya ko ji destên i risan
filitiy'e. Ew jî bi tena xwe nikare bera dijmin
bide,

Belê Pyêr, heq di destên te de ye ù lier
ti.ştê ko tu dibêjî rast e.

Tu hêvî nîne ko ji derve arikariya me
bikin ù ji me re erzaq bişînin.

Lê em dikarin ji xwedê hêvî bikin.
Belê em dikarin hêvî bikin. Lê nakeve

serê min ko Xwedê bi planên eskerî jî mijùl
bibe.

Lê dikare ji me re fikirine welê bidit
ko em bi wan fik'ran bikarin ji vî deravê
teng derkevin.

Heye ko em bikarin du rojên dn jî
miqawemet bikin.

Genêr.d hinekî xwe ker kir ù pasê gote
reîsê erkanherbiya xwe: Hingê di jiyîna min
de du rojên din mane. Ez tucaran xwe leslîmî
dijmin nakim. Êdî tu dikarî herî Pyêr.

Pişlî çend deqîqan milazimekî ciwan keti
bû qerargaha général. Nobetdaran jê re serî
dibirin ù pite lêdixislin. Milazim li deriyê oda
général da ù piştî ko ji hundir de destùr dan
milazim derî vekiri û ket hundir. Milazim
pâte lèxislù ji piyan sekinî ù got:

Roja te xweş bavé nvn.
Ya te jî kurê min. Gelo bi te re çi

xeber hene.
Xeberine neqenc.
Ji van gotinan mexseda le çi ye?
Mexseda min, halê ko em tê de ne. Em

nema dikarin li ber vî halî bisekinin. Xelk û
esker tev de di newmîdiyê de ne; nema dikaiin
tehemil bikin.

Tiştên ko tu dibêjî ez bi wan hemiyan
dizanim. Di deslê me de ji teslîm bùnê pê ve
tu çare ne maye, ne we ye?

General kêlîkê damayî ma; paşê serê xwe
hilda û gol: Lê halên newnîdiyê gelek caran
ji minovan re fikirine neadelî îlham dikin.

Ma tu çare heye ko em bikarin ji vè
mihasere xelas bibin.

No, em ji ûrisan kêmtir in, peyayên me
newmîd ù westiyayî ne. Em nikarin wan ji
bo rùmeleke xeyali wek pezan bidin şerjêkirin.

Hingê. . .

Hingê .... Ji me re rêke bi tenê heye.
Lê tişlê ko ez didim eqilê xwe ne îşe eskerekî
adetî ye. Jê re mêrekî qi-nc ù weletparêz di¬
vêtin. Mêrekî welê ko bikare bêperwa xwe
bike qurbana welatê xwe. Belè mirovekî welê
dikare me xelas bike.

Lawik serê xwe hilda, sînga xwe da ber
ù got: Ji bo xelasiya we'.êt peyayê ko tu dibêjî
ez im.

Heyhat kurê min, tu bi kêrî vî îşî nayî.
Jê re peyakî welê divêtin ko ûris wî nas nakin.
Heke me bikariya fermandarê ordiwa rûsî ji
ser riya xwe hilînin hingê ji me re mimkin dibù
ko em xetên mihasere bikelişînin û bi carekê
ù digel ordiwa xwe derkevin derveyî çenberê.

Ma tu dibêjî ko pê ûris xwe bidin pas.
No, lê wextê ûris fermandarê xwe

winda bikin berdiberdan wê bikeve nav wan,
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ewê xwe çaş bikin. Em jî, emê ji vê flisendê
îstifade bikin, emê xetên wê bikeleşînin ù
derkevin derve. Di wexlê şer de ji ordiwekê
re ne hêsanî ye ko ji xwe re fermandarekî
peyda bike.

Ma çawan yekî lîtwanî bikeve ordùgaha
rùsî ù xwe bigehîne fermandarê wê. Beriya ko
bigehe fermandar ew bl xwe wê bête girtin.

Bêle wî bigirin jî, beriya ko wê heps bikin
wê bibin nik fermandar da ko ew jê di heqê
me de pirsan bike.

Welê be ji weUê wè bibin hafa fer¬
mandar wê bèxin bin mihafaza hin c^.ker ù
zabitan. Ji milê din zabit wî seh bikin 11 çekên
wî jî jê bistinin.

Be'é rast e, lê heke jinikekê ev îş
girte ser xwe,

Jinikek, . . ma jinik bi çi hêncetê wê
derbasî xetén dijmin bibe.

Ma dîtina sebeban jJ tl^ftêk e. Heye ko
jinik çùye nav xetên dijmin da ko di nav
hêsîran de H mêr an li destgirtiyê xwe bigere.

Lê jinika ko ji bo vê yekê de biçe nav
dijmin, bikeve jî hafa fermandar nikare xwe pê
re bi tenê bike, bi wi re di xelwetê de bimîne.

Ji lewre ji me re jinikekê welê divêtin
ko ne bi lenê welatparêz û f. dakar bit lê divêt
di yek wextî de spehî jî bit. Da ko Mençikof
bi xwe dil bike pê re bi tenê bimîne.

Bi vî awayî wê blkbl'Ë wî bikuje 	
Belê, wê bikai'é. Divêt di Maryênbûrgê

de keçikeke spehî cesùr u welatpanêz bêle
peyda kirin. Ev jî ne îçeki hêsani ye. Dijmin
casùsên xwe xistine hela ber pozên me.

Ez jinikekê welê nas dikim.
Ew kî'ye?
Katêrîn 	 xwediya kantîna firqa piya-

dan adidowan, Keçikeke bedew, welaiparêz
ya ko lucaran nabe xayîna welalê xwê.

Ji min re qala mêraniya wè kirine; lê
min keçik bi xwe ne dîtiye, heke tujè ewle yî.

Lawik li bavé xwe vegeraed ù got: Ev
çend roj in firqa piyadeyan xêra navlèdana
Katêrînê ji piyan sekiniye. Jê pêve kes nîne
ko bikare vî îşî bibe serî.

Bila be kurê min, ez ji rastiya hikmên
te ewle me; bişîne pey l<eçikê

Katêrînê ! . . . vodka, vodka ....
Eskerên ko li ber deriyê kantîna Katêrînê

sekinî bùn bi vî awayî bang didan ù jê vodka
dixweslin.

Keçikè bi ken digote wan: Zarono, ka

perë . . .

Tu père bi me re nînin.
Eskeran digot: Katêrîn, divêt tu ji me re

bidî, divêt em vexwin. Em birçîtiya xwe bi
tenê bi şerabê dikarin, bixapînin. Wextê em
mizefer bibin emê heq bidin.

