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Ihiii..!
Li gor muxabîrên me, hin belaşçî an bi gotineke

din hin rûtan dest danîne ser Mîrkutên me! Em diza-
nin ew kî nel

Her çiqas nîyeta wan xerab nebe jî, bi vî awayî
ew mala Mîrkutê çortan dikin.

Ji ber ku li gor redaksiyona Mîrkutê ya ekono-
mîk, bêtirî ji % 6 0'ê kovarê ketine destê van be-
laşçî û rûtan .

Navê van belaşçî û rûtan derbasî arşîva îstîxba.
rata Mîrkutê bûye .

Mîrkut dil heye ku di hejmarên dahatû de lîste-
ya van kesan peyder pey çap bike!

Yê ku naxwaze navê wî di "lîsta reş" de derê,di.
vê zûka li xwe mukur were. .!

Birayên Rût !

Mîrkut bi tu paktan ve, an bi tu dewletan ve gi
rêdayî nîne. Sermiyanê wê seraser keda helal e.

Rûtino !

Kedxwirî kedxwirî ye . Çi dolarek, çi deh dolar
çi jî milyon dolar.

Ji kerema xwe re hediyê Mîrkutê pêre-pêre bidin.
U vê yekê jî zanibin ku Mîrkut heta sax be,ewê li
dijî her şeklên kedxwirîyê mucadele bike.

Bi silavên me yên delal,
Bimre rûtîzm, bijî keda helal.!
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ÇEHD GOTIN

Ev e, jinare 2 jî derket.
Belê, derket! Jê hêsantir tiştek nîne ku mirov bibêie

"derket". J
Belam, wê yekê, hun werin ji me bipirsin, ku bi çi ha

lî û di bin kîjan şertan de derdikeve.
Bi >20tin Q nivîsandinê nabe, ancax "kovarçî ji halê

kovarçîya fam bike !". Yê ku nedîbe, nizane.
x x x x x

"Wekî hun jî dibînin, kalîteya vê j imarê baştir bûye.
Teb'en mesrefa wê jî ! .

Me dixwest ku em bi rengîn çap bikin, lê mesrefa wê
gelek giran e. Yanê derdê me pere ye. Ew jî tuneye!

' Ger xvendevan ji alî ekonomîyê de bikaribin alîkarî
ya me bikin,wê wextê derxistina bi kalîteya herî başti
rîn aîdî me.

Alîkarî jî, ji dolarek ta nizam' çend dolar dibe.

Ji der ve bo me gelek nivîs Q karîkatur hatin. Lê
me tenê cîh da nivîsên du kesan;Hesenê METE û KURDO.

Hevalên din divê li me biborin Q bibexşînin.Me di
xwest ku yên wan jî bête çapkirin, belam gelek jiwan
pir siyasî Q xav bûn. Hinek jî ne mîzahî bûn.

Jixve me dîtina xwe di nameyên ku me ji wan re
şandî de diyar kirîy^.

Di vê jimarê de me rûpelên Soranî hinekî zêdetir
kir. . . . .

Me dixwest em rûpelên Dimilî ji zede bikm, le ji
dervevî pêkenînekê tu tiştekî din î mîzahî bi dest me
neket'. Em hêvîdar in ta jimare 3 emê bikaribin rupe-
lên Dimilî jî zêdetir bikin.
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Me di jimare 1 de gotibû ku îsal (1985) emê tenê
2 jimareyan derxin. Va ye me herdu jimareyên xwe jî
derxistin.

1986'an de jî emê çar jimareyan derxin. Ji ber ku
îmkanên me yên ekonomîk tuneye ku em ji mehê an, ji
du mehan carê yekê derxin.

*****

Tiştekî din jî,
Em wan hevalan pîroz dikin ku ew jî bi navê

ZENGIL kovareke mîzahî derdixin.
Em bi vê yekê gelek kêfxweş in. Em hêvîdarin

serkevtî bin.

Bi silavên me yên ji dil Q can^
bimlnin di xweşiyê de.

Berpirsiyarê Kovarê

PÊKENÎNEK-

DIROZIN

Yekem:
-Lew bîre da çît dekird?
Duwem :

-30 sal lemew pêş seetekey bawkim kewte em bîrewe
minîş emro der imhênayewe , ke çî zor çak îş deka!

Yekem:
.-Itica ewe çi ye! Min bawkim xoy 30 sal lemew pêş

kewte her em bîrewe, ke çî dermanhêna (me derxist)
hêşta zindûwe !

Duwem:
-Ay, lew diroye!
Yekem:
-Diro niye! Bawkim le bîreke da seetekey bawkitî

qurmîş dekird!!! >
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NAMEYEN XWENDEVANAN

Me pênsed(500) name ji
xwendevanên xwe girt.

Gelek sipas j ibo xwediyê
nameyan.

Ji van pênsed nameyan emê
tenê duduyan(2) çap bikin.

Ji ber ku 499 name hema
hema wek hev hatine nivîsîn.
Tenê yek ji wan cihê hatiye

nivîsîn. Lê ew jî ne ku ji
Mîrkutê re hatibû şandin, ji
hevalekî re hatibG, lê~j i ber
orîjînalîteya wê, em wê jî
wekî nimûne çap dikin.

Nameya yekem ku ji nav499
nameyan hatiye hilbijartin e_

ev e:

name
"Mtrkut geh-işte min, zor

sipas. Bi rastvn hun kareki'
gelek baş dikin.

Ev yekem oar e kw kovareke
weha derdikeve. Ez we p-Croz
dikim.

Zor sipas ku hun jiho we-
lat dixebitin.

Ciyê M-irkutê di xebata we_
latparêztyê de bi rasttn ne
oiyeki: teng e.

Bi rast-C hun xebateke hê-
ja dikin û xebata we hêja ye
û hêjayvya xebata we giranbu_
hay-iya wê hejatir dike.

Her kurd pê dizane ku me
ji mêj ve bêrvya tiştekî we-
ha dikir, axire em gehiştin
mirade xwe.

Ji kerema xwe re jimare 2

ji min ve bişînin. Sipas.
Bi silaven min yên germ-tn

Biraye We

i
STOCKHOLM

bersiva me:

nameya duwem

Zor sipas jibo ku tujî
welatparêz î.

Em te jî pîroz dikin.
Bi rastî tu jî gelekî

hêja yî. U her weha hêja-
yîya te jî ji giranbuhay_î
ya te xuya ye .

Lê,bavê mino, qurban,
heyran, her du çavê mi,ez
bi gorî, heyrana te . . . ma
ji te tirê ev kovar bi ka
yê derdikeve. Ma tu niza-
nî ku di sedsala bîstan de
her tişt bi pera ye?

Ma tu zanî ku her Mîr-
kutek bi çend dolarên Ame
rîka dibe mal.? ~

Eger tu j i kerema xwe
re çend dolaran têxî nava
sipas û silavan û ji me re
bi rêkî, emê bêtir kêfxweş
bin. '

Em dolarî te dikin.
Bi dolarên me yên germîn

"mîrkut
"Bismi'lla ,

. Beri-ya ku dest bi mektûba
xwe bikim, silavên xwedayê'a
temtn Zi ser we be. ~
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Têm oavê piçûkan, destê me
zinan maç dikim.Hun çdwa ninf
Baş in?îşella 'hun baş in . Ger A
hun li min bipirsin ; hemd-.ot- ^
sin şukur ji xwedê re ez başim
hema bila sihheta we di oî de
be,bo min bes e.Tek meraqa min
hun in . îşella hun jî ba.ş in

Eêê, çi dikin , çi nakin? Çi
hewadîs hene, ji min re binivî
sin.Li vê derê hewadîs mewadîs
muhîm -tuneye , dunya sar e.

Merivên me giş çawan in? Kî
zewioîye , kî mirîye, kî maye .?
Zadê îsal çawa ye,çêve çawa ye
pez çawan in?

Ji kuv-xalê xwe Evdo ve piv
pir silava dikim,- têm destê wî
û têm hev du çavên kurê wî Elo.
Birayê min Mihyeddîn oawa ye?
Li wî , 1i jina wî , li bûvayê
wî , baoanaxê wî û aîvanê wan
bol bol silava dikim.

Wekî din jî li mevivê me g__
şa, 1i ye ku ez nasdikim û, nas_
nakim, li hemûya pivv pivv si-
lava dikim.

Ê ku vê mektûbê dixwîne , ê
ku guhdaviya wê dike ,li hemûya
silava dikim. JJ

Wekî din jî,ê ku min ji bî- ^
va kivîye navê wan binivîsim', vl
li gişan silava dikim. Dîsa ê
ku li min dipivsin û mivaqa min Jj'
dikin 1i gişa silav dikim. ^

Beviya ku mektûba xwe biqe- Ji

i;

%

i
i
i
i
i

-PEKENINEK-

i
dînim, oaveke din 1i we gişan
yeko yeko silava dikim, têm
destê mezina, çavê piçûka va-
dimîsim. J\

Emanetê xwedê bin. \»
-îmze- tfk

..Çeneqqele A
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-Be amade kirdinî Kuvtemuxbîrî
MIRKUT her 1e baregey xot da-

KIN T~T KURT
dengUhas	

Paksî çû Amerîka.
Li Almanya Federal beşê Enstîtuyê vebû.
Mellê ME. . . bi AÎDS'ê ket.
K.M. Doktora xwe f irot .

Romana Ewko derket.
Rêgan neket.
Dolar ket .

Seyda kuxya .

Newroz îsal j î tê .

PEN-KLUB li endamên nû digere.
Berbang wê indî ji mehê carekê derkeve.
Jiyan zehmet e li Afrîka Başûr.
Melle:"E jî tiji bûme" .

Romana Ewko xelata NOBEL'ê neGTRT.
Li Swêdê hejmara zarokan zêde dibe.
Çîko li Stockholmê hat girtin

Çdu sal berê bi darekê de mîstibû)

Le Ciyatî Bawkî
Pol îs :

-Temenit çend e?
Kurr :

-10 sal.
Polîs :

-Temenit 10 sal e w ke

Kurr
çi dizî dekey?

-Be xwa min xom diz nîm,
i

belam bawkim nexoş e,minîş
be mûweqetl cêyî ewim girtotewel
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du diyalog ji Telefonçiyên me

-I-
-Elo, rojbaş !

-Rojbaaaş, rojbaş!
-Xeberê" nû çi hene?
-Wele tiştek tune.
-L i c em we çi heye?
-Tiş tek tune .

-Ji welêt xebera te heye?
-Wekî berê, tu jî zanî.
-Li Tirkiyê çi heye?
-Wele tiştekî nû tune!
-Li jêr?
-Wele niza ' m !

-Ortadoxî tevîhev e
-Immm ...
-Te dî Rêgan çi go
-Immm ...
-Eêê?
-Wele xweşî !

i

- . . . !

-Imm . . .

- 1 mm . . .

van

-Elo , êvarbaş !

-Êvarbaaaş, êvarbaş!
-Çi heye çi tune?
-Wel e qet !

-Çi dikî?
-Qeeet !

-Wekî din çi dikî?
-Wele q et !

-Eee looo?
-Saxî!
-Daha çi heye?
-Qeeet !

-Wekî din?
-Wel e qe t !

-Eêê daha daha?
-Wel e saxî !

-Çi dikî çi nakî?
-Qeeet!
-Wekî din?
-Wele qeee . . !

-Eeê 'de bêje looo?
-Saxî!
E de sevbaş!
Şevbaş !
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fimanzan , tarîxçî , f îlo-sos_
yolog Dr. Zikmak ÇILZIMAN di
Kombûna Komcivîna Hemû ziman
zanên Dinê de, li Parîsê dî-
tineke nuhpêşkêşî hemû ziman
zanan kir. 0 her weha ji alî
me de jî rastiyek derxist ro
nahiyê ku heta nuha nehatibû
kifş kirin.

Dr. Zikmak ÇILZIMAN gava
ku ev teoriya xwe (ku êdî ha-
tiye îspat kirin) pêşkêşî zi_
manzanên dinê kir,hemûyên zi.
manzanan mit û mat mabûn. De_
vê hemûya nîv mîtro jihev ve_
bûbû . Hela tewr, şiklê jihev
vebûna devê hinekan gelek'ec_
cayîb xuya dikir.

Ji ber ku wan nedixwestin
vê rastiyê qebûl bikin.Bitay
betî jî zimanzanên Amerîkayî
li xwe heyirîbûn, şaş mabûn.
Ji ber ku ev dîtina nuh,ango
teoriya Fîlo-sosyolog Zikmak
ÇILZIMAN, ji alî emperyalîs-
tan ve heta nuka hatibû ve-
şartin.

Fîlo-Sos Dr. yê me
Zikmak ÇILZIMAN,
Di Kombûna Komcivîna
Hemû Zimanzanên Dinê
de, li Parîsê, gava
ku dîtina xwe ya
tarîxî peşkêşî civînê
dikir.

Wêneyek Fîlo-Sos Dr
Aikmak ÇILZIMAN
(ev wêne
li tu ciyekî
nehatiye
capkirin,
heta nuha
di arşîva
rne de bû)

Lê, Fîlo-sosyologê me yê
jîr û qehreman xwe pê re gi-
hand û ew j i bo me û her we-
ha ji bo hemuyê Rojhilata na
vîn derxist ronahiyê .

Belê, ev darbeyekî gelek
mezin e,dê li emperyalîstên
rastîxuran bikeve.

Zimanzan û Fîlo-sosyolog
ên Amerikayî ku ew jî beşda-
rî Kombûna Komcivîna Kongre-

. . j ya Hemû Zimanzanên Dunyê bû
[ [*] bûn, hinek ji wan ji salona""

l vL 4 kongrê derketin derve .
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Derhalkê, telefon, teleks
têlgiraf, FBI, CIA,MOSSAD,h£
mû ji xew şiyar kirin.

Çi bû ev ? Ango ev teorî-
ya Fîlo-Sos. Dr . Zikmak ÇIL
ZIMAN.

Belê, Fîl-Sos.Dr. Zikmak
ÇILZIMAN di komcivînê de, bi
dûr û dirêjahî li ser vê me-
selê sekinî. Emê gotinên Fî-
lo-Sos'ê me li vêderê, bi-
kurtebirî pêşkêşî we xwende-
vanan bikin.

Gor dîtina Dr.'yê me,deng-
bêjê bi nav û deng, û menşûr
Elvîs PRESLEY kurd e* Elv-a>

Belê, belê, hun çewt na-
xwînin. Ev dîtineke rast e,û
hemîşe ji alî Dr.'yê me , ha-
tiye îspat kirin.

Belê, weha dibêje Dr . yê
me :

"Eslê ELVÎS ji Kurdistana
Turkiyê ye .

Li hêla Mêrdînê,li qeza
KERCEWS (Kercos)ê hatiye dinê
Navê bavê wî GENDO ye . Navê
diya wî ETÊ ye.

Bavê. El\jZ6,bQAlya feu AuAgûnZ
ŞZkagoyê. kZjiZn.

Di wexta "mecbûrî îskanan
de bavê Elvis ji Kercewsê
surgûnî Şîkagoyê kirine.Ew
jî mecbûr maye bi bavê xwe
re çuye Şîkagoyê.

Wexta ku çûn Sîkago'yê,wê
wextê ELvis hîna çardeh salî
bû.

Gava ku Elvîs li Kercewsê
LZ KERCEWS& taxa maZa Elv<u bû,dergîstîyek wî jî hebû ku

12

Derhalkê, telefon, teleks
têlgiraf, FBI, CIA,MOSSAD,h£
mû ji xew şiyar kirin.