Bêşik, bêşik emê mizefer bibin.
Di vê navê de yekî bi dengekî bilind got:

Katêrin ma Maryènbûrg ne hêjayî şûşak
vodka ye?

Kat'rîHê berê xwe da wî xortê ko ev tişt
goti bù ù got: Li ser bextê min xebera te ye
îvan, lev de li siheta min vexwin.

Katêrînê xwe dahelande sendùqekê ù jê
sûseyek derêxist ù gote eskeran: Ji xwe jê
pêve ne maye jî.

îvan ji par re li hundirê sendùqê dini¬
hêrt. Katêrînê lê vegeriya ù got: Ma tu fehêt
iiàlu; ma kengê min derew li we kiriye.

Li min megire Katêrîn, heq di destê te
de ye; min qisûr kir.

Ez di te naborim ehmeq.
Katêrînê dengê xwe birî û berê xwe da

zabitê ko keti bû hundirê kantînê. Ew zabit
Fêdor bù. Fêdor gotê:

Divêl jin bizanin carina derewan jî bikin.
Ma çi li we qewemiye.

Tu tişl nîne, min bi van qehremanan
re yarî dikir.

-- Nizanim, lê gelo wext wextê yariyê ye.
Ma ne çêtir e ko em bi rùne bi ken

herin pêşiya mirinê.
Heye ko welê ye. Lezê bide xwe ù î$ê

van camêran biqedîne; min divêt ez bi te re
bişlexilim.

Esker ji piyan disekinin ù li hêviyê di¬

man. Kalerînô .sùse da wan; wan jî tisté tê
de zùka daxistin zikên xwe ù terka kantînê
dan. Di vê navê de giileyek di nîzingî kantinê
de teqiya. Fêdor gote Katêrînê:

Ûris dixwazin me bibi/dihînin. Lê na¬

keve serê min ko îşev bikarin rabin hicùmê.
Katêrînê lê vegeraud û got: Ma çi ferq

heye, lia îro, ha sibe.
Ne Katêrînê holê mebêje.
Ez li pêş xelkê ve nabêjimdizanim

ko pê manewiyata wan dişkêt. Lê herçi tu
kurê serfermandar, ji xwe ber dizanî ko saetên
Maryênbûrgê hêjmartî ne. Ancax micizeyek
dikare me xelas bike.

Keçikè ,vextê ev tişt gotin du hêstirên
germ di ser hinarikên wê re herikîn.

Fêdor got:
Sed heyf û mixabin ya Katêrîn ... Ma
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ëm nikarin ji bajarê xwe re tevdîreke xelaskar
peyda bikin.

Ez di vê riyê de cane xwe didim.
Ez jî, lê tu tişt ji min nayê; jê re jini-

kek divêtin.
Ev e, ez . . . .

Belê, ez jî li te fikirîm.
Min ji te gelek minel e; bêje min çi

divêt ko ez bikim.
Işekî dişwar e ya Katêrîn, ditirsim ko

ji bo milên jinikekê barekî giran be.
Ez ji tu tiştî xwe nadim pas ù ji tuke¬

sî natirsim.
Jiyîna te bikeve talùke jî .... te qenc

daye eqilê xwe.
Ne'hewce ye ko ez bidim eqilê xwe. Ma

çi qîmata jiyîna min heye; ma min mirov hene
min mêr an destgirtî heye; ma di vè dinyayê
de çiyê min heye? Tucaran jî ne hâte bîra
min ko ez ji bedewiya xwe îstifade bikini. Ez
xizmeta van eskeran dikim; lê bi min be ez

ji bo îşekî din hatime dinyayê. Belê bi lenê di
xizmeta welatê xwe de ez dikarim bi kêr bêm
ù pê bibim jinikekê din.

Hingê .... tiwê bikarî heri ù bikevî nav
xetên dijmin.

JBêşik 	
Û heke hewce bù zilamekî jî biluijî?
Ji xwe beriya niho jî min zilamek

ku.tiye. Hêj piçûk bùm, yekî dixwest min

Ko
bi-

Jinine ingilistanê di xizmeta^ welalè]xwe\de\talimina dibinin.
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birevfrie, min ew kuşt. Bêje' çi divêt ko kz
bikim.

Bi min re were, bavé min ewê hertiïtî
ji te re bibêje.

Kêlîkê li hêviya min bimîne, ez hatim.
Wextê Fêdor derkele derve. Katêrîn pora

xwe' edilend ù hinek podre li rùyê xwe
gerand ù da pey Fêdor. Di pey wî re bi ga-
vine eskerî dimeşiya. Guleyên dijmin li pey
hev dikelin bajêr. Qey dijmin bi halê wan
hesiya bù ù dixwest lezê bide xwe ù saetekê
berî saetkê bajêr bêxe destên xwe.

Gihaşti bùn qerargaha serfermandar. Fêdor
Katêrîn ji bavé xwe re da nas kirin. General
keçik da rùnistandin û ji kurê xwe re got ko
wan bi tenê bihîle. Gênêaal gole Katêrînê:

Te dil heye, lu cane xwe ji bo Lît-
wanyayê feda bikî?

Min hergav dil hebù; lê heta niho lu
kesî ev li^t ji min ne xwesli bû.

Ne xwe, heke min ew ji le xwest . . .

Katêrînê şlexaliya général birî ù got:
ez bikevim nav xetên dijmin û zilamekî
kujim . . .

Kê ev tişt ji te^re got?
Milazim Fêdor.
Belè rast e; navê mirovê ko tu bikuji

jî ji te re gotine.
No, ew tişt ne golin. Lê ev ne tu

xem e; ûris hemî weke hev in. -
General li ber vê

xwînsariyê hişmetkar
ma bû. Hinek sekinî ù
got: Ew mirov, ferman¬
darê ordiwa rùsî géné¬

ral Mençikof e.
B; Xwedê li min

xweş e, berî hinên din
ez wî /ilamî bikujim.

Lê divêt tu bi-
zanî ko bi vî îşî tiwê
t rka jiyînê bidî.

Herwekî min ji
kurê te re jî got, ne
tu xem e.

Heye ko tişlekî
din jî winda bikî ....
namùsa xwe.

Namùsa xwe.
Belê, ma tiwê

çawan bigehî çadira
général û pê re xwe bi
tenê bikî.

Madam di pişt re
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6zè wî bikujim, ev jî
ne tu xem e.

0 heke îşev te
Mençikof kuşt ....

Sibe wê min bi¬
din b.r tifingan

Lê heke me karî
bû em te xelas bikin,
hingê şan û şerefa din¬
yayê û malekî mezin
wê ji te re bit.

Tiştên ko lu di¬
bêjî ev hemî di ber
çavên min de bê
qîmet in. -

Bi kuşlina ferman¬
darê wan ordiwa rûsî
wê bikeve berdîberdanê
emjîemê ji vê firsendê
kar bikin û emê rabin
lK'rêrïsekê ù wan ji we¬
latê xwe derînin. Bi vî
awayî em dikarin bige¬
hin silheke şerefnak.

Ji bo îşeki ev-
çend mezin ji min 	
ewle yî.

Bi temamî.
Katêrînê bi dengekî xurt ù bi vên got: Bi

dilxweşiyeke mezin ez vê; we-îfê li ser xwe
digirim. Lê ezê bi çi awayî bikevim nav xetên
dijmin ù xwe bigehînim Mençikof.

Ev ne lu lis! e. Tiwê bi rahelî bigehî
heta qerargaha Mençikof. Bi lenê divêt lu tev-
dîreke welê pèk hinî ko tu bikarî bi gênerai
re xelwet bibî. Ji bo vê yekê jî divêt tu ji l.îr
neki ko lu spehî yî ù Mençikof liej detalan dike.

Di wê navê de général Mençikof di qerar¬
gaha xwe de zabitên xwe en erkanherb da bùn
dora xwe ù ji wan re digot:

_ ~ L' gora raporên ko mixabirên me en
sirî ji min re rêkirine, keleha lîlwaniyan a

paşîn ù asê di van rojan de ji xwe ber wê
bikeve destên me. Di kelehê de tu qwît ne
maye; xelk ù esker ji nêz û hirçînan gihaştine
halekî welê ko nema dikarin pê bidin erdê. Ji
lewre ji me re divêlin em li sùna ko li hêviya
kelina wê bimînin ù berî ko keleh ji xwe ber
bikeve em wê bistînin ù ala qeyser li ser
surehên wê daçikînin.

Kulnêrê pîr Orlof got:
Tiştê ko général dibèje qehremanî ye.

Ji fabrîkeyên Ingilîstanê: Fabrîkeke balafiran. .

balafiran saz dikin û pasê alelên din
Di vè fabriké de bedena
ti wan siwar dikin.
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Lê neyarên qeyser zehf in; heye ko em jiyîna
eskeivn qeyser bê zerùret bêxin talùkê.
Lîtwaniyên ko tengezûr bùne heye ko gelek
li ber xwe bidin ù kuştareke mezin di nav¬
bera me de çêbibe.

Belê rast e; lê li gora plana ko min
çêkiriye mixdarê eskerên ko divêt em fedà
bikin hindik e. Firqa piyadan di bin
perda ajîrô topçiyan de, wê berê xwe bide
tabyeyên bajêr en hember. Dijmin heta ko ew
nîzingî wî bibin û ji wan re bibin armanceke
eşkere bera wan nadin. Di yek wextî de fir-
qeke din ya ko di nav daristanan re û ji ker
ve vehilkişe jor, ji aliyê bakur-rohelê de dirêjî
kelehê bikit.

Ew der cihekî gelek asê ye û tê re
çùyîn ne hêsanî ye.

Belê,... lê plana min ne welê ye, her?
weki tu dizanî. Wextê lîtwanî vê hicûma ko ji
du aliyan têt de bibînin ewê bawer bikin ko
hicûma hember bîleyek e û hicûma rastîn
ji bakur-rohelê ye. Li ser vê yekê piraniya
eskerên xwe wê bişînin bakur-rohelê. Hingê
sê firqeyên din wê bidin pey firqa pêşîn û di
nav saetekê de Maryên bûrg wê bikeve destê
me. Xesareke sivik wê bigehe firqa pêşîn,

[Dlïinahîk di rùpelê 20 an de yd\
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Jl LAWAN RA
Lawol Tu dizanî cira em

hev nabînin; cira axa me reş;
esmanê me tarî ye?

Efrîtan pêşiya ronayiyê
girtiye.

Lawo, tu dizani cira em
nikarin hilmeke rahet bikêsin.
Em difelisin, dengê me derna-
kevê, dest û pê me nalipe.
Dêwin li ser sîngên me
rùnistine

Cira rùyê min zûr bùye?
Rast e, em hev dibînin. Roj
derketî, tavê li erdê daye,
gui û sosinan her der xenii-
landiye. Welê eva ronaiya ko
ez dibêjim ne ev e. Ev ro ra
dixwazim ko li demê ji dew-
ranê li ser kuçên bilind en
Agirî li nav agirê bomb û top
û tifing û mitralyozan ji rrav
birqe-birqê şûr û xencer û
rim ù nize li ser rùyê kefenên
sipî can bêzaran helalî; li ser
xwe xûnên çehîdan en sor ù

miqedes, şebîdên dîn ù mil
girtî. Di pey xwe ra ser sînga
hêşînatiya axa Kurdistanê danî
bù. Germiya tijavè toximè

azahî ra li dilê kurdan hêsîn,
kezebên neyaran qui qui kiri
bû. Xew ji çavên xasibên he-
qên kurdan ra heram, xorlên
kurdmancên bègovang ra
kiri bù.

Are, lawo are, ewê lavé
dibêjim ko tariya qrùna dilên
kurdan ra rakirî; çavê dila ra
ronaî da bû; toximè kîn û
neyartiya hev, ko dijniinên me
li vê tariya dil da çandî, hev
dû ra ku- tin didan ù ligel
xûnên pal; kurdên cahil ù

bêxember acur çêdikir; ximên
û hisarên koxikèn celai ù

ceberûtèn xwe mibkeni û bilind
dikirin; xöşkano!

Lawo! Ew ro ra dibêjim
ko bona helandin ù hùr hùr
kirina zencîrên zilm û dilê
dest ù peyên kurd helatî, dema
tewafa qebrên sehîdan en bê-
kêl, Şehîdên dîn ù milel xwarï
erdê bù bù. Li nav çengalên
dêw ù efrîlan giriftar bùye.

Babo, meger nikarin
eva dêw ù efrîlan bikujin', roja
kurdan dîsan lier l)i esman kin.

Lawo, tu zar î, eqlê le
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nagihîje; devê birîna dilê min
vemeke û xweyê pê wer meke.
Hîviya min ji Xwedê heye ko
rojek wê were, axa me jî mîna
axa cînarên me bi ronî be.

Babo, meger ( înarên me
dêw duşline, roja xwe derxis¬
tin. Cira kurd naqedînin. Me¬
ger wana ji kurd mêrxastir in?