Çi bû ev ? Ango ev teorî-
ya Fîlo-Sos. Dr . Zikmak ÇIL
ZIMAN.

Belê, Fîl-Sos.Dr. Zikmak
ÇILZIMAN di komcivînê de, bi
dûr û dirêjahî li ser vê me-
selê sekinî. Emê gotinên Fî-
lo-Sos'ê me li vêderê, bi-
kurtebirî pêşkêşî we xwende-
vanan bikin.

Gor dîtina Dr.'yê me,deng-
bêjê bi nav û deng, û menşûr
Elvîs PRESLEY kurd e* Elv-a>

Belê, belê, hun çewt na-
xwînin. Ev dîtineke rast e,û
hemîşe ji alî Dr.'yê me , ha-
tiye îspat kirin.

Belê, weha dibêje Dr . yê
me :

"Eslê ELVÎS ji Kurdistana
Turkiyê ye .

Li hêla Mêrdînê,li qeza
KERCEWS (Kercos)ê hatiye dinê
Navê bavê wî GENDO ye . Navê
diya wî ETÊ ye.

Bavê. El\jZ6,bQAlya feu AuAgûnZ
ŞZkagoyê. kZjiZn.

Di wexta "mecbûrî îskanan
de bavê Elvis ji Kercewsê
surgûnî Şîkagoyê kirine.Ew
jî mecbûr maye bi bavê xwe
re çuye Şîkagoyê.

Wexta ku çûn Sîkago'yê,wê
wextê ELvis hîna çardeh salî
bû.

Gava ku Elvîs li Kercewsê
LZ KERCEWS& taxa maZa Elv<u bû,dergîstîyek wî jî hebû ku

12



navê wê HERLIBENDÊ bû.Lê mi-
xabin gava ku Elvîs çû Şîka-
go'yê, dergîstiya wî jî li
Kercews ' ê ma . .

Elvîs li Şikago'yê,ji ber
xerîbîyê û bi taybetîû xase-
ten ji ber agirê evîna HERLI_
BENDÊ dest pê dike sitranan
dibêje.

Sitranên wî bi carekê de
li Amerîka û Awrûpayê belav
dibin.

Amerîkayî, Awrûpayî . hemû
kes guhdariya sitranên wî di_
kin, lê tu kes bi navê wî njL
zane .

Ji ber wê yekê jî, navê
sitrana wî ya yekem li wî di.
kin .

Sitrana wî ya yekem ku li
ser xerîbî û dergîstiya xwe
gotibû weha ye :

Ez li vî serî
Tu l ' wî serî
Wer, wer , wer,

dîlbera min ,

Wer, wer , wer ,
vî serî. ElvZi, IZ AahnQ.[ŞZkago)

"Ez 1i wî serî"j± bo meqamê
sitranê hatiye kurt kirin û
bûye "Elwîserî" .

Di pê re ji ber ku Amerî-
kayî tîpa"e" yê dadiqurtînin
û "r"yê di esmanê devê xwede
diloqînin û dicûn, tenê " El
wîs" maye . Yanê:

Ez ti wî sew

Ezliwîserî

Elwîserî

EIwîsî

EL VI S

13

navê wê HERLIBENDÊ bû.Lê mi-
xabin gava ku Elvîs çû Şîka-
go'yê, dergîstiya wî jî li
Kercews ' ê ma . .

Elvîs li Şikago'yê,ji ber
xerîbîyê û bi taybetîû xase-
ten ji ber agirê evîna HERLI_
BENDÊ dest pê dike sitranan
dibêje.

Sitranên wî bi carekê de
li Amerîka û Awrûpayê belav
dibin.

Amerîkayî, Awrûpayî . hemû
kes guhdariya sitranên wî di_
kin, lê tu kes bi navê wî njL
zane .

Ji ber wê yekê jî, navê
sitrana wî ya yekem li wî di.
kin .

Sitrana wî ya yekem ku li
ser xerîbî û dergîstiya xwe
gotibû weha ye :

Ez li vî serî
Tu l ' wî serî
Wer, wer , wer,

dîlbera min ,

Wer, wer , wer ,
vî serî. ElvZi, IZ AahnQ.[ŞZkago)

"Ez 1i wî serî"j± bo meqamê
sitranê hatiye kurt kirin û
bûye "Elwîserî" .

Di pê re ji ber ku Amerî-
kayî tîpa"e" yê dadiqurtînin
û "r"yê di esmanê devê xwede
diloqînin û dicûn, tenê " El
wîs" maye . Yanê:

Ez ti wî sew

Ezliwîserî

Elwîserî

EIwîsî

EL VI S

13



Elvîs, yanê Kêrto'yê me
pir ji dergîstya xwe hez di-
kir. Heta van salên dawî jî,
wî û Herlibendê, her tim ji
hev re name dişandin.

Lê di pê mirina Elvîsê me
re , Herlibendê j î çû xwe ji
serê qotê çiyayê Metînan a-
vêt gelîyekî kûr, întixarkir.
Lewre di pê mirina Elvîs re
deyaxa wê nemabû >

EIvZa dZ hombzza bavo. xwq do.

Hin kes hpne ku dibêjin ;
Elvîs'ê me îlhama xwe ji mûsî
qîya reşikan wergirtiye . Be-
lam be daxewe ne wilo ye . Wî
îlhama xwe ji xerîbîyê û ji
evîna xwe û HoAlZbmdQ girtî.
ye.

Gava ku Elvîsê ma li Ker-
cewsê bû navê wî KERTO bû,lê
wekî me got; di pê sitrana
"Elwîserî" navê wî guherî bû
ELVIS.

n

HoAlZbQndo. ;aoin.Q
(Utt Eh<U,.

zvlna uk ya uekwln
a daw^n.

ÇIL

ElvZ-6 [KQKto )

IZ bQK golZka

Belê xwendevanên hêja.
Ev e dîtina Dr. Zikmak

ZIMAN. Lê me tenê kurtebira
wê ji we re nivîsî.

Di jimareya dahatû de emê
bi dûr û dirêjahî li ser vê
yekê bisekinin. U her weha
j i bo xatirê we emê roporta-
jekê jî bi Dr . Zikmak ÇILZI-
MAN re bikin . '

Elvîs an Kêrtoyê me li me pî.
roz be !

Muxbîrê MÎRKUT ji Parîs
14
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Helbestek-

l!ay dayêêêê!!

Ax
Bavo ax! !

Ay dayêêêê!
Qîîîîjjj
Qîîîjj
Qîj !

Ay li min.
"Rebennoo!
Hêsîrnoo!
Sêwiyên bindest!
Qîrîna min bibîzin!"

Qîîîîjjj !

Ay li min,
Heware
Looooo. . . !

Guh bidin
"Xwîn diherike

ji kezeba min"
Xuşşş,

şirrr !

Çip,çip,çip !

Bi elbikan,
Bi satilan,
Bi beroşan
Xwîn dişirşire
Ji her alîyê min!
"Evdalno,
Hêsîrno,
Rebennnoo. !"

Looo. . !

Axx. . !

HEMETER

__ _

HELBESTEK WE SURREAL1ST

Vunya guZovoA o.,

U no. çoa qo^q. yo.,

3Z bo.K ku nQ çaA go^o. yz,
MZaov

wq.
WQXtQ.

VZkaAQ. bZbo.jQ.
gulovQA 0.1

HEMEPOTES-Uppsala/Swêd
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[TN 5WEY LI MIN

BRAO !

APE LETO JI HAT GIRTIN!
Xwedê bela cûnta fa$îst bide!

Xwendevanino !

Hefta borî eskerên cûnta faşîst avêtin ser
Apê LETO, ew û jina wî û her sê zarokên wî gir
birin avêtin zîndanê.

Apê LETO û malbata wî nuka di bin îşkencê d
Apê LETO meqaleya xwe ya vê j imarê jî nivîsîbû
cûnta bêûjdan û kezebreş meqaleya wî jî bir.

mala
tin ,

e ne .

, lê,

Lv Wey tu bibelqitî cûnta faşîst!
MIRKUrJ

^-PÊKENÎNEK-
&£.

16

I^N
Teralek pişta wî dixwire, jtfS'

lê ji tembelî nikare p
xwe bixwirîne, hundurê destê
xwe dixurîne û davêje paş xwe..'-

iişta ijjj

Bijî hebûnîzm

Bimre rûtîzm !

rûtek
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v. *

f-^çP'
V

&CT
^

3?
&'

#

THOMAS BOIS

herausgegeben von

YEKTA GEYLANÎ

^X

KURDISCHE
VOLKSDICHTUNG

Spiegel der kurdischen Seele

Mit einer Einleitung von Joyce Blau

Mit einem Vorwort von Gûnther Deschner

Kufdisches Institut
u

Meinem alten Freund
Jean Bertolino <- -Rûpelê duwem Qapax

Li jor hun qapaxa kitêba THOMAS BOIS dibînin.
Ji derveyî navê nivîskar, navê çar kesên .din jî li ser
qapaxê heye.

De ka hun werin bibêjin xwendevanino ! Ma mirov wisa
dike? Mirov gava ku kitabekê çap dike, qe nebe divê mi-
rov navê 15-20 kesan li ser qapaxê binivîse; navê bavê
xwe, kalikê xwe, heval û hogirê xwe 	 !
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EV WEHA YE
Reso
Hemze
Ferho
Hemo
îso
Evdo
Mîro
Seydo
Hewê
Sêvê
Rindê
Kewê
Binevs
Zerê
Bişar
Keskê
Xatun
Şemo
Qenco

TURAN
TURANOGLU (

OZTURK !

TURKEKUL |

BOZKURT |

CENGIZOGLU 1

KUTLUAY ;

ALPER '

ÖTÖKEN
KAGAN i

HASTURK
TURKOGLU
BILGEKAGAN
ASILTURK
TURKKAN
TURKEŞ j

ALPASLAN
ERTUGRUL
SOYLUTURK

ÇAWA

QOYMÎŞKIRINE

BILA WISA JÎ

ÇIQARMÎŞ BIKIN

Em li jor t ji oxiyicîyên xwe re çend nav û soyadîyên
gelek orîjînal sermîşî ber çava dikin. Helbet lîsta ku
me yazmîş kirîye û dîzmîşî jorê kiriye ji nav hezaran
nav û soyadîyên weha yanlîz kesimekî oliştirmîş dike .

Hun hîç duşunmîş bûne ku degiştirmîşkirina soyadî-
yan qolay nîne. Helem di surecekî weha de û di qosilên
îro de.

Meriv dikare navên nû, qoymîsî zaroyên nûdoxmîskirî
bike. Lê, olanaxa qoymîşkirina soyadîyên nû hemen he-
men hîç tuneye .

Yanlîzce, perê meriv hebise, û tanidixên meriv ya-
xut jî torpîla meriv hebise meriv dikare bi mahkeme yo
lîyê dawe açmîske.

Aslinde ji sahibên van soyadiyan re cîgera meriva
yanmî^ dibe. Feqet, çi yazix kî artix Mîrkut bîlem ni.
kare van zewallîleran qûrtarmîşke !

Ew kes van soyadîyan çawa qoymîş kirine, bila wisa
jî çiqarmîşkin!
_
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LÊ WEHA GAWA YE ?

BÎR YANDAN

KENÎYOR

DtöER YANDAN

HÊRSÎYOR MUSUNUZ ?

Tûlay
Tanju
Ayça
Sevim
Okay
Alper
Tuncay
Tunç
Evren
Deniz
Tiirkan
Kutlan
Dolunay
Çîgdem
Gökçe
Giingör
Tuncel
Bariş
Erol

ZINAR
ÇIYA
POLA
TEMO
JIRKI*
BERZANI
ROHELAT
BÊRTÎ
SIPAN
PILING
BRUSK
XELAT
ZERIN
ŞIRVAN
ÇETOA ^
LEPZERIN
KURDO
MERXAS
BERZENCI

Bîz fîkîrîyorûz kî sîz şîmdî bîr yandan kenîyorsûnûz
diger yandan da hêrsiyorsûnûz . Lê, hêrsemenîze hîç bîr
sedem yoktûr.

Bîz bûrada ne Tûrk hakiyla tinaziyorûz ,ne jî Tûrk ad
lariyla qerfîyorûz.

Bîr gerçegî bazen onûn ziddiyla daha îyî femiyor ol-
mamiz, bîzî böyle bîr örnegî nivîsîyor olmaya tamiyor.

Yan na,Tlirklere cebren klirt soyadlarini koymayi fî-
kîrmiyorûz ve onlarin ad ve soyadlarina da kenmîyoruz,
ve de kenmeyecegîz .

"Tiilay TEMO" gîbî bîr îsmî xwendîyor oldûgûmûzda
"Kewê ASILTURK" gîbî bîr îsmîn sosretlîgînî daha îyî
famiyor, daha îyî hînîyor, daha îyî lêvarqiliyorûz .

Hêvîyorûz kî okurvanlarimiz bîzî çewt tênegihîyorlar .
Aslinda burada têgihîyemeyecek bîr $ey yoktûr.

Bîzî biboriniz, bûnû mecbûren tiirkçe nivîsîyorûz.
	 MÎRKUT
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Bi
Nivîskar

-Rojnamevan-
Dengbêj

Mîm GALAKSÎ
Re

MIRKUT-Ez benî,zatê te di çi katî de û li kudera Kurdistanê ji
dayik bû?

GALAKSL
MÎRKUT-

GALAKSÎ-

MIRKUT-
'GALAKSÎ-

MIRKUT
GALAKSÎ-

MIRKUT
GALAKSÎ-

i MIRKUT-
I GALAKSÎ-
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! MÎRKUT-
GALAKSÎ-
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-Bîyografîya min bixwîne !

-Ez benî zatê we dikare piçek qala malbata xwe bike ?

-Diya min ji mala Mîrên Hekkarîyê ye, bavê min jî ji ma-
la Begzadên Hewlêrê ye. Bapîrên min di dema-dewleta 'U_s
manî de li Diyarbekirê li taxa mala Cemîlzadeyan bi cîh
bûn.

-Mîrê min nivîskarîya we kengî û bi çi awayî destpêkir?
-Ez di du saliya xwe de fêrî xwendin Q nivîsandinê bûm.
Di dû re heta çar salîya xwe min ji kovar û rojnameyên
cûr-be-cûr re helbest Q gotarên deribandî Q ceribandî
nivîsand.

-Begê min,lê pirtûka we ya yekemîn ?

-Berî vê yekê dixwazim bidim diyar kirin ku di esasê xwe
de bavê min 'dixwest ku ez bibim xerrat. Lê yê min, mera-
qa min her li ser sin'et Q edebiyata bilind bû.

-Begzadê min, pirtûka we ya yekemîn?
-Bi rastî pirtûka minî yekemîn ji alîyê hevalekî ve hati-
bû nivîsandin . Ji ber çewtîyeke teknîkî navê heval ji ser
qapax şemitîbû. Dîsa ji ber çewtiyeke teknîkî Q ji bêpji
rîya hin zikreşan, navê min herikîbû ser qapaxê G pê ve
helyabû.

-Yanî ew pirtûk ne ya zatê we ye?
-Him erê, him na! Ev yeka girêdayî ku mirov çawa meselê
dibîne. Edî her kes Q Qjdanê xwe !

- Çawa yanî ?

- Çîroka vê meselê dirêj e bi rastî. Jixwe ev komplokî bû
_li dijî min.
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MIRKUT-Çawa yanî ?

GALAKSÎ-Ez niha naxwazim navê wan xêrnexwazên ku li dijî min vê
komployê çêkirin bidim der. Ji ber ku hê zû ye!

MIRKUT-Cawa yanî ?