Ne kurê min, mêrxas
nînin; aqil in; li her karî yek
in. Civata wan heye, bi hev
dişêwirin. Ne ko mêrxasî navê
nijadê me ye; nîşana me ye.
Lê li dinyayê ji kurdan mêr¬
xastir peyda nabin. Dayikên
kurd zarê xwe li çiyan û banî,
di newal ù deştan da tînin.
Çawan ko tev xûn tên dinyayê,
dema diçin jî li serî ligel xûna
xwe dialin; sor tên sor diçin.
Çavên kurdan da jiyîn ù mirin
yek e. Mêrên kurd ne bi jiyînê
şa, ne bi mirinê >.emgîn in.
Tenê li nav kevir ù kuçên
bilind, li newalên kûr de
xùyên hev ra girtine. Ji kuş-
tina hev ra zer jêhatî ne. Ji
en din xwe vedişêrîn; zù zù
xwe bernadin, dest bi tifing na-

. .^ j)ema |i0 lijrij^ er(j

: ii esman li ser serê
neyaran hildiweşînin.

' Kurdan mêraniya
* swe li deştên Xinûs,

Sarpêt, Diyarbekir û li
"eliyên Darahênê, Dêr-
>im, Midyat ù Botan, li
jax û daxên Sîpan ù

(4ginyê de nîşan daye.
Dema dil bikin pola
iihelînin, çiy;m diheji-
nin. 1 dî ecel û mirin
nikarin peşiya wan T)i-

ii in.

Çaxê hefl siwar û

an de peyayên egîd li
ère Kanîkorkê, li rasla

lieyazidê di bin teyroka
mitralyozan da rikêba
er mifrizdeke dijmin
irin, merof digo li ehda

sehaban de ye, weko
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Eliyê reş zilfiqar kêşaye
ber xwe daye koma
kafiran. Gava nèzik
bûn, mîna gur l<eti be
nav pez. Kumandarè fir¬
qê top bi timobla xwe
girêda, revand û welê
xelas kir.

Dijminan gazind ji
bextê xwe ù aferîn bi
mêraniya kurdan dikir.

Rojekê din, heft
mêrên boxé ê semkan
rikêba nêzikî car ted
siwar û peyan kir. Wan
heft peyan dijmin mîna
pez avêli bû pêşiya xwe
ù dajot. Kumandarè dij¬
min destùr topçiya xwe
da ser wan şêrên nêr
guleyan navêje, bi bê¬

bexti nekuje.
Heyf, lawo, ewan

Şêran bi temamî bi bê¬

bexti hatine girlin ù

kuştin. îro rùh - wan ê

pak li me dinilièrin.
Dinihêrin ka bibînin em
hêjayî fedakariya wan
in. Dinilièrin ka em
dikarin tola wan bigirin,
di riya wan de herin.
Beyda a azaliiya kur¬
dan ya ko wan vekiri
bù dîsa li ser six ù

dax û Kurdistanê
daçiqînin.

Ev jî bi tenè bi mêraniyê çênabe. Ser
zanîn ù pêkanîn ù girêdana dest ù peyê wan
dêw ù efrîtan jî divêl. Belè jô re esasên jêrin
gerek in:

1 Ji sivan ù gavanan hela mîrê mîran
divêt kurd bizanin ko brayên hev in; ji da ù

bàbekî çêbùne. Xùna wan yek, namùsa wan
yek, leesiba wan yek e, jiyan ù mirina wan
yek e.

2 Zanaî ù zor serkaniya xweşiyê ye.
Dan-zanîn esasê azaliiya milet e. Yek jê bi
xwendiné, ê din bi yekbûnê çêdibe.

3 Bawerî ù itaeta piçûk ji mezinê xwe
ra, şefqet û himayet û mehebeta mezin ji
piçûkê xwe re

4

hev

ti nicgiltiiiinc fondre de beza hespan çèdibin.

rabe. Bi hikmê şerîeta mihemedî herkes ji
kirina xwe mesûl be; bab, bira, pismam, etnar
ebeden tev nebe. Teesiba milî şûna teesiba
eşîrî bigire.

5 Hemû miletê kurd di dora civateke
milî de bigehe hev.

Dema ko ev tişt çêbùne berê miletê kurd
her bi esman e. Rûhên bab û bapîrên wan
Kiyomeis ù Temors û Cemşîd û Ferîdûn ù
Keyqubad û Erdeşîrê babek û Selahedînê eyûbî
û Kerîm Xanê Zend şa ye.

Armanc, ciyê bab û kalê kurdan ê kevin
û mezinatiya berê peyda kirin û tava kurd
di welatê Cemşîd de ji nû ve bi esman xistin e.

Lawo, te seh kir, ji min dibihure, Mvî
Navêjneyartiya eşîran ji navj kurdan ji te^ye. IHSAN NÛRI
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ri y a ézm;a;n:an
ŞEREVANt DI RIYA EZMANAN RE ÇAWAN

ESKER ÇEK Û POSATÉN XWE DIGCHKSSxiN

Di vl fert de guhastind esker û her texlît
çek û aletan bi balafiran û bi pirahi û ji bo
cara pêfîn di ferê girava Girîtê de çêbù bû.

Elemanan piftt vegerlina welatèn Balqa¬
nan ji Yewnanistanê xwe di riya ezmanan re
zer kiri bûn Gïrîlê. Di riya behirê re nikari
bùn biboriyana. Ji ber ko stola ingilîzî riya behi-
ran dipa. Hingê herkes li wê niivefeqiyclê ecêb-
magî ma bû.

Lê di ferê Normandiyê de wexlê heval¬
bendan berda beja Ewropayê; ingiliz û emêrîka¬
nî di vl ifî de ji elemanan geleki pêftir çûn ùji
wan derketin.

Ingiltz û emérikanigan xwe, ji mêj ve kar
dikir. Nemaze ingilîz ji roja ko Fransê
fikesti bû û eskerên britanî ji Dûnkerkê vegeriga
bùn, Çorçil li tevdtrina digeriga ji bo ko rojekê
vegerê Ewropayê.

Li 6ê Hizèranê britanî digel emêrîkaniyan
vgeriyane Ewropayê û bireki eskerên xwe di
riya ezmanan re guhasline

Dilê me hege di vê bendê de hin liflan, li
ser guhastina eskeran di riya ezmanan re,
berpeyt xwendevanên xwe bikin.

Eskerên ko di riya ezmanan re têne guhas-
lin du iexltt in:

1 Perafûttsl. Evên ha eskerine xweser
in; ji bo vê yekê têne talim kirin û ew esker
wextê balafir digehim ser erdê neyar deriyê
balafirê vedikin û digel çekên xwe, xwe tavê-
jin zikê ezmên û xêra siwana vegirti hêdîka
dadikevin erdê.