GALAKSÎ-Eger hun ji min bawer nakin, ji her sê birên min Q zavê
me bipirsin.

MÎRKUT-Çawa yanî ?

GALAKSÎ-Welleh, bi serê bavê te ez bê gune me !

MÎRKUT-Çawa yanî ?

GALAKSI-Ne min di serî de jî got ku ev komploya hin dilnexwaza ye
MÎRKUT-Çawa yanî ?

GALAKSI-Em kurd nikarin hevûdu bikşînin. Dilê me naxwaze ku bira-
kî me yî kurd pêşkeve,Q li dunyayê, bi taybetî jîli AwrQ-
payê nav Q dengê xwe belav bike !

MIRKUT-Em dikarin werin ser pirtûkê?
GALAKSI-Ez îro nivîskar Q rojnamevanekî naskirî me. Te got Kurd;

ez têm bîra hemû cîhanê, lewre hin zikreş min nakşînin.
MÎRKUT-Waaa ?

GALAKSÎ-Welleh !

MIRKUT-Êêê..?
GALAKSI-Tu çi vedixwî ? Wîskî,Şeraba sor,Şampanya,Konyak ?

MIRKUT-Tasek ava sar,sipas. Em werin ser pirtûkê!
GALAKSI-Tu weha bikî ez careke din bi te re roportajê nakim !

MIRKUT-'Çima ?

GALAKSÎ-Mal ava, ez ji serê siba xwedê de ye ji te re dibêj im,
nizam ku tu ji min bawer nakî? Tu naxwazî bawer bikî ?

Tu ji min fam nakî ? An na,tu ji xwe bê fam î ?

MÎRKUT- Em dikarin werin ser pirtûkê ?

GALAKSÎ-Rica dikim! ! ! Binêre...!!!
MÎRKUT-E' jî rica dikim! ! ! Lê pirtûk !?

GALAKSI-La _hewle welaaa..!! Binêre..! Ezê. . ! !

MÎRKUT-Ê bi xatirê te, gelek sipas!
GALAKSI- ! 	

Los ANGELES

1/10/1985
Muxbîrê MÎRKUT j i Amerika
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Mirî gotiye, 1i ba me gotiye

7 servîsa

/kefen, tabût,
) telqîn, yasîn

v
û hemû karên dunya wî alî

tên kirin !

Kevirên goristanê tê nivî-
sandin.

Yasîn li ser mirîyên we tê
xwendin.

Bedêlheca we tê kirin.
Mara we tê birrîn.
Mirîyên we tê şuştin

Telqîna mirîyan tê xwendin

*Li gor her termî tabût herie

Kefenê we tê birrîn.

£L»*s

%9-

erzan

\
%

Anonîm Şîrketiya
Minkir-Nekir Oxillerîyan

EdresrWeqif Xan,No:99/z
Telf . :033 033 033-99
Derê Mêrdînê-DIYARBEKIR
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^jV^f 'ylanni yeniden yazardim.
* yP ~ Degişiklikler yapiyor muydunuz?
X^r-ÎMf^ T >biîdegiştiriyordum. Ni'.ekim ba-

zen Tiirk aleyhtan filmler olurdu, onu
,Tiirk leliine çeviriyordum.

Ammsadigimz filmler var mi hiç?
I Tabiî var. Olmaz olur mu hiç. Ör-

ncgin q siralar "Çanlar Kimin îçin
Çuliyor" diye bir film gelmişti, animsiyo-
rum, komunist propagandasiydi, Onu de-
giştirmeE gerekti. Ben tamamen konuyu
deêistirdim. Y.ini komiinistlik oropaean- 'l
dasini hprtflpfif fffik O zamanlar çok si-
kiydi ortahk. Bir film gelmişti. Bulgar fil-
miydi animsadigim kadanyla, ' 'kahrolsun
Tûrk/er" diye baginliyordu ieinde, biz
onu "yasasin Turkler" yaptik.

Peki konu degişmiyor muydu bu se-
kilde?

Eh işte degiştirmemeye çahşiyorduk.
O bizim deneyimimize giren bir seydi. Yil-
lann verdigi bir deneyle onu vapab_liyor-
duk. Sacîde KESKIN

^N̂
0&

o- X'

TIRK DIBEJIN "Yorum yok",
YANÊ KÎ DENGÊ XWE BIKE G 0 R Û G D P !

Mamoste ji teleba xwe ya keçik dipirse
-Bo çi dereng mayî ?

Keçik:

-Mamosta, gava ku ez dihatim mektebê
lawikek li pê min bû,her bela xwe di
min dida, ji ber wê ez hinekî dereng
mam.

Mamoste :

- E, te çima ecele nekir?
Keçik:
- Lê lawik hêdî dimeşya ! BELSEM
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JI UNIVERSITEYA KOŞKAROLOJI

Tekstek li ser kevirê reş ê Qerejdaxê hatiye
dîtin. Em nizanin ev tekst bi devoka ku derê -
kijan bajari, kîjan gundî- hatiye nivîsîn. Ger
xwendevanên me yên ezîz û delal ku em nadin bi
bareki şekal pê dizanin, ji kerema xwe re li
ser navnîşana jêrîn bi rêkin.

Tekst ev e:(hin cî jê nehatiye xwendin-

NAVNIŞAN:

Unîversîteya Koşkarolojî
Fakulta Mizmarolojî-Mîxolojî
Beşê Erdkolojîyê
Beqqal Hemcûn Qerejdax Elîyle
Çarşiya Şewitî-Mazat Qarşisinde
Numro:l DIYARBEKIR
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anonsek îllegal

BURSA KU ENSTITUYÊ DAYE MIN

BI ERZANÎ DIFROŞIM. KI DIXWA-

ZE BIKIRE ? MIN TENE SALEKE

BI KAR ANIYE, HIN ÇAR SALEN

DIN MAYE.
PARÎS

Telf:001 0101 6Ûrs<*v/ek. (ç_"25j

7ttafffo$u_ *- ||
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çend peyvikên nû

Erdkolojî : Arkeolojî

Fîlolog Dr.
Zimandirêj DEVJIHEVE

Erdkolog (j j

Muxtar
Melle

Arkeolog
President de la republique
Wezîrê karûbarê dîyanetê

(l):Di r-aneya ARKEOLOG û ARKEOLOJI^ de, hin kes
lene veyoên ZENGAROLOG û ZENGAROLOJÎ bikar tînin'.

eslê xwe de ev xelet e. Ji ber ku Zengarolojî
eşekî Erdkolojîye ye, divê bête zanîn. A

MÊRDEY MEYMUNE

Piyawêk j inêkî dewlemend dehênê.
Rojekyan mêrdekey lê depirsê:
-Erê le malî bawkit be çî ratdebiward ?

J in :

-Be meymûnekeman !

Mêrd :

-Ke wate ba minîş meymûnekit bo bikirim?
J in :

-Na, to xoş bî, meymûnim nawê ! ! !

anonsêk
EWE KA W WENCETAN DEWE?

HER CORE KAYEKMAN HEYE.
ERZAN U XAWEN !

Be ew jimarey telefonê biken:
Telf: 9999-99+1

GARE DE LYON-Parîs
26"
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"turk/ye , Jib o rastkirinaL
ekonomiyct xtue.tIt hin
Çireyên <iû c/igere /

- **-

bijî evina aza

bimre qelen
bêkarek
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Bi Hazirkirina
Stêrolog Necmeddîn el Muneccîm

j , i Kare te baş diçe,qet dengê xwe meke,piştî şeş me
! <^^'* han ew problema te jî hel dibe. Gramatîk baş e, pi-
S>\ .V , raktik kêm e. Ewê jî bibe, hêvîya xwe ji xwedê mebi

^N \re, xwedê pir mezine

*3|q0\<)P" ' Rebeno, perîşano, be1engazo,1awo ma bes e,te xwe
^ bA kuşt, derkeve tahtîlê.
V

r #v Bextê te reş e, ma tu çima deh sal berê nehat
r^cA^" dunyê' Bî^eheq neçe qursê, pere te bedihewa diçe
0 ^p ehlîyetê nadin te.

1	 1	

rîVa^VV3' \Kêf kefa te ye, ma tu êdî çi dxwazî?
V

<y. Kare te bas e, divê ku tu ji malê re hinek pe-
r^ xV1' re biştnî yan na diya te şîrê xwe 1i te helal nake

<^\ ys Ji a1î evînê de jî qismetê te vekirîye, dewamke.
V

<b

°> Qet 1ê negere, heta nuha kesî binî nedîye. Hine-\
kî romantîk be. Bê kravat (cravate ) megere.

^' Here kêleka behrê,1i wê derê helbestan binivîse,
nivîsandina 1i kêleka behrê ji qopyekirinf çêtir e'

K^
\ V

Zêde neçe qahwê, heftê carek bes e.
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v>'

_ Bi zore nabe, ceze we gelek e. Ger tu bawer nakî
jt Paksîyekî bipirse.

Ero ma meh nemabûn ku tu di vê meha çilê de hatî
ye dinê. Xwedê zane te nuka çiqas serma xwarîye. ~~

a

v

Rojekê peş de ji xwe re karekî bibîne, 'eybe,ji
AMS'ê jî nereve.

& \°P'
°?

,$

Tu çi dixwazî bavê mino? Ma qey ez falçî me ?

Ma ez çi zanim ewê çi bi serê te de were!

ROPORTAJ
BI XWENDEVANAN RE
Ji Me Pirs, Ji We Bersiv

-Gelo hun du nivîskarên kurd dinasin ku li hev
bikin û li ba hev rûnin?
-Kovara Enstîtuya Kurd; Hêvî salê du ( 2 ) jimareyên
wê derdikeve, geloçend jimareyên wê derketine?
-Gelo kovarek kurdî heye ku di wextê de derdikeve?
-Nufûsa me kurdan çiqas e?(ji ber xwe ve navêjin)
-Gelo rêxistinek kurda heye ku kongreya xwe di
wextê de çêkiribe?
-Gelo li Swêdê kurdek heye ku ne nivîskar be?

/77f Ttşrsx êiHTsr, T. . , n . u .s Te gotin ku li bajarê Uppsa -
oELQ layê çend kes peyde bûne ku jl f^

MSTE? ~ "xwe rê dibêjin MÎRKUTÇÎ!

ê£>^>e£>^>^>
Sekreterê Giştî yê MIRKUT

29
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j~Zl 8AI/Ê XWE PTGERTM/""!

| Çcw 4a-£ 6e*ê got"d<.
çZm Aimanyayi" ,çû u
ne.hat.Wine.yG. wZ ev e,

| KiAa bavi xwe gen. we
dZt,te

£e.£onZ ve
tnumAi blkZn
44 44 44

Lawi u)Z-HezAo\

di vê rûpelê de
DEMOKRASÎ heye

SANSUR tuneye

-kî çi bixwaze dikare bibêje-

Dixwazim
Jikaneke
ettariyê
vekim.Li
ortaxekî
digerim.

Kopenhag
DANMARK

Emrê min 48 e. Xanîyê min û
dikana min û tiritabêla min heye

Li gor hevalên min ez jî ji
xweşikan têm hesibandin.

Kî min distîne ? t-ersiv bi foto . . !

"Ji bo Xwedê" Almanya

Pisîka min van ro
jana pir siqilmîş
dibe .

Ez ji bo wê li
psîkologekî dige-
rim. "Psîk-Olog"
	 ffcnft'
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Kl
PASAPORTA
XWE
VJFROŞE?

Şam/SÛAZye,.

Dixwazim
ahtîla

w'e ya îsal
li Şîkagoyê
derbaskim.
Kî bi min re

ke tê?
"Li Amerîka
her tişt heyej
Sydney/

-AustralvaJ

Ez li hevalekî an li
hevalekê ku karibe her
Yekşembe di nav seet :

18.55-19.55 de bi min
re golf bilîze digerim
Yê an jî ya ku dixwaze
bila ji rimûza min î je_
rîn re binivîse.

"Jiyan be golf nabe"

Tensta/Swêd

Ez IZ teAo.uman.ekZ dZ
gexZm.
Roj'a divşemZyi Aeet
dZ 9 'an de IZ mala
Apo goAZ^ma mZn
heye. .

j . Kopenhmg/VanmaAk

,Ez j'Z maleke. xZzan
Zm.Ev caAa he^tan e
ku dZkevZm ZmtZha-
na unZveA^Zti fti bZ

'AeA nake.vZm.Ue. de'
'bançe. û ne. jZ pexi
}rr\Zn heye.KZ dZxwazê}

dZ -Şuna mZn de
. tekeve ZmtZhani?

^elatpaAiz-ŞZAnaqJ

BuzdolabZya xwe bZ
400 KAonZ dZ&AO^Zm;.

Tel:oŞ/ Stockholm

Ez dixwazim romanekê
binivîsim,lê xwendin

I û nivîsandina min tu
neye.Li pênûsgirekî
digerim. Em meaş da-
wîyê dipeyivin.
"NOBEL-1999" Berlîna Jêrîn

Bavê min hê ez şeş salî bûm
di trafîq qezasîyê da mir.
Di dû penc salan re diya min
mêr kir.Ez û her du birayên
xwe li ortê man . Niha emrê
min 35 e . Tu warê min û ka-
rê min nîne.Ez dixwazim we-
rim Swêdê.Yekî kariba xêra
xwe rê bi ber min xista he-

ta saxbûma minêqencîya wî
ji bîr nekira.

Ji hêla Cilîna

Feqî Mihyeddîn
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HBZÊ

DÎSA
BIBIM

ÊNDAMÊ

EŞÎRA

XWE"

Kurdo

Gundiyek kurd nameyek ji
sekreterê Partiya Demokrata
Sösyaîista Gelêrî a Cep a
Kurdên Sûriyê re şand.

Endamekî partiyeke din,,
(Partiya Gelêrî a Cepên De-
mokratên Sosyalîstên Pêşve-
rû a Kurdên Sûriyê)ev name
bi xasûkî kir destên xwe,kc_
pî kir'û li nav xortên zana
da belav kirin,bo ew "antî-
prDpaganda"li dijî dijminên
xwe , endamên partiya din b_L

-ke_,	 	 ,

NAMEYA MIROVE GUNDI

Hevalê Sekretêr Ebû Sufyan Xo_ş
deng!

Bi dilekî şikestî ez xwe -ji
partiya Demokrata Sosyalîsta Gel
lêrî a Cep a Kurdên Sûryê paşve
dikşînim.

Sedem:hejmara partiyên kurdên
Sûryê gihîşt hevde partî G nîvan
Li Kurdistana Tirkî bo 10-12 mil_
yon kurd tenê 39j 3 partî hene.
Ango dema hejmara me li Sûriyê"
jî bigihê 10 milyonan wê hejmara
partîyên me li Sûriyê* bigihên
175 partîyan.Ev ji xencê kurdên
ku dibin endamên partiyên şoreş-
gêr,"sewrewî" û "devrîmcî"yên ne
teweyên din yên ku bo azadiya mi
rovan têdikoşin.

Li gundê me neh mal hene. Di
wan neh malan de endam û sempatî
zanên 4 partîyên kurdên Sûriyê,
3partiyên Kurdistana Iraqê,partî
yek Kurdistana Iranê,2 partîyên
Kurdistana Tirkî, 2 partîyên 'E
reb, û 3 partîyên navnetewî yên
"sewrewî" hene.