2 Eskerên di ezmanan re guhasti. Evên-
ha eskerên adetî ne, li fûna ko bi waslegine
din bêne guhastin, bi balafiran têne guhaslin
û piftt ko balafir datînin jê pega dibin. Lê ew
jl eskerine bijarlene û wan jî lalîminc* xweser
diline. Ji ber ko carina balafira wan datlne
orta neyaran ù hela ko hawara wan bê xeba¬
teke zor dixebitin.

Ji bo guhastina esker û çekan du celeb
balafir hene: yen adeti yani bimotor. Bi
wan çek û eskirine hindik têne guhustin.
Herçi ko ji bo guhastina yekinekan in,
tabûr, alayî, firqe h. p., ew balafarine bê

motor in, Balafirên biomtor wan ji par re bi
xwe ve girêdidin û di ezmanan de wan kaf
dikin. Bi gotinên din balafira bimotor lekomo-
tlv e, en bêmoter ji fergon in.

Icar li gora nizama balaflrvaniya britanî
tefktlata riya ezmanan bi awayê jêrîn e.

Ev ji eskerck c

çav. Ev eskerê
lepEskerekî bi dest

boke dike zinarekî qui bike, dîna-
li wî ke û wî berbewa bike.

28 579

Di cihine Ingilistanê en têvel (mixletif) de
ji bo guhastina eskeran balafargehin hene. Di
wan balafirgehan de balafir li gora karê xwe
lêk vekerine. Balafirên ko perafûtistan tavêjin;
yen ko balafiran kaf dikin û balafirên bê

motor.
Di rex wan balafirgehan de talimgahin

hene. Di wan talimgahan de perafùlist û
eskerên ko bi balafirê têne guhaslin disekinin.
Di ciheki ialtmgahè de ji balafirvanën bala¬
firên bê-motor ganî fergon, talim dikin.

Ev esker û balafirvan piftt "A-o geklnek
tallmè dibinin, digehin hev û pev re menawran
çêdikin, Ji wargehè xwe radibin û datînin
erdekî din. Bi vi awagi dahatina erdê neyar
diceribinin û hînî heukariyê dibin.

Wexlê herekelé hatige, balafirên fergonkêf
dikevin pêfigé; en bèmotor bi wan ve glrédidin.
Li en bêmotor esker siwar bûne û alelên wek
motosikl û limobiline piçûk ji li wan hatine
bar kirin. Fergonê bi balafirê ve\girêdidin
û balafir hêdl hêdî dimefe, pafê hêz dida xwe,
bi hewa dikeve ù fergona xwe ji bi xwe re
hilttne. Balafir û fergon wek qegtarekl trênan
di ezmanan de bilind dibin. Bi vi amayt
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ji her balafirgehê irêna
balafiran peg hev ji
erdê dibin û di ciheki
ezmanan de trên lev de

digehin hev û jê berê
xwe didin erdê daketinê.

Di navbera piloté (yê
ko diajo) fergonè û

yê balafira bimotor
tê.lèfonek heye. Wexlê
digehin di ser erdê. ko
esker dikin pega bibin,
lier du pîlolan bi
telêfonê bi heure xeber
didin, û di cihê ko li
piloté\ fergonè têt balafira
bi-molor tèla ko fergon
pê girêdagi ge vedike
û fergon bi tena xwe
datêt erdê balafira bi
motor vedigere warge¬
hè xwe.

Ji xwe beriga wan
bi çend saetan eskerên
perafûtist daketinê ù ji
wan re erd xwef kirine.

Bi her eskeri re ji
bo danekî an du danan
xwarin û ter cebirxane
hege. Herçi pilolên
fergon in, heke ji wan
hat, zùka vedigerin
wargehè xwe, da ko
fergoneke din bajon. Lé
heke ji wan ne hal ew
ji bi ferêvanigan re
pardariya ferî dikin . Ji
wan balafiran re, yani
balafirên bêmotr re
planor dibéjin. Niho
ko xwendevanên me zanin ew çi lift
jl emê jê re planor bibêjin. Pilot ji
diajoyên balafiran re iéle golin.

Bi wan eskeran re kefe ji hene.
kefan du wezlfe hene. Di deravên leng de

nav di eskeran didin, li fûna nexwefnêran
birînên birîndaran derman dikin û wexlê mirî
hebin kefetiya xwe dikin û dia miriyan
dibéjin,

Di pey wan re di planorine din de diktor
û dermanker û nexwefnêr tên. Bi wan re her
iexltt derman û aletên cerahiyê hene Di ciheki
de tavil emeliyatxaneyek saz dikin û bi emeliyata

#4

20

HGEH1NE QIvSIR Û AVAHIYEN SKOÇLANIJÈ
e, em birîndaran mijûl aibin. Ne hewce ge ko em
hemî bibêjin ko ev lift hemi heta erdeki fireh bikeve

dest, di bin barana gule û berikên dijmin de
Wan çêdibin.

Ev eskerê ko di orta dijmin de ge heta ko
di bejê an di behirê re bigehe ordiwa xwe
hewara wi di ezmanan re têt. Gelek caran
balafir bêt ko degnin ji jor de tiflên gerek ji
wan re tavêjin.

Di ferê Normandiyê de hevalbendan bi vl
awayi, di riya ezmanan re, firqeyine tekùz bi
her çek û tangên wan ve, guhasline erdê
Ewropagê. PISPORÊ ESKERÎ
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Dûmahîk ji rùpelê 16an

Di wê demê de nobetdarek kete hundir û

ji général re da zanin ko qasidekji Pêtrêsbûr¬
gê hatiye. Qasid nameyek (mektùb) ani bù.
Mençikof name vekir û gote haziran.

Mîrzano nameke imperalori.
Tev de rabûn, ji piyan sekinîn ù pale lê¬

xistin. Mençikof nama qeyser xwend. Qeyser
ferman dikir ko vegirlina Maryênbûrgê^bilezî-
nin/Génêral bi dengekî tejî vên û irade gote
zabitên xwe:

Divêt fermana qeyser îşev bête cih.
Li ser vê gotine zabitan terka général da

ù hemî çûn ser işên xwe. Mençikof di çadira
xwe de bi tena xwe ma û vekêş tantn xwe.
Ji çend rojan de gelek diwestiya.

Perên sevê en tari daketi bùn rùyê dinyayê.
Katêrîn terka bajêr da bû ù keti bû nav
xetên ûris. Nobetdarekl rùsî deng lé kir ù
got: Ew kî ye?