Di milê din de hemû kovarokên
partîyên me,kurdên Sûriyê, dixwa
zin cîhanê ji empiryalîzm, kapî-
talîzm,sîyonîzm,pasverûnîzm,kev-
nêperestîzm,Q bûrjûwatîzmê riz-
gar kin. Dema ku li hin .gundên
Kurdistana Suriyê hinetç bo ke-.
ran hev Q du dikujin; endamên e-
şîran bi mîtralyoz Q keleşkofan
êrişî ser hev dikin Q. dû re tevî
mîtralyoz Q keleşkofên xwe ji
ber du(2) cendirman direvin.
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Dema ku hîn qîz û keçên me di
rojên îroj de tên firotin Q bi
hezaran xort nikanin ji derdê
tunebûna peran bizewicin, 	
Wisa min biryar da ku ez ji îroj
Q şQn ve dîsa bib'im endamê eşîra
xwe. Belkî ez bikanibim tew hin-
dik endamên malbata xwe ji neza-
nî Q kevneperestiyê* xelas kim.

I

Dû re dema ku wext li cem min:
vala ma ezê werim tev we cîhanê
hemû ji empiryalîzm û kapîtalîzmj
Q sîyonîzm Q hwd. azad kim.

Feylesofekî me yî bi navûdeng
ber 3-4 sed sal gotiye:

BERÊ XWE AZAD KE, DU RE JINA
XWE,DÛ RE ENDAMÊN MALBATA XWE,
DÛ RE ENDAMÊN MALBATA CÎRANÊ XWE
DÛ RE ÊNDAMÊN GUNDE XWE,DÛ RE TU
0 ENDAMÊN GUND HERIN ENDAMEN
GUNDEKÎ DIN AZAD BIKIN, DEMA HUN
LI SER ERDÊ WELATE XWE^AZAD Û
RIZGAR BÛN U ZIKE WE JI TER BÛ,
WÊ" GAVÊ HERIN WELATEK DIN AZAD
BIKIN.

Tev silavên germ.

ŞI'IR DADINÎŞIM

Mistefa Mihemmed Ahmed

Rojbaş
Xoşewîstekem!
Ruhekem,
Canekem,
Dermanî zamekanim!
Meymûnekem,
Berxekem
Kemtîyarekem,
Le pênawî to da
Şikawe ejnokem!
Petyarekem,
Hestyarekem,
Her dem
Wekû mirwarî
Şew Q roj
Roj û şew
Şi'ir dadinîşim !

DIMBIKÇÎ-Xaniqîn
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DÛ RE ENDAMÊN MALBATA CÎRANÊ XWE
DÛ RE ÊNDAMÊN GUNDE XWE,DÛ RE TU
0 ENDAMÊN GUND HERIN ENDAMEN
GUNDEKÎ DIN AZAD BIKIN, DEMA HUN
LI SER ERDÊ WELATE XWE^AZAD Û
RIZGAR BÛN U ZIKE WE JI TER BÛ,
WÊ" GAVÊ HERIN WELATEK DIN AZAD
BIKIN.

Tev silavên germ.

ŞI'IR DADINÎŞIM

Mistefa Mihemmed Ahmed

Rojbaş
Xoşewîstekem!
Ruhekem,
Canekem,
Dermanî zamekanim!
Meymûnekem,
Berxekem
Kemtîyarekem,
Le pênawî to da
Şikawe ejnokem!
Petyarekem,
Hestyarekem,
Her dem
Wekû mirwarî
Şew Q roj
Roj û şew
Şi'ir dadinîşim !

DIMBIKÇÎ-Xaniqîn
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DERDE XWE
Jl DOKTORÊ XWE RE BIBÊJE !

Dr. Bijisk

'ixtorê ne nexwes ketiye( gurrî buye) û nuka
di 'iurrune Xestexanesîya Diyarbekirê de radizê.
Ji ber wê yekê bi daxewe rûpelê tixtore me vê
he^rare vala dimîne. U her weha bersiva,nameyên
ku nezweşan di tixtor re şandibûn jî, ji mecbû-
rî ewê bimînin heta jimareyeka din. Heta jimare
sê(3/ ger tixtorê me sax bû,ewê bersiva wan bi_
de.

3-L.ûexşimn .

"/j.'a bikin ku tixtor sax be! MIRKUT

min jî nediye !

Padîşahek ji wezîrê xwe re dibêje:
-Divê ku tu heta sibê ji min re gotinek welê bibêjî
ku bila bi pênç perê qul neke...!

We'zîr diçe. Wê şevê xew bi çavan nakeve. Her çendî
difikire, lê zor e, çawa bike ku gotineke bi pênç
perê qul neke bibîne...
Wezîr serê sibê tê cem padîşah Q jê re dibêje:
-Padîşahê min te bajarê Şamê dîtîye?
Padîşah:
-Na
Wezîr:
-Wele min jî nedîye!!!1
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Bav ji alîkî de,
keç ji alîkî de

C/oxjV'
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JI ŞÎRETÊN GELERÎ

ku meriv bixwaze
Hesenê METÊ

Merivekî, ji hêla jina xwe
de gelek dilxirçik hebû. Nedi-
xwest û nedihişt jina wî di
nava gund de bimeşe Q biçe nav
malan, bigere.

Cara ku j inikê bigota: " Ev
tişta ji min re pêwîst e, û ez
dikim biçim mala cîrana peyda
bikim." Mêrikê berî jinikê bi
çûya di mala cîrana de rûnişta"
Q piştî ku jina wî bihata, ji
wan cîrana ew tişta bistenda
wê hîna mêrik ji wir rabuya û
biçuya.

Ku jinik biçuya bîrê an ka-
nîyekê, wê mêrik hêdî hêdî li
pê biçûya, heta ku jinik ji a-
vê dizivirî.

Wexta razanê mêrik xwe dida
hêla derê hewşê Q radizyan.Lê
tew xwedê nekira mêvanekî wîyî
mêr an xort bihata..! Wê" rojê
ta çuyina mîvên, ji gurpînên
dil, ji mêzekirinên bi bal, û
ji aswasên sêrî, di xwîdana
mirinê de dima, gav lê dibûn
sal.

RindbQna jiriikê meriv niza
ne çawa ye, lê. jinik bi xwe jî
fam nake ku mêrê wê çima wisa
ye, an weha dike.Piştî demekî
ev livên mêrik, jinikê gelek
nerihet dike.Jinik êdî baş fam
dike ku mêrê wê nobedariya wê
dike.

Rojekê lihevrûniştî ne, ji-
nik jêre dibêje:" Mêrik ev rêw
şa te gelek xerîb e. Haya min
ji te heye. Lê ew tiştên ku tu
difikirî, li dora min tuneye û
divê tu vîya jî, ji min nepê."
Li van gotinên wê guhdarî dike
lê, mêrik dîsa bi ya xwe dike.

Roj derbas dibin,meh tên û
diçin, lê ev xwîyê* mêrik nayêt
guhertin. Jinik dinihêre ku no^
bedariya mêrê wê,li wê>hîn pir
tir û bi rewşek xerabtir dibe.
Wisa dibe ku êdî jinik jî, ji
xwe ditirse. Bi çavekî din êdî
li dora xwe dinihêre, bi xwe
jî,xwe mîna mirîşkek qûnde di-
bîne.

Ji van livên mêrê xwe pir Q
pir ne.rihet dibe. Di qehr Q ê-
şek tîr de diqepije.

Rojekê ji mêrê xwe re dibê-
je:
-Lawo..! tu were parîkî hişê

xwe bide serê xwe,êdî ez wisa
bûme ku li hemberê van livên
te, ez jî ji xwe şik dikim. Tu
dizanî ku ez tiştên wisa nafi-
kirim. Lê, vê yekê jî bizanibe
ku ez bixwazim,tu bi du nobeda
rên mîna xwe jî nikarî bi min
re baş bikî û tew tu yê pê jî
nehesî. !

36

JI ŞÎRETÊN GELERÎ

ku meriv bixwaze
Hesenê METÊ

Merivekî, ji hêla jina xwe
de gelek dilxirçik hebû. Nedi-
xwest û nedihişt jina wî di
nava gund de bimeşe Q biçe nav
malan, bigere.

Cara ku j inikê bigota: " Ev
tişta ji min re pêwîst e, û ez
dikim biçim mala cîrana peyda
bikim." Mêrikê berî jinikê bi
çûya di mala cîrana de rûnişta"
Q piştî ku jina wî bihata, ji
wan cîrana ew tişta bistenda
wê hîna mêrik ji wir rabuya û
biçuya.

Ku jinik biçuya bîrê an ka-
nîyekê, wê mêrik hêdî hêdî li
pê biçûya, heta ku jinik ji a-
vê dizivirî.

Wexta razanê mêrik xwe dida
hêla derê hewşê Q radizyan.Lê
tew xwedê nekira mêvanekî wîyî
mêr an xort bihata..! Wê" rojê
ta çuyina mîvên, ji gurpînên
dil, ji mêzekirinên bi bal, û
ji aswasên sêrî, di xwîdana
mirinê de dima, gav lê dibûn
sal.

RindbQna jiriikê meriv niza
ne çawa ye, lê. jinik bi xwe jî
fam nake ku mêrê wê çima wisa
ye, an weha dike.Piştî demekî
ev livên mêrik, jinikê gelek
nerihet dike.Jinik êdî baş fam
dike ku mêrê wê nobedariya wê
dike.

Rojekê lihevrûniştî ne, ji-
nik jêre dibêje:" Mêrik ev rêw
şa te gelek xerîb e. Haya min
ji te heye. Lê ew tiştên ku tu
difikirî, li dora min tuneye û
divê tu vîya jî, ji min nepê."
Li van gotinên wê guhdarî dike
lê, mêrik dîsa bi ya xwe dike.

Roj derbas dibin,meh tên û
diçin, lê ev xwîyê* mêrik nayêt
guhertin. Jinik dinihêre ku no^
bedariya mêrê wê,li wê>hîn pir
tir û bi rewşek xerabtir dibe.
Wisa dibe ku êdî jinik jî, ji
xwe ditirse. Bi çavekî din êdî
li dora xwe dinihêre, bi xwe
jî,xwe mîna mirîşkek qûnde di-
bîne.

Ji van livên mêrê xwe pir Q
pir ne.rihet dibe. Di qehr Q ê-
şek tîr de diqepije.

Rojekê ji mêrê xwe re dibê-
je:
-Lawo..! tu were parîkî hişê

xwe bide serê xwe,êdî ez wisa
bûme ku li hemberê van livên
te, ez jî ji xwe şik dikim. Tu
dizanî ku ez tiştên wisa nafi-
kirim. Lê, vê yekê jî bizanibe
ku ez bixwazim,tu bi du nobeda
rên mîna xwe jî nikarî bi min
re baş bikî û tew tu yê pê jî
nehesî. !

36



Mêrik bi fikrên xerab û bi
hinek şiklan dîsa hay li jina
xwe dibe. Naxwaze ku tu <.;avên
mêr an xortekî li j ina wî bike
ve. Lê ya rastîn jî, jinik bi
xwe jî ji wan tiştan dûr e. LP
carekê baş dide dilê jinikê.Li
ser vê yekê jinik bi şiklekî
ban xortekî dike û dixe axo(a-
xur) . . .

Di dû re teşta xweya hevîr
tîne datîne, arvan rodikî yê û
avê ber dide ser û distirê. Bi
qasî qederekî destên xwe yên
bi hevîr ji xwe dîir digre û ba
nî mêrê xwe dike ,dibêj e :

-Lawo..! ca were mîza min di
bin min de çû.

Mêrik bilez Q bez xwe digihî
ne cem. Jinik zû-zûka dibêje:

- Ca vê doxîna min veke , ez
biçim axo (axur) .

Mêrê wê doxîna wê vedike,de
linga wê jê dişeqitîne xwarê.
Jinik diçe heta ber derê axo,û
li wir dîsa ban mêrê xwe dike:
- Ero were ji min re derî jî

veke, ma tu nizanî ku destên
min bi hevîr e?

Mêrê we tê destê xwe davê-
je çengalê derê axo,derî vedi-
ke û jinikê berdide axo 	

Bila jinik mirazê ku di axo
de bîne cî, lê mêrê wê?..

m

l fiiijfiiiiifiiîii^
1Ê£# PÊKENÎNEK JÎ II DIMILI

l^J
Yew roc, yew mêrdimo extiyar bî. Namey cê

Xalê Hus bî.
igjj 0, hewtês-heşstês sera, yew keyneki rimneno.
[gSJ Keyneki tira wana :

gjj -Xalê Hus, ti mi benê kura?
igH Xalê Hus wano :

i£o] ~Ez to benct,xwi rî gêna .

.---j Keyneki tira wana:

m -Ti mi gênê,feqet ez to nêgêna !

Xalê Hus wano :

jg2J -Ti wazena mi bigî, ti wazena mi megî,ez to
l_* gêna !

m.
Ik^1

I
I
m
m
m

i^i
i^i
m
i^i
i^i

!l[l!lll.ll.[l.ll.[l.[lli.[l'lj'.ll.lj!l.[l.ll.[l. v^o Nf-f^l
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Mîrkutên xwe bilind kin !

MTRIKUT
KOVARA HER TIŞTÎ YE JI BO HERKESÎ YE

N/AXWAl-iM RUVÊ

i^VNÊ GAVE

ft»KiRjM U
'ftncuuîwiw/

/7)î#KUT jimarc 3 ,

/5/i/i<?86'an tfe derclikevt, h,p^n .

HIM KWÎS U (^ÊQALt ^\ 3\MARX 3 '
-Danasvr\a W.arîka+un^ekv kurd, . A

-Heibe^et. ^\ -=>e.x R\iayê ToAebanî, Ye~- 3V öv

-i\ edet>\ya^a n"\e:(j'\ 0-eo<A romoin u lcouarê^
Kurdl cjend ça^en 'eco.^'i b ' )

-fa\a uje.ya Sa\e - ^-^ ^ber £\ e^bar.
-U şî'\r u h\besi- û rAe<^a\e u <~>o\arêrv cdr

V>e c-uc û Cer\bandf\ û eAec\baor\d\. A

-ûdisöi r\arr\eyen. ojs. , \ê VvneV.\ ba^ b\r>\viS>Al.
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RICAYEK!
-)antîparantêz(-

Mîrkut ne kovara "qerfan"e !

Kovara Federasyona Komelên Kurdistanê; Berbang di hejmara
3/85 'an de, di rtipelekî xwe de Mîrkut 'ê daye naskirin.

Em bi vê yekê gelek kêfxweş bun. Gelek sipas.
Lê mixab in,Berbang bê ku lê varqile ji Mîrkutê re gotiye

"kovara qerfan" .

"Qerf" û "mîzah" du tiştçn ji hev cihê ne .

Di kurmancî de qerf di suna "alay etme" ya tirkî an bi zi-
manê xelkê"dalga geçme" de tê bi kar anîn.

U di swêdî de jî gotina qerfê tê maneya "driva med" an"gö-
ra narr av" .

Mîzah tiştekî pirr cihê ye .

Swêdiya wê "satir" an "humor". Ingilîzî u fransîya wê "hu-
mour"Aan "satire" e. Tirk jî jixwe dibêjin "mîzah" .

Icar qerf, ji sedî sed û her gav di maneyek negatîf de tê
bi kar anîn. Mesela "bi yekî/tiştekî qerf kirin an qerfê xwe ki
rin" ^ ~

Di kultura gelê kurd de tu kes nikare bi tu kesî qerfe xwe
bike; Lê em dizanin ku Berbangê vê gotinê bi niyetekî xerab bi
kar neanîye. Lê dîsa jî divêt hevala ferqa di navbeyna " mîzah"
0 "qerf " de fam bikirana .

Em hêvîdar in Berbang dê li vê çewtîya xwe varqile

-M I R K U TJ
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