Katèrinê lê venegerand; pêş de çù, hela ko
riviniya agirê ko eskeran dada bù jê ve xuya
kir. Nobetdar eareke din got: Ew ki ye, bisekine,
an ne ezê agir bikini.

Katêrînê got: jinikekê litwani . . . No¬
betdar berê tifinga xwe li sînga Katèrinê rast
kiri bû. Dikir ko agir bike.

Katêrîn di cihê xwe de cemidî ma. Ji xwe
re digot: Ev hovê ha dikare min bikuje.

Wi eskerî bani zabitê xwe kir. Zabit digel
çend eskeran qedimi. Esker digot: Jinikekê
litwani.

Katêrînê: ma beriya niho we yeke din
ne diti bû, ehmeqino.

Ker be. ,. an ne..,
An ne . . . bi Xwedê tilike xwe bidi

min, fermandar beriya ko roj hilê te bi dar
ve bike.

Esker wek veciniqî bi xwe de qeliqî û
got: Tu kî yî, navê te çi ye?

Berî lier tişti min bigehîne général.
Tu dibêjî qey tu işê général nîne hema

wê bê pêrgîna te.
Ma jî kû dizanî ko ne welê ye?

Mêrik kenî ù got: ji dil lu ceşûr û bi vên î.

Katèrinê bi awakî welê xeber dida ko
esker keline dudiliyê û ji xwe re digotin:
Heye ko général li hêviya wê ye. Zebitê ko
qedimi bù neferek şand ba yawerê général
da ko je re bide zanin ko jinikekê litwani
hatiye heta xetên rûsî.

Neferê ko çû bû qerargahê pistî mideki
vegeriya û got ko divêt jinika litwani bibin
qerargahê. Zabit gote eskeran: we jinik vélo
kiriye.

Eskeran gol, no, me ew seh ne kiriye.
Katêrînê: Ez qebûl nakin ko ev wehsiyên

lia deslên xwe biiline min ù inin veto bikin.
Heke zabitên rûsi ji jinan ditirsin hingê ezê
xencera piçûk ya ko bi min re ye, bidime te
ù wexlè yen me dirêji we bikin lu dikari pê
berevaniya cane xwe bikî.

Zabit li mêraniya jinikê ecêbnayi ma bù.
Dev ji vélo kirina -wè berda ù gole jinikê.

Herlial, te mexsedek heye.
Min ji eskerên te re goli bû; ez di¬

xwazin général Mençikof bibinim.
Nakeve serê rnin ko wextê général

hebe te qebûl -bike, digel vè hindê ezè carekê
biceribînim.

Zabit li hespê xwe siwar bù ù berê xwe
	 da çadira général. Wextê
- =-= znkj[ |ce[e ça(Jira général

Mençikof jê pirsî:"
Te xêr e Eleksiyêf,
Tistek nine, jinikekê

litwani,
Jinikekê litwani, ji kû

I? fi çi dixwaze?
Ri s» c lialiyc liela xr-

ti'u me
bibine.

dixwaze général
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HINDIK RINDIK
WfiOO KÎLOMÊTIR Herwekî xwendeva¬

nên me dizanin elemanan birekî Sovyêtistanè
î mezin vegirti bû. Lê ordiwên Sovyêtistanè
en qehreman, dijmin bi şûn de vegerand û
erdê xwe ji ber lepên wî xelas kir. Ew erd
xerabe bû bû, piraniya xelkê wî jê derketi bû.
Niho xelk lê vegeriyane û bi arikariya hikûme¬
tê erdê xwe ava dikin. Hikûmet ji wan
xelkan re pez û dewar jî peyda dike.

Welatê ûrisan welalekî bêqeder mezin e;
digehe perê dinyayê. Hikûmetê ji her derên
welêt ji milyonek serî bêtir pez û dewarên
stùr dane hev. Ev pez û dewar li erdên
xerabebûyî bihatana leva kirin. Ji guhastina
wan re 90000 fergon û .qederê 1000 lekomolîv
diviya bù. Qederê mehekê Jî rêhesinên welêt
pê bihatana mijûl kirin.

Hikûmetê teşkîlatek anî pê û di 23 reyên
xweser re ew pez ù dewar di bejê re ajotin
cihên gerek. 250C0 şivan li wan keriyan guhdar
dibûn. Di 880 deran de beylarxaneyin hati bùn
saz kirin. Di wan beytarxanan de heywanên
nexweş dihatin derman kirin.

Bi vî awayî ew heywanên lia yen ko ji
milyonekî bêtir bûn ne bi tenê bi selamet
gihaşlin cihên xwe, lê bi rê ve li xwe zêde
kirine jî. Ev e xurtiya teşkîlalê.

RAHBE Beriya ko sondxwarî pê li beja
Ewropayê bikin balafirvanekî brîtanî keti bû
erdê Belçîkayê, nîzingî dêreke. Eleman pê
ne hesiya bùn; rahbeke dêrê balafirvan dîti bù.
Rahbê halaûrvaii anî dêrê, jê re destek cilên
rahban da wergirtin. Mêrik rojê çend caran
rih û simbêlên xwe kur dikirin ù bê deng di
nav rahban de digeriya.

Du meh keti bùn navê. Rojekê m'rikê me
di lîwaneke dêrê de rastî rahbeke ciwan û

spehî hat. Rahbe hi tena xwe bù. Mêrikê me
nciuerdi ne kir, hema lia/, da ù ji par re rah¬
be hiiiibêz kir ù dikir ko wè niai; bike. Hahbu
lê zivirî kulmuk li bin crzîna wî xis( ù bi
dengekî stùr gnl-c:

- Tn dihi ne pêr halî, ji niliii de lii xwe
nikari; e/. ji roja şei'ê Frunseyè do li hire me.

EMRÊ I11N HEYWANAN- Masiyiu hene
qederê 1.10 sali emir dikin. Kilik 10, se I I ù

herçî hesp hela 2.1 salan dijîn. Ilftt 200 ù fi|
qederê 300 salî dikarin emir bikin.

JI ÇÎROKEN YEWNANISTANA KEVIN:

Çlra Zanînê
Li wexlê berê milelek hebù, miletekî . mêr û

ciuanmêr, lê pezan, Ew mile! keti bû bin des¬

tên miletine din. Miletèn serdesl zllm û sitem-
karl lê dikirin. Miletê bindest ji heyina xwe
bêxeber, di bin ntrê milelén serdest de hero
belengazlir dibû. Lé miletê ji her iiftt bê hag,
bi belengaziya xwe ji ne dihesiyq.

Rojekê, pîrek ji nav wt miletê bindest rabû.
Pir li halê mtlelê xwe lemafa ktr; Il ser ne¬

xwefiya wî vebû, Kal rabû, elfabeyek çêkir û
mile! da xwendin. Wt plri II xelkê xwe pend
û firet dikirin û digol:

Zarono, li zimanè xwe miqale bin, pihêt
pê bigirin, hînî xwendin û mivîsandinê bibin;
qedrê zmanê xwe bizanin. Miletekî dil yê ko
zmanê xwe winda ne kiriye dimine wl hepsiyê
ko mifla zindana wî di destê wi de ye.

Belê, zimanê we hegtna we ge. Hon bi tenê
bi ziwapê xwe ji miletine din têne ferq kirin.
Û rojekê honê xêra wt ji hêstrigê xelas bibin».

Milet ji ga pîr kir, hlnl xwendin û nivî¬
sandine bû. Xêra zanlnê li her tiftên dingagê
hişyar bû; bi heyina xwe hesiya.

Belè, milet zani ko heta hingê di zindana
nezanigê a tari de pùgan dibû. Cira zanînê
dora milel bi ronî kir. Milel her tifl dilin.

Zorkeran di tarigè de li wl dixisiin, milel
ço ne didll. Lê gava zanînê hawîr bi ronî kir,
milet çogê zilmê di ser xwe re dit, ew girt û

Ù ew fkénand; berê xwe da deriyê zîndanê ù
jê derket. Ji ber ko, herweki pir goti bû, mifle
pê re bû.

Wegl ji wi miletê re ko zimanê xwe
winda kiriye. HEREKQL AZÎZAN

HINEK Jî HENEK
Pîrejinek di kûçeke Londrê de bi rê ve

diçù. Guregur bi ezmanan ketin. J nik tirsiha
ù li zêrzemênekê geriya, da ko xwe tê de
vê.êre. Yekî got-ê:

Xanini metirse, ev ne guregurên
Hîtler, lê yen Xwedê ne.

Dibéjin kq rojekê rojnamevaiiekî biyani Jl
serekwezîrê Mecarislanè pirsî:

Mêla hikûmeta we jî kê re çêtir heye,
ji elemanan )'Ç an ji sondxwariyan re?

Serekwezîr lê vegerand û got: Herçt ez û
birekî wezîrên min em mêldarên elemanan
ip. Hprçî ez û birekî wezîrên min en din' em
mêldariya sondxwariyan dikin.
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INQILABA SOR A MEZIN
Em cengê naxwazinl.
Me Qeyser navê!
Her bijî koma milel...

Di meha marta 1917 de bû; bi herzaran
pale û xelkê Pêtrêsbûrgê girûh-girûh, di kuçe-
yan de digeriyan ù ew pirsên jorîn bi hev
re ù bi yek dengî digotin...

Qeyser ù malbata wî ù zadeganan,- ji pas
pençereyan, li van komên rêncber, pale ù

cîwelekan dinêrîn, qeh-qeh dikeniyan û

digotin:
Zùrîua van seyan em gêj kirin..

Bi rastî jî Qeyser ù zadegan gêj bù bùn. Lê
ne gêjbûneke tebiî, gêjbùneke siyasî bû..
Ruyê wan, heke bi sextekarî dikeniya, dilê
wan bi rastî digiriyan, taya mirinê bi qirika
wan girti bù, text û bextê wan dihèjiyan.

Ev hal ne tenê di kuçên Petrêspùrgê de
çêdibû; li welatê Ûris, li her cî qewimî bû..
Pale, rêneber û cîwelekan azadî û serbestî
dixwestin.

Mîna her derê, li Ûristanê jî milet tebeqê
tebeqê bûn: Zadegan, bajarî, gundî, pale,
rêncber, cîvve'.ek	 Bajarî ( bùrjawzî) tebe-
qeyên navîn, zadegan tebeqeya serdest,
pale, rêncber ù cîwelek bindest bûn.
Zadegan bi keda wan dijiyan, bi keda wan
zewq û sefa derbas dikirin, her çeşîd cewr
û cefa li rêncber û paleyan dikirin.

Di bablîska nozdan de cara pêşîn, Karl
Maks derket meydanê ù ev nîzama civakî..
nîzama tebeqeyan [a tewş qebûl ne kir, û
fikrên xwe en marksî pêş ve ajot..

Karl Maks, digot «însan e, xwîna ku di
damarê wau de digère, giş sor e.. kes xwe¬
diyê xwîna kesk nîne û heqê tu kesî tune
bi keda xelkê bijî, û ew kes bi xwe bê kar
û bê èmel be..»

tnqilaba Fransa a mezin (1789) jî, li ser
bingehekl wisan çêbùye û ji wê rojê ve, pozê
zadeganiyê hatiye şkandin û her kesî lezela
azadî û serbestiyê tam û fam kiriye.

Mizglnbelav «mibeşir» ê fikrên marksî
û qehreman û fermandarê înqilaba bolşê-
wlkl «Lenîn», navê wî ê rastî «Vladmîr Ilitş
Ilyanof» e. Di sala (1870) de, li (Sïnbirsk) ê

hatiye dinê. Ji roja ku bîr biriye, fedaiyê aza-
dl ù insaniyetê bùye ù di vê rê de bi şev^.bi
roj, mejiyè xwe, bi dest û lepên xwe xebitiye.

Inqilaba (1917) an ku di Ûristanê de

çêbûye, ne înqilabeke ji nişkave bû, ne jt
mùcîzeyek bû. Na ew, berê dara ku «Lenîn»
ji sî salî ve candi bù.. Zadê tovê ku Lenîn ji
salan ve li zeviyên Ûristanê belav kiri bù.. Di
zemanê ku nîrê Qeyser hustiyê wî ù hevalên
wî ba dida.

Lênîn hêj hevde salî bû ji darilfinûna
Qazanê hâte qewitandin. Çima ku têkilî ni-
mayişên sewrewî bû bû. Di wê salé de birayê
wî ê mezin «Aleksandir» jî hâte bi dar ve kirin.

Lenîn, pir ji xwendiné hez dikir, nema¬
ze pir bala xwe dida kitêb ù fikrên Karl Maks
ù ji wan fikrên civakî hîn bù cara pêşîn ki¬
têba xwe' a bi navê «Mesela gundiyan» nivîsî
û ji sala 1893 ve li Pêtrêsbûrgê dest bi karê
xwe î fermandarî kir.. Berê xwe da siyaseta
iştirakiyê ù berî her tiştî xwest ku karê pale¬
yan rêz û xêz bike.. di^ navbera sala 1894-1898
de, partiyek iştirakî demoqratî çêkir ù fikira
înqilabê, bere-bere, belav kir. Rojnameyek
bê îzin jî derdixist. Paşê hâte girtin û nefi-
yê Sîbiriyayê bù.. hetanî sala 1900 li wir ma.
Li wir jî ji xebata xwe ne dima.

Piştî» ku ji menfayê vegeriya teva du
hevalên xwe «Martof» ù «Tobrîs.on» ji Ûristanê
derketin ù çùn, li mehcerê teva «Blîxonof»
ù « Aklorê » ù « Fîra Zasolîts » rojnameyek
bi navê « îskera » yanî pirîsk derxistin.
Paşê çùne, Brùksêlê. Li wir jî hewîn ne
kete wan, rabûn çûn Londrê dubirî «ixtilaf»
ket navbera civata «îskera», bûne du partî.
Bolşewîk û Menşewîk 1 . . Lenîn serekê bolşe-
vîka ma; bi navê « lîriyod » yanî ber bi pêş
rojnameyek derxist. Di ( 1905 ) de Lenîn ve¬

geriya Ûristanê. Di wê salé de li Ûristanê hemî
ûkii" ù nezeriyatên inqilabê ketin meydana
emelî. Di meha çeleyê pê;în de li Moskoyê, di
bin fermandariya civata soviyêtan îxtilaleke
miseleh çêbù; deh rojan xwe li ber leşkerên
qeyser ragirtin ù pê re şer kirin. Menşewîka ev
îxlilala bi xwîn û agir ne dixwestin; wan jî
hevaltiya qeyser û bùrjwan dikirin.

Di sala (l'.)07) de, Lenîn, dîsa inecbùr
bù, ji f'rislauê bi derkel. Sala (1912) de,
L-jiiiu ji xaliçya-.siuorè Ûrislanê-dest bi cidalè
kir. Gava cenga mezin di sala 1911 çêbù,
isarelôn ixlilalê bètir xuya kirin ù l'êlrêsbùrg
dida veciqandin.

Di sala (1917) de îxlilala îşlirakî li Ûris-
laiié, di bin feniiandariya parliya bolsévîkî
ù Lenîn de xuya kir. Eve serê diroka werge-
randina zadegan ù sermayedaran, serê dîroka
heq ù rasliyê, serè dîroka azadî ù serbestiyê..
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INQILABA SOR A MEZIN
Em cengê naxwazinl.
Me Qeyser navê!
Her bijî koma milel...
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Di meha Adara wê salé de, paleyên
Peh'êsbûrgê girêv. ù nimayiş çêkirin, li
kûçeyan bi snd hezaran digeriyan û digotin:

« Em qeyser naxwazin... Em azadiyê
dixwazin. . . Her bijî koma milet !,., »

Di serê meha marte de agirê îxtilalê gur-
tir bû; qozak û Ieşkerên ku qeyser dişan-
din ser nimayişkaran, teva wan dibûn û bi
wan re, li polîsên qeyser dixistin . . Êdî,
reyek li ber qeyser ma bû: ji texte xwe îzê-
rîn daketin I

Bi daketina qeyser, derbeke mezin li
iqtisad û idareyên pê cengê ù li rùyê zade-
ganan ket. Ixtilala Marte, tenê bi destê gundî
û Ieşkeran çèbû . . piştî beşt mehan ixtilala
çiriya paşîn dest pê kir. Vêcar li her cî bol-
şêvîk serdest bûn . . di bin serdariya Lenîn
de hikùmetek bolşevîkî çêbù. Hingî bajarî
«Bûrjwazî» an jî, di bin serekiya prens Lifof
û Mîlikof de hikùmetek çêkiri bûn. Di Nîsanê .

de, Lenîn programa xwe ya ji deh madeyan
belav kir. Ev program, mîna bombeyekê teqiya.
Di pişt re Ixtilala çiriya paşîn dest pj> kir, Di
îlonê de Lenîn, dixwest dawiya her tiştî
bîne. Lê di meha çiriya pêşîn de, lier tişt
safî ù paqij kir. Imperatoriya ûrisa xùnxwar
û xedar hilweşiya, li dewsa wê yekîtî û bira-
tiya miletèn sovyet çêbû...

Di nav heşt mehan de nav ù dengè fer¬
mandariya Lenîn bi ezmanan ket. Di salên
pasîn de. wacibên Lênîn bêtir ù mezintir

bùn. Lê mixabin mirinê ew ji wan bê par kir.
Piştî Lênîn, Stalîn bû fermandar û sere¬

kê welatèn sovyêtan. Ev merivê polayî roj bi
roj welatê sovyêtan kire bihuşt, ji miletèn yè
derê re, her çeşîd refah û bextiyarî bexş kjr
û dike. îro li Ûristanê, herkes, li gorî xebat
û karê xwe, digêje mirazê xwe . . herkes
azad û serbest e. Yek nikare li ê din cewr û
cefayê bike ù'yek nikare bike dû xebata è din
bijî,. Mezinatî û biçûkî bi bav û kalan nayê
qiyas kirin, tenê bi xebat û têgîştinê..

Di nav miletèn sovyet dp yekltiyek u
girêdanek yekta heye. Miletèn biçûk û me¬
zin di hiqûqên qewmî û dînî de qandî b,ev

in. Her milet bi zmanê xwe dipeyive, dixwî¬
ne û dinivîse..

Kes nikare dîn û qewmiyeta ê dintehqlr
bike, ji bona vê cezayên mezin têne dayin.

Li welatê sovyet de çend gundên kurd j!
hene. Ew jî, ji her heqê xwe en qewmî û dînl
îstifaê dikin, Di her gundê kurd de dibistan û
kolxozêBkurdî hene, rojnameyek bi navê «Riya
teze» li wir derdikeve. Em bi dilxweşî diblMzin,
darilmielimîn ù liseyek, encimenek zanisUyê
jî hene. Libatên vê encimenê, salé, bi. sedan
ù ji her çeşîdî kitêbên kurdi dinivîsin^û didin
çap kirin, Daxwaza me, ji bona wan ev e; Her
tim peşveçûn û serflrazî I Q. CAN

Ji 1)0 Sûriyê

Kiriynriya ïionnhiyê
lirpyèn suri. Ji ho welalèn din du llroyon ingilizi

Swmli ù Hciinnid'.-.vé lirri"! a>.-ir ; Cikidct Ali licdji-X;in, Şiuii-Sûriyii
Diieclcui- Prcpritiiairc: Djéladt-L .\:(li liedjr-Kliau. Damas Syrie
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